
 

4.1. Назва. У к р аїн сь к а мова.  
4.2. Тип. Обов’язковий. 
4.3. Роки навчання.2019-2021 

4.4. Семестр. 1,2,3,4 

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Бабійчук Інна Василівна, викладач-спеціаліст І категорії; Данилюк 

Алла Василівна, викладач-спеціаліст ІІ категорії; 

Дячок Антоніна Ігорівна, викладач-спеціаліст ІІ категорії. 

4.6. Результати навчання. 
1. Розуміння понять «лексикографія», «словник», «довідник», «довідкова 

література»; усвідомлення важливості умінь систематизувати, зіставляти, 

аналізувати, узагальнювати й використовувати інформацію, яка міститься в 

лексикографічних джерелах, довідниках, ресурсах мережі Інтернет. 

2. Володіння ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних 

лексикографічних джерелах. 

3. Піднесення загальної освіченості студентів у цілому, гуманітарної зокрема; 

набуття ними базових знань з української мови, необхідних для повноцінної 

самореалізації в суспільстві. 

4. Вміння вживати слова відповідно до їхніх лексичних значень, правильно 

використовувати у мовленні багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, 

слова в переносному значенні з урахуванням стилю мовлення.  

5. Вміння виявляти й усувати порушення лексичних норм, норм 

слововживання;оцінювати власне й чуже мовлення з погляду точного, доречного й 

виразного слововживання.  

6. Висловлювати критичне ставлення стосовно вживання українських слів у 

невластивому їм значенні, невмотивованого використання запозичень. 

7. Формування способів вдосконалення риторичних навичок, набуття досвіду 

виступати публічно. 

8. Формування мовної культури студентів, розвиток їх естетичних уподобань і 

смаків, уміння розрізняти мовознавчі явища. 

9. Піднесення престижу української мови;  формування стійкого інтересу до 

української мови як вагомого духовного спадку народу. 

10. Навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне 

співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати 

емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми. 

11. Формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; 

12. Розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви; 

13. Формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння 

усвідомленню краси й естетики української мови. 

14. Вироблення вміння застосовувати здобуті на заняттях  української мови 
знання, навички у практичному житті. 

 



 

4.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова» рівня 
повної загальної середньої освіти. 

4.8.Зміст. 

Вступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова 

література (у  числі на електронних носіях). Інформативна й нормативна функції 

їх. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси. 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й 

ненормативне мовлення. Типи норм. 

Лексична норма. Лексична помилка.Лексичне значення слова. Слово і 

контекст; залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, 

лексична сполучуваність. Слова власне українські й запозичені. Виправдані й 

небажані запозичення. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне 

багатство української мови. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. 

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, 

недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні. Основні групи 

фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання 

слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. 

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й 

узагальнення).  

Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття 

милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності. Основні правила 

вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків. Наголос. 

Основні правила наголошування слів.Нормативний наголос. Варіантне 

наголошування слів в українській мові. Словорозрізнювальний наголос. 

Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. Складні випадки 

наголошування слів. 

Орфографічна норма.Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний 

словник. Принципи української орфографії. Ненаголошені е, и в корені слова. 

Апостроф. Позначення м’якості приголосних. Чергування голосних. Чергування 

приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігові їх у процесі 

словотворення. Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних. 

Правопис префіксів. Правопис суфіксів. Уживання великої літери. Правила 

перенесення слів із рядка в рядок. Написання складних слів разом, окремо, з 

дефісом. Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».Складні 

випадки написання прізвищ.Складні випадки написання географічних 

назв.Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з 

рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх. Написання не, ні з 

різними частинами мовиПравила графічних скорочень слів. 

Морфологічна норма.Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні 

випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, 

ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника 

(зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо). Іменники чоловічого та 

жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; 



директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).  Іменники спільного і 

подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, 

правила вживання їх. Іменники, що мають лише форму однини або множини. 

Складні випадки відмінювання іменників.  Закінчення іменників І відміни в 

орудному відмінку. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому 

відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням 

(терміна – терміну, феномена – феномену). Паралельні закінчення  іменників 

чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  

знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав 

лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в 

ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого 

відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями 

тощо). Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.Словозміна іменників 

ІV відміни. Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та 

жіночих імен по батькові. 

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості. Поняття 

мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість.  

Морфологічна норма. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. 

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи 

вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, 

занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання 

прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, 

манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий). Прислівник. 

Ступені порівняння.Прикметники, що перейшли в іменники. Числівник. Складні 

випадки узгодження й відмінювання числівника.Дієслово, дієслівні форми.Складні 

випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. Паралельні форми 

вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, 

візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть). Активні й 

пасивні дієприкметники.  

Синтаксична норма. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. 

Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий 

Самбір; у місті Чернівці).Складні випадки і варіанти синтаксичного керування 

(відгук про роботу, радіти з перемоги і радіти перемозі; потреба в підручниках; 

не вживати заходів; не викликає довіри; враження від фільму; командувач військ; 

багатий на копалини і багатий копалинами; близько десятої години; переміг 

завдяки вам; посіяла біля хати, за нашими розрахунками).Уживання прийменників 

в і на з географічними назвами і просторовими іменниками (відбувається в 

Україні, побувати в Німеччині; поглянути на Вкраїну; жити на Черкащині; 

піднятися на Еверест).Словосполучення з прийменником по (піти по гриби; по 

цей день; блукати по полю; триватиме з лютого по квітень; кожному по 

сувенірові; зауваження по суті тощо).Словосполучення з прийменниками в(у), 

при, за, із-за (посіяти у дощ; працювати в бібліотеці; росте при дорозі; за часів 

Мазепи; за активної підтримки).Вживання похідних сполучників. Варіанти 

граматичного зв’язку підмета й присудка (Він був активним учасником тих подій. 

Мій однокласник – директор школи. Перегляд вистави становить частину нашого 



плану на вихідний. Висіло багато картин; більшість громадян учора підтримали; 

більшість депутатів проголосувало;  батько з сином відвідали; виставка-продаж 

вразила).Пасивні конструкції з дієсловами на –ся. 

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Порядок слів у реченні. 

Односкладні й неповні речення. Прості ускладнені речення. Правила побудови 

складних речень. Логічні помилки в складних реченнях. 

Пунктуаційна норма. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком 

у простому реченні. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених 

- звертаннями; 

- однорідними членами речення; 

- відокремленими означеннями, прикладками, обставинами; 

- вставними словами і реченнями. 

Кома в складному реченні. Крапка з комою у складному реченні. Двокрапка у 

складному реченні. Тире у складному реченні.  Розділові знаки при прямій мові. 

Стилістична норма. Стилістична помилка. Стилістичне використання 

багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. Стилістичні 

особливості слів іншомовного походження. Стилістичне забарвлення лексики. 

Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і 

застарілої лексики. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні 

можливості фразеологізмів.Стилістичні особливості засобів словотвору. 

Стилістичні особливості частин мови. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць 

у різних стилях. 

4.9.Рекомендовані джерела. 

Основна: 

1. Авраменко О.  Українська мова [рівень стандарту]  :  підручник для 10 кл.  

закладів загальн. серед. освіти / О.  Авраменко. – Київ : Грамота, 2018. – 208с.  

2. Ворон А. А. Українська мова. Профільний рівень : підруч.  для 10 кл. закладів 

загальн. серед. Освіти / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – Київ : Видавничий дім 

«Освіта», 2018. – 288с. 

3. Глазова  О. П. Українська мова [рівень стандарту]  :  підручник для 10 кл.  

закладів загальн. серед. освіти / О. П. Глазова . – Харків: Видавництво «Ранок»,  

2018. – 224с.  

4. Глазова О.П. Українська мова: підручник для 10 класу / О.П. Глазова,                

Ю. Б. Кузнецов. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2010. – 256 с. 

5. Голуб Н. Б. Українська мова [рівень стандарту]  :  підручник для 10 кл.  закладів 

загальн. серед. освіти / Н. Б. Голуб,  В. І. Новосьолова , – Київ : Педагогічна 

думка. – 2018 . – 200 с.   

6. Єрмоленко С. Я. Українська мова : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

(рівень стандарту) / С. Я.Єрмоленко, В. Т. Сичова – Київ: Грамота, 2011. –  336 

с. 

7. Заболотний О. В. Українська мова [рівень стандарту]  :  підручник для 10 кл.  

закладів загальн. серед. Освіти / О. В.Заболотний,  В. В. Заболотний. – Київ : 

Генеза, 2018. – 192с. 

8. Заболотний О.В. Українська мова. 11 клас: рівень стандарту / 

     О. В. Заболотний, В.В. Заболотний.  – Київ : Генеза, 2012. – 256 с.  



9. Олійник О.Б. Українська мова: підручник для 10 - 11 класів середньої  

10. Шевчук С. В. Українська мова [рівень стандарту]  :  підручник для 10 кл.  

закладів загальн. серед. освіти / С. В. Шевчук – Київ : Ірпінь: ТОВ « 

Видавництво «Перун», 2018. – 256 с.  

11. Шелехова Г.Т. Українська мова 11 клас: профільний рівень / Г.Т. Шелехова, 

Н.В.Бондаренко, В.І. Новосьолова.  – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 183 с. 

12.  Шелехова Г.Т. Українська мова та література. 11 клас : зб. текстів для переказів 

із творчими завданнями : держ. підсумк. атестація /                                   Г. Т. 

Шелехова, В.І.Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. - Київ : Генеза, 

2009. – 101 с. 

     школи / Олійник О.Б. - 7-ме вид. - Київ : Вікторія, 2007. - 448 с. 

13. Ющук І. П. Українська мова [рівень стандарту]  :  підручник для 10 кл.  закладів 

загальн. серед. освіти / І. П. Ющук . – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 

2018. –  208с.  

Додаткова: 

1. Авраменко О. М Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій    

формі. І частина./О. М. Авраменко,  М. Б.  Блажко. –Київ: Грамота, 2011. – 552 

с. 

2. Авраменко О. М. Українська мова. Збірник текстів для переказів. Державна   

підсумкова атестація. /  О.М. Авраменко, Л.Т. Коваленко,  В.Ф. Чукіна.    –  

Київ: Грамота, 2010. – 89 с. 

3. Бусел В. Т. Великий зведений орфографічний словник сучасної української     

лексики /  В.Т. Бусел. – Київ : Перун, 2003. –  887 с. 

4. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. /             В. 

Т. Бусел. – Київ: –  Перун, 2005. –  1728 с. 

5. Новосьолова В. І. Українська мова. Збірник тест. завд.  Для  підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас / В.І.Новосьолова ,                   

Л.В. Скуратівський, Л.В. Плетньова. - Київ : Генеза, 2008. – 408с. 

6. Полякова Л. О. Український орфографічний словник з граматичними 

таблицями: короткий правописний коментар / Л. О. Полякова. – Харків: 

Торсінг плюс, 2008. - 564с. 

7. Попко О. Г. Комплексний довідник. Українська мова та література /  

О. Г.Попко , А. С . Марченко, О. Д. Марченко. –Харків: Весна, 2011. – 245с. 

 Інтернет – ресурси: 

1. Підручники - посібники. – режим доступу:    

http://portfel.at.ua/load/11_klas/ukrajinska_mova/karaman/18-1-0-371 

2. Шкільні підручники для 11 класу. – режим доступу:   

http://www.parta.com.ua/ukr/books/11_klass/ 

3. Підручники для 10 класу. – режим доступу: 

https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/ 

4.10.Методи навчання. 

Лекційно-практичний. Програма дозволяє застосувати новітні навчальні 

технології. 

4.11.Методи оцінювання: 

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGU&P21DBN=NGU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E.%D0%91.
http://portfel.at.ua/load/11_klas/ukrajinska_mova/karaman/18-1-0-371
http://www.parta.com.ua/ukr/books/11_klass/
https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/


- поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 

- підсумковий контроль (залік). 

Оцінювання знань студентів  здійснюється за  «12»-бальною шкалою. 

4.12. Мова навчання. Українська 

4.1. Назва. У к р аїн сь к а літ ер ат ур а.  
4.2. Тип. Обов’язковий. 

4.3. Роки навчання.2019-2021 

4.4. Семестр. 1,2,3,4 

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Бабійчук Інна Василівна, викладач-спеціаліст І категорії; Данилюк 

Алла Василівна, викладач-спеціаліст ІІ категорії; 

Дячок Антоніна Ігорівна, викладач-спеціаліст ІІ категорії. 

4.6. Результати навчання. 

1. Формування гуманістичного світогляду молодих громадян, розвиток їх 

духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів, 

сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності 

до європейської спільноти, бачення в українській художній творчості 

ментальних особливостей українця. 

2. Піднесення загальної освіченості студентів у цілому, гуманітарної 

зокрема; набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для 

повноцінної самореалізації в суспільстві. 

3. Ознайомлення із визначними творами української художньої 

літератури; розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва 

слова. 

4. Формування читацької культури студентів, розвиток їх естетичних 
уподобань і смаків, уміння розрізняти явища класичної  і масової культури. 

5. Піднесення престижу національної літератури, виховання її читача й 

шанувальника; формування стійкого інтересу до української літератури як 

вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва. 

6. Вивчення української літератури в національному і світовому 

культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках. 

7. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, 

логічного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументувати 

власну думку, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. 

8. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури, 
знання, навички у практичному житті. 

9. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності навчатися. 

4.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська література» 
рівня повної загальної середньої освіти. 

 4.8. Зміст. 

ВСТУП. РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА  Українська література другої 

половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, 

мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька 



діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній 

романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози. Іван 

Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Життя і творчість письменника як новий 

імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» 

(І.Франко)). «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм 

твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські 

характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного 

побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. 

Панас Мирний (П. Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини). 

Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. 

Перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей 

у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом. Широта 

представлення народного життя. Шлях Ничипора Варениченка: від 

правдошукацтва до розбійництва. Жіночі образи, ствердження народних поглядів 

на духовне здоров’я людини.  

«Театр корифеїв» . Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні 

драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від 

аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» 

(І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина 

Тобілевичів та український театр.  Популярність «театру корифеїв» в Україні та за 

її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Іван Карпенко-

Карий (І. Тобілевич) «Мартин Боруля». Основне про життєвий і творчий шлях 

митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. 

Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. 

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще 

життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, 

працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття 

образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого.  

 Іван Франко  «Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська мадонна», «Ой ти, 

дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...», «Легенда про вічне життя», 

«Мойсей», «Сойчине крило». Письменник, учений, громадський діяч. 

Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. 

Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української 

літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.  

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. 

Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, 

краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»). Франкова 

концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість 

пролога»)). Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. 

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...» Місце любовної теми у 

творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка 

емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, 

ідеалу кохання. Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» 

з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про 

взаємність кохання. Поема «Мойсей» – один із вершинних творів І.Франка. 



Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, 

пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми – 

заповіт українському народові. Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання 

прозаїка. Франко й український модернізм. Новела «Сойчине крило» – жіноча доля 

в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між 

«естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.  Роль І.Франка в розвитку 

драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її 

актуальність.  

Модерна українська проза. Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі 

віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. 

Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, 

М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі. Михайло 

Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків». Життя і творчість, гуманізм 

світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої 

свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення 

стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури. 
Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». 

Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, 

специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього 

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

Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок 

суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи. 

Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як 

втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Ольга Кобилянська «Іmpromtu 

phantasie», «Valse melancolique». Життя і творчість. Формування світогляду 

письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її 

проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні 

теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел 

«Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique». Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» 

(«Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної 

натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму. Образи нових жінок-

інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і 

вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Роль 

образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий 

психологізм твору як новаторство  

О. Кобилянської. Василь Стефаник «Камінний хрест». Життя і творчість. 

Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми 

еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна 

подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна 

загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Камінний 

хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною 

землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму 

прощання з рідним краєм. Володимир Винниченко «Момент». Життя і творчість, 

громадська і політична діяльність. Винниченко-художник. Прозові й драматичні 

твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», 



його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.  
Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та 

філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка 

вічності тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. 

Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.   
ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ. Альманах «З-над хмар і з 

долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» 

драма на межі століть.   

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ. Леся Українка (Лариса 

Косач) «Contra spem spero!», «Слово, чому ти не твердая криця…», «Мріє, не 

зрадь», «Стояла я і слухала весну…», «Лісова пісня». Життєвий і творчий шлях. 

Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у 

формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока 

оцінка І.Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної 

позиції Лесі Українки. «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, 

вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом 

контрасту. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні 

мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»). Відданість своїм мріям, 

наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських 

почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…» Драма-феєрія «Лісова пісня». 

Фольклорно-міфологічна основа. Символічність образів Мавки і дядька Лева – 

уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній 

героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі 

Лукаша. Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності 

людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими 

пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як 

розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії. Микола Вороний 

«Блакитна Панна», «Інфанта». Коротко про життя і творчість, багатогранну 

діяльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. 

Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. 

Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму. Єдність краси природи 

і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-

ідеалізований  жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив 

самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних 

перетворень («Інфанта»). Олександр Олесь (О. Кандиба)«З журбою радість 

обнялась...», «Чари ночі»,  «О слово рідне! Орле скутий!..», «По дорозі в казку». 

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, 

символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»). «Чари ночі» 

– перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, 

філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова 

виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне 

висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле 

скутий!..»).Драматичний етюд «По дорозі в казку». Дорога в казку – символ 

духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – 

сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. 



Література рідного краю. Ознайомлення з художніми творами митців рідного 

краю.  

ВСТУП. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» Українська література ХХ ст. як 

новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, 

основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, 

свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття 

«розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки. 

 ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД (оглядово). Авангардні тенденції в українській 

літературі 1920-х років. Поет-футурист М.Семенко – сміливий експериментатор. 

Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми 

(«Бажання», «Місто», «Запрошення»). ПОЕТИЧНЕ САМОВИРАЖЕННЯ Провідна 

роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне 

переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина 

«Арфами, арфами...», «О панно Інно...»,  «Ви знаєте, як липа шелестить...», 

«Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти» Основне з життя і творчості поета. 

Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років. Звернення до 

«вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ 

нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, 

імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична 

тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»). Художнє 

відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за 

вільну Україну («Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»). Євген Плужник 

«Вчись у природи творчого спокою...»,  «Ніч... а човен – як срібний птах!..». Один 

із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна 

доля. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість 

душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією 

світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.  «КИЇВСЬКІ 

НЕОКЛАСИКИ»  Максим Рильський «Солодкий світ!..»,  «У теплі дні збирання 

винограду» Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на 

традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М.Рильського, 

рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків 

душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, 

життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу («Солодкий світ!..»). Сонет «У 

теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. 

Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.  

ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. 

Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, 

опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола 

Хвильовий (М.Фітільов) «Я (Романтика)». Життєвий і творчий шлях. Провідна 

роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. 

Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр. «Я (Романтика)» – новела про добро і 

зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом 

і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями 

й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль 

присвяти. Образ матері, його символічність.  Юрій Яновський. «Майстер корабля». 



Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і 

кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного 

руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму. 

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що 

інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової 

української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій 

дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, 

Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії 

твору. Національне крізь призму загальнолюдського. Валер’ян Підмогильний 

«Місто». Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної 

прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження 

в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» 

людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського 

інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, 

проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору. 

Жіночі образи в ньому. Остап Вишня (Павло Губенко) «Моя автобіографія»,  

«Письменники», «Сом».Трагічна творча доля українського гумориста, велика 

популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього 

суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час. 

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального 

почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, 

народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках. 

МОДЕРНА ДРАМАТУРГІЯ Розвиток національного театру («Березіль» Леся 

Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від 

ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, 

І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», 

зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш «Мина Мазайло». 

Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. 

Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.  

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського 

суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). 

Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання 

національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, 

Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, 

що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна 

майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу. 

ПЕРЛИНИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автономність, відкритість 

зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток української літератури в 

Західній Україні до 1939 р.  Богдан-Ігор Антонич «Зелена євангелія», «Різдво», 

«Коляда». Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, 

метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті 

вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. 

«Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея 

життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», 

«Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І.Антонича. Осип Турянський «Поза межами 



болю». Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як 

предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що 

хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення 

(події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні 

цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над 

матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська 

значимість і всеохопність.  

«ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ». Література письменників-емігрантів. «Празька 

школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк «Уривок з поеми», 

«Напис на книзі віршів...» Коротко про митця. Художнє осмислення героїчної і 

трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії 

«Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…» 

– ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати 

свій час для нащадків. Іван Багряний( І.Лозов’ягін) «Тигролови» Основні віхи 

життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український 

пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові 

особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер 

Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея 

перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність 

для нашого часу.  

ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ Участь українських письменників у Другій світовій 

війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення 

філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві 

повоєнного періоду. Олександр Довженко. «Щоденник» (періоду війни), 

«Зачарована Десна». Трагічна творча біографія митця. Відомий у світі 

кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-

художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в 

огні»). Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби – «Щоденник». 

Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й 

оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, 

виражального начала з публіцистикою. Історія написання «Зачарованої Десни» 

(1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи 

воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця. 

Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, 

митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. Олесь Гончар. 

«Модри Камень» Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку 

О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, 

роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її 

неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея 

кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. 

Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі.  

ЛІТЕРАТУРНЕ «ШІСТДЕСЯТНИЦТВО» Нова хвиля відродження української 

літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище 

культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-

стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості 



«шістдесятників». Василь Симоненко. «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…» 

Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його 

лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої 

зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її 

самодостатність і самоцінність («Я...»). Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, 

хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її 

мотивами. Дмитро Павличко «Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою…». 

Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна 

лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. 

Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики 

«Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих 

образів для передачі глибокого почуття кохання («Я стужився, мила, за 

тобою…»). Іван Драч «Балада про соняшник». Невтомний шукач нового змісту і 

нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – 

поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів 

соняшника, сонця. Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». 

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, 

національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча 

пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його 

поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину 

любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні 

переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною 

кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем. Григір 

Тютюнник «Три зозулі з поклоном». Коротко про письменника і його творчість. 

«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як 

втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною 

буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль 

художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.  

МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони 

мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…», «По 

сей день Посейдон посідає свій трон…», «Маруся Чурай» . Творчий шлях. 

Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, 

традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони 

мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення 

слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві. «Недумано, 

негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її 

сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання 

людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба 

наповнювати життя прекрасним. Зв’язок із античною міфологією. Пошуки 

справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й 

бачити величне.   Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах 

«Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. 

Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. 

СТОЇЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ Василь Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до 

тебе…», «Господи, гніву пречистого…». Поет як символ незламного духу, 



збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості 

(відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, 

формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи). Узагальнені 

образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у 

світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву 

пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) 

проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у 

власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу. 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (на вибір) Історико-культурна 

ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). 

З’ява нового літературного покоління. Найвагоміші здобутки сучасної літератури. 

Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем. Література 

елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її 

інтенсивний розвиток). Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 

1990-х років, його риси. Поезія: І.Римарук («Обнови»), Ю.Андрухович 

(«Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О.Забужко («Рядок з автобіографії», 

«Читаючи історію»), О.Ірванець («До французького шансоньє»), С.Жадан 

(«Музика, очерет…», «Смерть моряка»).  

Проза, есеїстика: Г.Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю.Андрухович 

(«ShevchenkoisOK»),  В.Діброва («Андріївський узвіз»), Я.Мельник («Далекий 

простір»).   

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення із життям і творчістю 

письменників-земляків. 
4.11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Авраменко О. М. Українська мова та література: Довідник. Завдання в 

тестовій формі: І ч. / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – 8-е видання; доповнене. – 

К.: Грамота, 2018. – 576с. 

2. Авраменко О. М. Українська література: підруч. для 10 кл. загальн.. навч. 

закл.(рівень стандарту, академ. рівень)/О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко. - К. : 

Грамота, 2013. - 279 с. 

3.  Авраменко О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. загальн. серед. освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. – К. : 

Грамота, 2018. – 256 с. : іл. 

4.  Борзенко О. І. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 класу 

закл. заг. серед. освіти / О. І. Борзенко, О. В. Лобусова. – Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. – 240 с. : іл.  

5. Коваленко Л. Т. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закладів загальної середньої освіти/Л.Т. Коваленко, Н.І.Бернадська.– К:УОВЦ 

«Оріон»,2018.–320 с.:іл. 

6.  Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі 

індивідуальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Констанкевич, В. 

Г. Сірук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк :Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2014.-327 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


7. Мовчан Р. В. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. (рівень стандарту, академ. рівень) / Р. В. Мовчан, О. М. Авраменко, В. І. 

Пахаренко. - К. : Грамота, 2013. - 351 с. 

8. Слоньовська О. В. Українська література ( рівень стандарту) : підручник для 

10 кл. / О. В. Слоньовська, Н. В. Мафтин, Н. М. Вівчарик. – К.: Літера ЛТД, 2018 

– 224с.  

9. Українська література. 10 клас: хрестоматія (рівень стандарту) / упоряд. О.В. 

Слоньовська – К.: Літера ЛТД, 2018. – 384с. – (Серія «Вершини далекі і близькі») 

10. Українська література. Міні-довідник для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання : за чинною прогр. ЗНО / уклад. Світлана Витвицька. - 

Т. : Підручники і посібниками, 2014. - 207 с. 

11.  Українська література. Рівень стандарту : підруч. Для 10 кл. закладів 

загальної середньої освіти. / А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. 

Бійчук, В. М. Тименко. – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 192 с. : іл 

12. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень 

стандарту, акад. рівень)/Григорій Семенюк[та ін.]за заг. ред. д-ра філол. наук, 

проф. Г.Ф. Семенюка.- Харків : Сиция, 2014. - 415 с. 

13.  Українська література:Хрестоматія для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання/ упоряд. та передм. О.М. Авраменко. – 5-е вид., 

доповнене. – К.: Грамота, 2018. – 496с. 

14. Фасоля А.М. Українська література (рівень стандарту): підр. для 10 кл. / 

А.М. Фасоля, 

 Т.О.Яценко,В.В. Уліщенко, Г.Л. Бійчук, В.М. Тименко.- К.:Педагогічна думка-

2018.-192с.  

Додаткова: 

1. Авраменко О.М. Українська література: Хрестоматія 10кл. . – К.: Грамота, 

2010. – 328с. 

2. Авраменко О.М. Українська література: Хрестоматія 11кл. . – К.: Грамота, 

2010. – 448с. 

3. Башкірова Ю.Г. Українська література. Стислий вклад змісту всіх творів за 

новою шкільною програмою. 10-11кл. – Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 

624с. (Дайджест) 

4. Борзенко О.І. Українська література. 10кл. Рівень стандарту, академічний 

рівень: Хрестоматія-довідник для шкіл з укр. Мовою навчання. – Х.: Вид-во 

«Ранок», 2011. – 576с. 

5. Борзенко О.І. Українська література. 11кл. Хрестоматія. – Х.: Веста, 2009. – 

752с. 

6. Єременко О.В. Українська література. 11кл.Хрестоматія. – Харків: ФОП 

Співак В.Л., 2011. – 736с. 

7. Мовчан Р.В. Українська література: Підручник для учнів 11 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту). – К.:Грамота, 2011. – 352с. 

8. Подільські криниці. Випуск другий / Упорядкування А.М.Подолинного – 

Вінниця: АКВІЛОН, 2001. 

9. Семенюк Г.Ф. Українська література: підруч. для 11кл. загальноосвіт. навч. 

закладів: – К.: Освіта, 2005. – 512с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D1%EB%EE%ED%FC%EE%E2%F1%FC%EA%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D1%EB%EE%ED%FC%EE%E2%F1%FC%EA%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CC%E0%F4%F2%E8%ED/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C2%B3%E2%F7%E0%F0%E8%EA/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D1%EB%EE%ED%FC%EE%E2%F1%FC%EA%E0/


10. Хропко П. Українська література: підруч. для 10кл. для загальноосвіт. навч. 

закладів. – 7-ме вид. – К.: Школяр, 2006. – 528с. 

11. Шабельникова Л.П. Українська література. Посібник-хрестоматія. – 

Донецьк: ТОВ «ВКФ»БАО», 2011. – 752с.: іл  

Інтернет-ресурси за темами 

Повторення вивченого. 

Поняття стилю, напряму, течії: http://studopedia.ru/16_6797_doba-

postmodernizmu.html.  

Художньо-стильові напрями і течії в літературі 

http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/. 

У форматі ЗНО. Основні літературні напрями   https://vk.com/page-

51201531_44442957;  

Напрями та течії, автори та їх твори для ЗНО 

http://ukrlit2013.at.ua/news/naprjami_ta_techiji_avtori_ta_jikh_tvori_dlja_zno/2013-05-

26-10;  

Таблиці з української літератури: твір, автор, жанр, художній напрям, дати 

http://zno.if.ua/?p=121;  

Художньо-стильові напрями й течії в літературі 

http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2672-khudozhno-stilovi-napryami-j-

techiji-v-literaturi      

4.12.Методи навчання. 

Лекційно-семінарський. Програма дозволяє застосувати новітні навчальні 

технології. 

4.13.Методи оцінювання: 
- поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 

- підсумковий контроль (залік). 

Оцінювання знань студентів  здійснюється за  «12»-бальною шкалою. 
   4.14. Мова навчання. Українська 
 

4.1. Назва. Ін оземна мова 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.3. Роки навчання. 2019-2021 

4.4. Семестр. 1,2,3,4 

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Губрій Н.М., викладач  вищої категорії.,  

Побірська І.В., викладач, спеціаліст І категорії,  

Радудік О.Є., викладач, спеціаліст І категорії,  

Бондарчук А.А., викладач, спеціаліст І категорії,  

Телячук Н. В., викладач вищої категорії. 

4.6. Результати навчання.  Задоволення  освітніх інтересів особистості  та 

розвиток таких компетенцій: формування необхідного рівня знань та набуття 

практичних навичок ділового спілкування, читання та перекладу оригінальної 

http://studopedia.ru/16_6797_doba-postmodernizmu.html
http://studopedia.ru/16_6797_doba-postmodernizmu.html
http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/
https://vk.com/page-51201531_44442957
https://vk.com/page-51201531_44442957
http://ukrlit2013.at.ua/news/naprjami_ta_techiji_avtori_ta_jikh_tvori_dlja_zno/2013-05-26-10
http://ukrlit2013.at.ua/news/naprjami_ta_techiji_avtori_ta_jikh_tvori_dlja_zno/2013-05-26-10
http://zno.if.ua/?p=121
http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2672-khudozhno-stilovi-napryami-j-techiji-v-literaturi
http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2672-khudozhno-stilovi-napryami-j-techiji-v-literaturi


іншомовної літератури з фаху, знаходження загальної та детальної інформації 

в документах, сприймання точки зору авторів на конкретні та абстрактні 

теми, розуміння різножанрових текстів, вибір правильних формулювань в мові 

лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі усного та писемного 

спілкування, висловлення точки зору та її аргументація, написання 

повідомлення / розповіді / статті / анотації 

/ реферату / ділового листа. 

4.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Іноземна мова. 

4.8. Зміст. Особистісна сфера спілкування. Повсякденне життя і його 

проблеми. Сім’я. Родинні стосунки. Характер людини. Стосунки з 

однолітками, в колективі. Дружба, любов. Світ захоплень. Дозвілля, 

відпочинок. Особистісні пріоритети. Здоровий спосіб життя. Плани на 

майбутнє. Вибір професії. Пошук роботи. Публічна сфера спілкування. 

Навколишнє середовище. Життя в країні, мова якої вивчається. Подорожі, 

екскурсії. Культура і мистецтво в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається. Література в Україні та 

країні, мова якої вивчається. Засоби масової інформації. Молодь і сучасний 

світ. Людина і довкілля. Одяг. Покупки. Харчування. Науково-технічний 

прогрес, видатні діячі науки. Україна у світовій спільноті. Свята, знаменні 

дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається. Традиції та звичаї в 

Україні та в країні, мова якої вивчається. Видатні діячі історії та культури 

України та країни, мова якої вивчається. Музеї, виставки. Кіно, телебачення. 

Обов’язки та права людини. Ділова поїзда за кордон. Освітня сфера 

спілкування. Освіта, навчання, виховання. Улюблені навчальні предмети. 

Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. Іноземні мови у 

житті людини. 

4.9. Рекомендовані джерела: 
1. Басай Н.П., Плахотник В.М. Нім.мова: Підруч. Для 10 кл. серед. Шк.. – 
Київ: Освіта, 2014. 
2. Басай Н.П., Плахотник В.М. Нім.мова: Підруч. Для 11 кл. серед. Шк.. – 

Київ: Освіта, 2014. 

3. Буданов С.І., Борисова А.О. Business English = Ділова англійська мова – 
Харків: „ТОРСІНГ ПЛЮС», 2007. – 118с. 
4. Голіцинський  Ю.Б.  Граматика:  Збірник  вправ.-5-те  видання.-  СПб.: 

КАРО, 2017.- 544с. 

5. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 10-го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль: 

«Видавництво «Астон», 2016.-224с.:іл.. 

6. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 11-го класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль: 



«Видавництво «Астон», 2016.-296с.:іл. 

Мильнікова В.В. Англійська мова економіки, фінансів та банківської справи: 

Навч.посіб. – К.: КНТЕУ, 2001. – 390с. 

        4.12. Методи навчання. Практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні 

методи та технології викладання, комп’ютерне тестування. 

4.13. Методи оцінювання: 

- поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи). 

4.10. Мова навчання. Англійська. Німецька. 

 

4.1. Назва. Зар убіжн а літ ер ат ур а 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.3. Роки навчання. 2019-2020 

4.4. Семестр. І-ІІ 

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Яковлєва Лариса Миколаївна, викладач вищої категорії, завідувач 

відділення; Бабійчук Інна Василівна, викладач-спеціаліст І категорії. 

4.6. Результати навчання. 

Ознайомлення з дійсністю, минулим і сучасним життям всього людства, 

вироблення уміння, керуючись принципом історизму, сприймати життєві 

факти і події, зображені в літературному творі, давати їм правильну, 

обґрунтовану оцінку з позиції загальнолюдських морально-етичних цінностей. 

4.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Зарубіжна література» 

рівня базової середньої освіти. 

4.8. Зміст. 

Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., 

стильове розмаїття літератури. Формування реалізму в художній літературі. 

Його світоглядне й естетичне підґрунтя, художня система, критичний 

характер, взаємозв’язки з романтизмом (у першій) та з натуралізмом (у другій 

половині) ХІХ ст. 

Розквіт соціально-психологічної прози XIX ст., зв'язок з розвитком 

природничих наук. Найвідоміші майстри європейської прози (Стендаль, О.де 

Бальзак, П. Меріме, Г. Флобер, Г. де Мопассан, Ч. Діккенс, В. Теккерей, 

Ш.Бронте, І.  Тургенєв, Ф. Достоєвський, Л. Толстой,  А. Чехов,  Б. Прус, Г. 

Сенкевич та ін.). 

Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХст. 

Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична 



революція. 

Естетичні та художні пошуки, течії, напрями в європейській літературі 

XIXст.: нові грані романтично-поетичного світу в творчості ―пізніх‖ романтиків 

(Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева), принципи ―чистого мистецтва‖ у поезії 

(група ―Парнас‖, творчість А.Фета). 

Натуралізм  та  течії  раннього  модернізму  в  художній  прозі  другої 

половини ХІХ ст. Передумови та головні шляхи оновлення європейського 

театру. Межа ХІХ-ХХ ст. як особлива доба в історії розвитку західної культури. 

Найвідоміші представники модерністських та авангардистських течій 

першої половини ХХ ст. 

XX  ст.  як  літературна  епоха,  глибинний  переворот  в  естетиці  й 

художній практиці. Основні етапи та тенденції розвитку літератури першої 

половини ХХ століття, естетичні пошуки, художні набутки. Вплив естетики 

Шопенгауера, ―філософії життя‖ Ніцше та інтуїтивізму Бергсона на 

формування світобачення людини XX ст. 

Світова література другої половини XX ст. Розвиток існуючих і 

виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. Художньо- 

естетичні пошуки. Розвиток прози у Європі, США, Латинській Америці, Японії 

та Росії. 

Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, 

напрямів,   течій.―Втеча культури на університетські кафедри‖, виживання і 

конкуренція художньої літератури з ―відео‖, ―мультимедіа‖, Інтернетом та 

іншими реаліями сучасності: ―від Інтернету до Гуттенберга‖ (У. Еко). 

4.9. Рекомендовані джерела. 

     1. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред.Н.Р.Міляновської]. – Тернопіль, «Астон», 2018. 

2. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред.Ю.І.Ковбасенко]. – Київ, «Літера», 2018. 

3. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред.Ю.І.Ковбасенко]. – Київ, «Літера», 2018. 

4. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред.О.О.Ісаєвої]. – Київ, «Оріон», 2018. 

5. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред.О.М.Ніколенко]. – Київ, «Грамота», 2018. 

6. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред.Ю.І.Ковбасенко]. – Київ, «Літера ЛТД», 2018. 

7. Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів 

середньої загальної освіти [за ред. В.В.Паращич]. – Харків, «Ранок», 2018. 

8. Волощук Є.В. Зарубіжна література: Підручник для 11-го класу 



загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2014. 

9. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ 

ст.: Навч.посіб.; 2-ге вид.- К.: Центр учбової літератури, 2009. 

10. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури 

ХХ ст: Навч.посіб.; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. 

11. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Історія 

новітньої зарубіжної літератури: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. 

12.  Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Зарубіжна література ХХ ст.: Хрестоматія-

посібник. Підручник для 11-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2000. 

Періодичні фахові видання  

1. Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. – К. : Видавничий дім 

«Всесвіт»: http://vsesvit-journal.com  

2. Всесвітня література в сучасній школі: науково-методичний журнал 

Міністерства освіти і науки України. – К. : РА «Освіта України». 

3. Всесвітня література в школах України: науково-методичний журнал 

Міністерства освіти і науки України. – К. : Педагогічна преса.  

4. Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал. – К. : 

Антросвіт: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlvsh/index 

5. Всесвітня література та культура: науково-методичний журнал. – К. : 

Антросвіт. 

6. Зарубіжна література: науково-методична газета. – К. : Шкільний світ: http: 

//literatura@1veresnya.com.ua 

7. Зарубіжна література в школі: науково-методичний журнал. – Харків : 

Основа. 

8. Слово і Час: науково-теоретичний журнал. – К. : Національна академія наук 

України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка, Національна спілка 

письменників України: http://www.slovoichas.in.ua 

Сайти бібліотек  

1.  Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/. 

3. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/  

4. Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/  

5. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): 

http://ukrlib.com. 

6. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com. 

4.10. Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/   Методи навчання. Лекції, 

семінарські заняття 

http://www.slovoichas.in.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Flodb.org.ua%2F&ei=CkaJT6qxK9DesgbRzenSCw&usg=AFQjCNHfegbzEeg-fTS_l8Ic3VlIYZQGYQ&sig2=WUMG54jJGveykrenlNkg6A


4.11. Методи оцінювання: 

- поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 

- підсумковий контроль (залік). 

4.12. Мова навчання. Українська 

 

4.1.Назва. Всесвітня історія 
4.2.Тип. Обов’язковий 

4.3.Рік навчання.  2019/2020 

4.4. Семестр. I , II 

4.5.Викладач – Павлюк Людмила Дмитрівна – викладач-спеціаліст першої 

категорії. 

4.6.Результати навчання. Формування конкретних знань та загальноісторичних 

уявлень учнів з навчальної дисципліни; розвитку їх моральних та естетичних 

цінностей, зокрема цілісних гуманітарних, соціокультурних та історичних уявлень; 

встановленню наступності у вивченні вітчизняної історії, кращій організації 

пізнавальної діяльності учнів; набуття вміння працювати з історичними джерелами 

інформації з курсу (текстами, фрагментами історичної літератури, письмовими та 

речовими історичними джерелами, інформацією Інтернету, ілюстраціями, 

фондами та експонатами музеїв, історичними пам’ятками); виховання 

патріотичних та державницьких почуттів, якостей студентів, посилення 

зацікавленості до історичної інформації. 

4.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України» 

4.8.Зміст. Світ на початку ХХ століття. Перша Світова війна 1914-1918 р.р. 

Повоєнне облаштування світу.  Росія в період повоєнної кризи та революцій (1917-

1923 р.р.). Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924-1929 р.р.). Світ  

у період економічної кризи 1929-1933 роки та подолання її наслідків. Назрівання 

Другої світової війни.  Друга світова війна. Міжнародні відносини (1945- початку 

ХХІ століття). Американський континент: США, Канада та Латинська Америка 

(1945 р.р. – початок ХХІстоліття.). Країни Західної Європи (1945 роки – початок 

ХХІстоліття). Країни Центральної та Східної Європи (1945 роки – початок ХХІ 

століття). 

4.9.Список рекомендованої літератури: 

1.Бураков Ю.В., ―Всесвітня історія: новітні часи‖: Підручник для 11 – го кл. 

серед.загальноосвіт. навчальн. заклад .-К.: Генеза, 2017.- 395с. 

2.―Всесвітня історія‖:1914-1939р. Навчальний посібник для 10 кл серед. 

загальносвіт. шк. (Автор.- упоряд.: Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко – 3-тє вид.; 

перероб.-К.:А.С.К., 2018.- 415с. 

3.Всесвітня історія: 1939-1998: Навча. Посібник для 11 кл. серед. Загальноосвіт. 

шк. (Автор.- упоряд.: Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко.– К.: А.С.К., 2018-576с. 



4.Гісен О.В. Всесвітня історія ХХ століття: Довідник для студентів.- Кам. – 

Подільський.: Абетка, 2019. –640с. 

5.Ладиченко Т.В. ―Всесвітня історія‖, підручник 11 кл., - К.: А.С.К., 2011.- ст.368. 

6.Ладиченко Т.В. ―Всесвітня історія‖, підручник 10 кл. Підручник - К.: 

Видавництво А.С.К., 2017. –384с. 

7.Полянський П.Б. ―Всесвітня історія‖1914-1939: Підручник для 10 кл., 

загальноосвіт. навч. заклад.-К.: Генеза, 2018. - 288с. 

8.Міністерство освіти і науки України  https://imzo.gov.ua/  та Інституту 

модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua/ 

4.10.Методи навчання. Лекційні, семінарські заняття з використанням 

мультимедійних засобів. 4.12. Методи оцінювання: - поточний контроль (усне 

опитування, тестування) - підсумковий контроль (контрольна робота) 

4.11. Мова навчання. Українська 

 

 

4.1.Назва. Історія України 
4.2.Тип. Обов’язковий 

4.3.Рік навчання  2019/2020 

4.4.Семестр I 

4.5.Викладач  

 Шмалій Людмила Іванівна – викладач-методист, спеціаліст вищої 

категорії; 

Пащенко Ірина Іванівна – викладач-спеціаліст другої категорії. 

4.6.Результати навчання. 

Формування конкретних знань та загальноісторичних уявлень учнів з навчальної 

дисципліни; розвитку їх моральних та естетичних цінностей, зокрема цілісних 

гуманітарних, соціокультурних та історичних уявлень; встановленню наступності 

у вивченні вітчизняної історії, кращій організації пізнавальної діяльності учнів; 

набуття вміння працювати з історичними джерелами інформації з курсу (текстами, 

фрагментами історичної літератури, письмовими та речовими історичними 

джерелами, інформацією Інтернету, ілюстраціями, фондами та експонатами 

музеїв, історичними пам’ятками); виховання патріотичних та державницьких 

почуттів, якостей школярів, посилення зацікавленості до історичної інформації. 

4.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Всесвітня історія» 

4.8.Зміст. Вступ. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української 

революції. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення 

державності. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму 

в Україні. Західноукраїнські землі в 1917-1939 рр. Україна в роки Другої світової 

війни (1939-1945 рр.). Україна в перші повоєнні роки (1945 – поч. 50-х рр.). 

https://imzo.gov.ua/
https://imzo.gov.ua/


Україна в умовах в умовах десталінізації (1953-1964 рр.). Україна в умовах 

загострення кризи радянської системи (середина 60-х – поч. 80-х рр. ХХ ст.). 

Відновлення незалежності України. Становлення України як незалежної держави. 

Творення нової України. 

4.9.Рекомендовані джерела: 

Основна література: 

1. Бурнейко І.О., Хлібовська Г. М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В. Історія 

України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень 

стандарту). – К., – 2018. – 256 с.   

2. Власов В.С.  Історія України (рівень стандарту): підручник для  10 класу / В.С. 

Власов, С.В. Кульчицький. – К: Література ЛТД, 2018. – 256 с. 

3. Гісем О.В. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. 

серед. освіти / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 

240 с.   

4. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів  /  [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., 

проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. 

держ. технол. ун-т.– Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с. 

5. Литвин В. Історія України: підручник / Відп. ред. В. Смолій. НАН України. 

Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2016. – 991 с. 

6. Мицик Ю.А., Бажан О.Г. Історія України. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 

2016. – 680 с. 

7. Пометун О.І.: підруч. для 10 кл. / О.І. Пометун, Н.М.Гупан. – К. – УОВЦ 

«Оріон», 2018. – 256 с. 

8. Танцюра В. І. Історія України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, С. М. 

Куліш, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 492 с. 

9. Турченко Ф. Україна ‒ повернення історії. Генеза сучасного підручника / Гол. 

ред. Н. Заблоцька. ‒ К.: Генеза, 2017. ‒ 104 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Мудрий М.М. Історія: Україна і світ: (інтегр. курс, рівень стандарту): 

підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. Освіти / М. М. Мудрий, О. Г. Аркуша. 

– К.: Генеза, 2018. – 288 с. – Режим доступу: https://pidruchniki.in.ua/istoriya-

ukrayina-i-svit-10-klas-mudriy-2018.  

2. Пометун О.І.: підруч. для 10 кл. / О.І. Пометун, Н.М.Гупан. – К. – УОВЦ 

«Оріон», 2018. – 256 с. – Режим доступу - 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%

80%D1%96%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%84%D1%96%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%20(1).pdf. 

3. Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія України (рівень стандарту): підруч. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�%2010%20ÐºÐ»%20Ñ�Ñ�Ð½Ð°Ð»%20(1).pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�%2010%20ÐºÐ»%20Ñ�Ñ�Ð½Ð°Ð»%20(1).pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�%2010%20ÐºÐ»%20Ñ�Ñ�Ð½Ð°Ð»%20(1).pdf


для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти. / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. – 

Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2018. – 256 с. – Режим доступу: 

https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/149/978-966-10-5421-

8_istoriaU-10kl.pdf?sequence=7&isAllowed=y. 

4.  Струкевич О. К. Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл.закл. 

загальн. середн. освіти. / О. К. Струкевич. — К. : Грамота, 2018. – 240 с. – 

Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/288. 

4.10. Методи навчання. Лекційні, семінарські заняття з використанням 

мультимедійних засобів. 

4.11. Методи оцінювання: 

- поточний контроль (усне опитування, тестування) 

- підсумковий контроль (контрольна робота) 

4.12. Мова навчання. Українська 

 

 

4.1.Назва. Хімія. 
4.2.Тип. Обов’язкова. 

4.3.Семестр. І – ІІ 

4.4.Кількість годин. 122 

4.5.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Бас Олена Петрівна - викладач –спеціаліст І категорії.  

Апаріна Лілія Юріївна - викладач-спеціаліст І категорії. 

4.6.Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості та розвиток 

таких компетенцій: формування знань про склад, будову та перетворення хімічних 

речовин; значення макро і мікроелементів як важливих складових харчових 

продуктів, біохімічну роль органічних сполук, що є складовими поживних речовин 

та їх роль у метаболізмі; ознайомлення з основами якісного дослідження хімічних 

сполук; закони та їх наслідки у виробництві харчової продукції, термохімічні 

розрахунки. 

4.7.Зміст. Вивчення властивостей та застосування неметалічних і металічних 

елементів та їх сполук, а також орієнтація на підготовку до здобуття професійних 

знань;  «Органічні сполуки», «Хімія і життя». 

4.8.Рекомендовані джерела: 

1. Хімія (підручник), 11 кл. Буринська Н.М.,Величко Л.П. Перун. 2006 . 

2. Хімія (підручник), 10-11 кл. Домбровський А.В., Лукашова Н.І., Освіта. 2003 

3. Хімія  (підручник),  11  кл.  Савченко  І.О.,  Крикля  Л.П.,  Попель  П.П. Академія. 

2017 

4. Хімія (підручник), 10 клас. Попель П.П. Крикля Л.С. Академія. 2010. 

4.9.Методи навчання.  Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/149/978-966-10-5421-8_istoriaU-10kl.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/149/978-966-10-5421-8_istoriaU-10kl.pdf?sequence=7&isAllowed=y


викладання з використанням інноваційних технологій: 

- лекції (оглядові, тематичні, проблемні) 

- лабораторні заняття ( презентації, дискусії, робота в малих групах) 

4.10.Методи оцінювання: 

- поточний контроль ( тестування, усне та письмове опитування,перевірка 

конспектів, презентацій, завдань  ) 

- підсумковий контроль ( залік) 

4.12.Мова навчання. Українська. 

 

 

4.1. Назва. Біологія 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.3. Семестри. І-ІV. 

4.4. Кількість годин. 146 

4.5. ПІБ лектора,  науковий ступінь, посада. 

Марчук І. М., викладач-спеціаліст І категорії. 

4.6. Результати навчання. Формування в студентів природничо-наукової 

компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про 

закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 

взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких 

категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до природи як 

універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології у 

повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку 

людства, науки та технологій.  

4.7. Зміст. Вступ. Біорізноманіття. Обмін речовин і перетворення енергії. 

Спадковість і мінливість. Репродукція та розвиток. Адаптації. Біологічні основи 

здорового способу життя. Екологія. Сталий розвиток та раціональне 

природокористування. Застосування результатів біологічних досліджень у 

медицині, селекції та біотехнології. 

4.8. Рекомендована література. 

1. Біологія і екологія (рівень стандарту) підр. для 10 класу закл заг сер освіти / В. І. 

Соболь.– Кам’янець-Подільський: В-во «Абетка», 2018. – 272 с.:іл. (Електронний 

доступ до PDF-версії: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/879) 

2. Біологія: підручник для 10 класу закладів заг. серед. освіти / О. А. Андерсон, М. 

А. Вихренко, А. О. Чернінський – Київ: Школяр, 2018. — 312 с.: іл. (Електронний 

доступ до PDF-версії: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/883) 

3. Біологія і екологія (рівень стандарту) підр. для 11 класу закл заг сер освіти / В. І. 

Соболь.– Кам’янець-Подільський: В-во : Абетка», 2019. – 256 с.:іл. (Електронний 

доступ до PDF-версії: https:// https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1305) 



4. Біологія: підручник для 11 класу закладів заг. серед. освіти / О. А. Андерсон, М. 

А. Вихренко, А. О. Чернінський, С. М. Міюс. – Київ: Школяр, 2019. — 216 с.: іл. 

(Електронний доступ до PDF-версії: https:// 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1300 

4.9. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

викладання з використанням інноваційних технологій: 

- лекції(оглядові, тематичні, проблемні); 

- лабораторні заняття; 

- практичні заняття; 

- семінарські заняття. 

4.10.Методи оцінювання. 

- поточний контроль(тестування, усне та письмове опитування); 

- підсумковий контроль (диф. залік). 

4.11. Мова навчання. Українська. 

 

 

4.1.Назва. Географія 
4.2.Тип. Обов’язкова. 

4.3.Семестри. І, ІІ, ІІІ. 

4.4.Кількість годин. 86 

4.5.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Страшевська Лариса Володимирівна – кандидат географічних наук, викладач 

вищої категорії. 

4.6.Результати навчання. Задоволення освітніх потреб студентів, оволодіння 

ними основними методами географічної науки, формування системи міцних і 

діяльних знань, забезпечення розвитку умінь самостійно працювати з різними 

джерелами географічної інформації, орієнтуватись, вести спостереження. Сприяти 

формуванню у студентів геокомпетентностей, здійснюючи тісний зв’язок теорії з 

практикою, з життям. Розвиток особистісної установки студента на організацію 

процесу пізнання, творчу самостійну діяльність. Вміння студентів застосовувати 

набуті знання й навички в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях, сприяти 

формуванню цілісної географічної картини світу з урахуванням сучасних 

геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів. Уміння 

користуватися географічними картами, орієнтуватися на місцевості й 

застосовувати різноманітні знання в побуті та в процесі підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 

4.7.Зміст. Регіони світу. Джерела знань про регіони та країни світу. Європа – 

найрізноманітніший регіон світу. Природні умови та ресурси Європи. Населення 

Європи. Особливості економіки країн Європи. Первинний і вторинний сектор 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1300


економіки. Третинний сектор економіки країн Європи. Зв’язки України з країнами 

Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія. Польща. Білорусь. Росія.  

Географічне положення, природні умови і ресурси Азії. Населення Азії. 

Особливості економіки країн Азії. Вторинний і третинний сектори економіки. Роль 

країн Азії у світовій економіці. Місце Японії в світі та Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні. Особливості постіндустріального розвитку Японії. Китай. Місце країни в 

світі і регіоні, особливості економіки. Індія. Місце країни в світі і регіоні, 

особливості економіки.  

Австралія у світі і регіоні. Особливості сучасного розвитку Австралії. Мікронезія, 

Меланезія, Полінезія.  

Особливості географічного положення Америки. Природні умови і ресурси 

регіону, населення. Особливості економіки країн Америки. Вторинний та 

третинний сектори економіки. США. Канада. Бразилія.  

Африка – регіон контрастів. Особливості економіки країн Африки. Єгипет. 

Південна Африка.  

Україна в геополітичному вимірі. Україна в системі глобальних економічних 

відносин.  

Географія як система наук. Поняття «геосистема». Топографічна карта. 

Координати. Основні умовні позначення. Вимірювання на топографічній карті. 

Сучасні картографічні твори. Електронні карти та глобуси. ГІС.  

Геоїд. Показники руху Землі навколо своєї осі. Орбітальний рух Землі. Зміна пір 

року.  

Властивості літосфери. Рельєф. Вплив людини на літосферу.  

Сонячно-земні взаємодії. Погода. Клімат.  

Світовий океан та його складові. Води суходолу. Прісна вода як ресурс і чинник 

розміщення населення та виробництва.  

Біосфера та її складові. Біологічні ресурси. Ґрунт – «дзеркало» ландшафту. 

Природні зони.  

Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі 

«суспільство – природа». Географічний простір, його системоутворювальна роль 

та характеристики.  

Динаміка чисельності населення світу. Демографічний перехід, його фази. 

Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення. Міграції.  

Поняття «глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, 

інформаційно-технологічних послуг.  

Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, 

географічні місця.  

Українська держава і територія держави України. Кількість населення України. 

Відтворення населення. Особливості вікового і статевого складу населення 



України. Міграційні процеси в Україні. Сучасні риси національної економіки 

України. Аналіз секторальної структури економіки України. 

4.8.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Географія». 

4.9.Рекомендована література. 

1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія (рівень стандарту): підруч. для 10 

кл. закл. заг. серед. освіти / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко.– Кам’янець-

Подільський: Абетка, 2018.-256с. :іл.  

2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія (рівень стандарту): підруч. для 11 

кл. закл. заг. серед. освіти / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко.– Кам’янець-

Подільський: Абетка, 2019.-176 с. :іл. 

3. Довгань Г. Д. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. 

серед. освіти / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. – Харків : Вид-во «Ранок», 

2018. – іл. 

4. Довгань Г.Д. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. 

серед. освіти / Г.  Д.  Довгань, О.  Г.  Стадник.  – Харків  : Вид-во «Ранок», 

2019. – 224  с.  : іл. 

4.10.Методи навчання. Пропонуються такі форми занять: лекція, семінар, 

дискусія, контроль знань, практична робота, дослідження (міні-проект) тощо. 

4.11.Методи оцінювання. Вивчення курсу «Географія» передбачає два види 

контролю: 

поточний – контроль під час вивчення теми (усне опитування, тестування, 

самостійні та практичні роботи, захисти проектів і проведених досліджень тощо). 

підсумковий – контроль наприкінці вивчення розділу (теми) (усні та письмові 

роботи, тести, бесіди тощо). 

4.12.Мова навчання. Українська 

 

 

4.1.Назва. Фізична культура.  
4.2.Тип. Обов’язкова. 

4.3.Семестр. І – ІV 

4.4.Кількість годин. 120 

4.5.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

 Кривенко О.Л. – викладач-методист, вища категорія, керівник фіз. виховання;  

 Гаращук С.К. – викладач-методист, вища категорія; 

 Примчук Ю.Д. – викладач-методист, вища категорія. 

4.6.Результати навчання. Опанування необхідного обсягу знань, умінь та 

навичок, використання засобів фізичної культури і спорту для підтримки та 

зміцнення здоров’я у цей час та в майбутній трудовій діяльності. 

4.7.Зміст. Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в 



підлітковому віці. Характеристика фізичної підготовленості. Методики її 

визначення. Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний 

розвиток. Вміння, навички та фізичні якості, які необхідні для успішної 

самореалізації у майбутній професії. Параолімпійський рух на сучасному етапі. 

Фізична культура у сім’ї. Вплив занять фізичними вправами на гармонійний 

розвиток майбутньої матері. Основи методик розвитку сили, витривалості, 

гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності. Вправи професійно-

відновлюваної спрямованості. Олімпійська філософія та здоровий спосіб життя. 

Загально-фізична підготовка. Легка атлетика. Баскетбол. Гімнастика. Волейбол. 

Футбол. 

4.8.Рекомендовані джерела. 

1. Фізичне виховання в КНТЕУ: зб. метод. матер./за ред.. М.Ю. Коропа. – К.: 

Київ. нац.. торг.-економ. ун-т, 2000. 

2. Присяжнюк С.І.  Фізичне виховання: Навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2019. – 504 с. 

3. Андрощук Н. І. Основи і фізична культури (теоретичні відмості), - Т.: 

Підруч. І посіб., 2006. – 160 с. 

4.9.Методи навчання. Практичні заняття за спрямуванням. 

4.10.Методи оцінювання. 

- поточний контроль (тестування,); 

- підсумковий контроль (залік). 

4.11.Мова навчання. Українська. 

 

 

4.1. Назва. Захист Ві тч из ни 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.3. Семестри. I-II 

4.4. Кількість годин. 104. 

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Пугач Ю.П., викладач-спеціаліст вищої категорії. 

Олійник А.В., викладач-спеціаліст вищої категорії. 

4.6. Результати навчання. 

 Формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок 

щодо захисту Вітчизни, військово-патріотичного виховання та гордості за свій 

народ. Набуття знань про задачі Збройних Сил України, засвоєння основ 

захисту Вітчизни, цивільного захисту, основ медичних знань. Підготовка 

студентів до захисту Вітчизни, служби у Збройних Сил України та інших 

військових формувань. Мотивація до збереження свого здоров’я та фізичного 

розвитку. 



4.7. Зміст. 

 Збройні Сили України на захисті Вітчизни. Міжнародне гуманітарне право 

про захист жертв війни. Тактична підготовка. Вогнева підготовка. Статути 

Збройних Сил України. Стройова підготовка. Військова топографія. Прикладна 

фізична підготовка. Військово-медична підготовка. Основи цивільного захисту. 

4.8. Рекомендовані джерела. 

1. «Захист Вітчизни», видавництво -Київ «Вежа» 2006, підручник для 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: М.М. Бака, 

Ю.О.Квашньов, А О. Литвиненко. 

2 .  «Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона», видавництво- 

Київ 2010, підручник для  загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: Л.В. 

Порядочний, В.М. Заплатинський; 

3 .  «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», видавництво - Харків «Ранок» 

2018, рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти. Автори: В.М.Лелека, А.М. Бахтін, Е.В. Винограденко. 

4. «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», видавництво - Тернопіль 

«Астон» 2019, рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти. Автори: А.А.Гудима К.О. Пашко, І.М. Герасимів. 

5. «Захист Вітчизни»,  видавництво - Тернопіль «Астон» 2019, рівень стандарту: 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Автори: А.А. 

Гудима К.О. Пашко, І.М. Герасимів, М.М. Фука,  

 Ю.П. Щирба. 

4.9. Методи навчання. Лекції та практичні заняття. 

4.10.Методи оцінювання: 

- поточний контроль. 

- підсумковий контроль. 

4.11.Мова навчання. Українська. 

 

4.1. Назва. Інформатика 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.3. Рік навчання. 2019/2020  

4.4. Семестр. І,ІІ,ІІІ.  

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Маранчук О.М., Космина О.Л. - викладачі вищої категорії, 

Савенко М.А. - викладач ІІ категорії, 

Вітюк А.М. – викладач І категорії 

4.6. Результати навчання.  

Знає базові поняття інформатики, складові частини інформаційної системи 



та їх призначення. Розуміє роль сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в суспільстві та  житті людини  

Дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті, розуміє принципи 

інформаційної безпеки. Знає окремі онлайнові освітні платформи та використовує 

їх для навчання. Пояснює принципи цифрового громадянства та електронного 

урядування. Має уявлення про загальні принципи роботи й сфери застосування 

систем штучного інтелекту, інтернету речей, Smart-технологій та технології 

колективного інтелекту. 

Організовує свою діяльність з використанням програмних засобів для 

планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму. 

Використовує технології цифрового громадянства для вирішення власних 

соціальних потреб. Дотримується правил безпечної поведінки в Інтернеті. 

Самостійно опановує нові технології та засоби діяльності. 

Усвідомлює комунікаційну роль ІТ та тенденції розвитку цифрового 

суспільства та вплив інформаційних технологій на життя людей. Свідомо 

використовує отримані знання з галузі ІТ у процесі вибору майбутньої професії. 

Усвідомлює можливості онлайн-навчання та активного залучення до глобальних 

спільнот, свою причетність до них. Усвідомлює необхідність та принципи 

навчання упродовж усього життя. Поважає права і свободи, зокрема свободи 

слова, конфіденційності в Інтернеті, авторського права та інтелектуальної 

власності, персональних даних тощо. 

Пояснює поняття комп'ютерного моделювання та комп'ютерного 

експерименту. Аргументовано добирає методи та засоби візуалізації даних. 

Пояснює поняття вибірки та ряду даних. Оцінює за рядом даних тип лінії тренду. 

Знає формули та способи обчислення основних статистичних характеристик 

вибірки (середнє арифметичне, мода, медіана, стандартне відхилення). Знає 

закономірності та способи здійснення простих фінансових розрахунків (сума 

виплат за кредитом, складні відсотки тощо) у середовищі табличного процесора. 

Планує та проводить навчальні дослідження й комп'ютерні експерименти з 

різних предметних галузей. Використовує та створює інформаційні моделі для 

розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних 

технологій. Уміє подавати ряди даних графічно. Уміє визначати й подавати 

графічно тренди у вибірці даних. Застосовує різноманітні засоби інфографіки для 

подання даних. 

Використовує табличний процесор для виконання простих фінансових 

розрахунків. 

Усвідомлює роль інформаційних технологій для розв’язання життєвих і 

наукових задач. Оцінює можливості інформаційних технологій для комп'ютерного 

моделювання об'єктів і процесів. Знаннєва складова. Пояснює поняття бази даних і 



систем управління базами даних, їх призначення. Розуміє поняття таблиця, поле, 

запис, ключ, зв’язок  

Створює таблиці, вводить та редагує дані в них, добирає типи даних. 

Створює прості запити на вибірку даних, впорядковує та фільтрує дані в таблиці. 

Усвідомлює переваги БД порівняно з іншими технологіями зберігання 

даних. Оцінює доцільність засобів інформаційних технологій для комп'ютерного 

моделювання об'єктів і процесів  

Знає основні поняття інформаційної безпеки. Називає технічні та програмні 

засоби для несанкціонованого добування інформації. Наводить приклади 

вразливостей та загроз у інформаційних та комунікаційних системах. 

Використовує програмні засоби для тестування та очищення операційної системи 

від вірусів та шкідливого програмного забезпечення. Виконує аналіз рівня 

захищеності операційної системи. 

Дотримується правил мережного спілкування. Поважає права інших 

користувачів на конфіденційність збереження даних. Усвідомлює відповідальність 

за збереження власних даних. 

4.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика». 

4.8. Зміст.  

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як 

важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні 

технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. Проблеми 

інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення. Навчання в 

Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль 

інформаційних технологій в роботі сучасного працівника. Комп’ютерно-

орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, 

дослідницької і практичної діяльності. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкинг. 

Системи електронного урядування. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, 

Smart-технології та технології колективного інтелекту. 

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент. 

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних 

статистичних характеристик вибірки. Візуалізація рядів і трендів даних. 

Інфографіка. Розв’язування рівнянь, систем  рівнянь, оптимізаційних задач. 

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових 

розрахунків. Розв'язання задач з різних предметних галузей. Поняття бази даних і 

систем керування базами даних, їх призначення. Реляційні бази даних, їхні 

об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення 

типу зв'язку. Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів. 

Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Запити на вибірку даних. 

Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Місце і роль 



автоматизованих систем в управлінні бізнес-процесами. Основні причини 

загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. 

Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх 

інтереси  та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних 

технологій. 

Загрози безпеці інформації в автоматизованих  системах. Основні джерела і 

шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого 

доступу до відомостей та програмного коду: 

 комп'ютерні віруси та шкідливе програмне забезпечення (Malware); 

 інтернет-шахрайство; 

 спам-розсилки; 

 несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-

телекомунікаційних систем; 

 бот-мережі  (botnet); 

 DDoS-атаки (Distributed Denial of Service); 

 крадіжка коштів; 

 «крадіжка особистості» (Identity Theft)  

Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. 

Технічні засоби добування інформації 

Програмні засоби добування інформації 

4.9. Рекомендовані джерела.  

1. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10(11) кл. закладів загальної 

середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2018. — 240 с.: 

іл. 

2. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. 

освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. 

Шестопалов].  — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 

4.10. Методи навчання: Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

викладання з використанням інноваційних технологій: Лекції (тематичні, оглядові, 

лекції-дискусії); Лабораторні заняття; Семінарські заняття (робота в парах, 

презентації, демонстрації математичного моделювання).  

4.11. Методи оцінювання: Поточний контроль (короткі самостійні роботи, тести з 

використанням ПК, перевірка конспектів, усне та письмове опитування); 

Підсумковий контроль (залік).  

4.12. Мова навчання. Українська 

 

 

4.1.Назва. Математика. 
4.2.Тип. Обов’язкова. 



4.3.Рік навчання. 2019-2021 

4.4.Семестр. І,ІІ,ІІІ, ІV. 

4.5.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Гуменчук М.П. – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії. 

 Савенко М.А., Сачок А.М. – викладачки ІІ категорії. 

 Маранчук О.М. – викладач вищої категорії. 

4.6.Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості та розвиток 

таких компетенцій: формування навичок побудови та дослідження прикладних 

задач (наприклад, побудови економіко-математичних моделей в економіці та 

підприємництві); розвиток у студентів логічного та абстрактного мислення; 

вміння використати необхідні математичні знання для вивчення спеціальних 

дисциплін та розв'язання теоретичних і практичних задач економіки та 

підприємництва. 

4.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика». 

4.8. Зміст.  

Алгебра та початки аналізу. Числові функції та їх властивості.   Способи 

задання функцій. Парні та непарні функції. Корінь n-го степеня. Арифметичний 

корінь n-го степеня, його властивості. Степінь з раціональним показником, та 

його властивості. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Синус, косинус, 

тангенс, кута. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового 

аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного 

аргументу. Формули зведення. Періодичність функцій. Властивості та графіки 

тригонометричних функцій. Формули додавання для тригонометричних функцій 

та наслідки з них. Найпростіші тригонометричні рівняння. Похідна функції, її 

геометричний і фізичний зміст. Правила диференціювання. Ознака сталості 

функції. Достатні умови зростання й спадання функції. Екстремуми функції. 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. 

Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Властивості та графіки 

показникової функції. Логарифми та їх властивості. Властивості та графік 

логарифмічної функції. Найпростіші показникові та логарифмічні рівняння і 

нерівності. Первісна та її властивості. Визначений інтеграл, його геометричний 

зміст. Обчислення площ плоских фігур. Елементи комбінаторики. Перестановки, 

розміщення, комбінації (без повторень). Класичне визначення ймовірності 

випадкової події. Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, 

середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку. Основні поняття, 

аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них. Стереометрія. Взаємне 

розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування і його властивості. 

Зображення фігур у стереометрії. Паралельність прямої та площини. 

Паралельність площин. Прямокутні координати в просторі. Координати середини 



відрізка. Відстань між двома точками. Вектори у просторі. Операції над 

векторами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, 

відстані між двома точками. Симетрія відносно початку координат та 

координатних площин. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. 

Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Піраміда. Правильна 

піраміда. Перерізи многогранників. Площі бічної та повної поверхонь призми, 

піраміди. Циліндр, конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса: осьові 

перерізи циліндра і конуса; перерізи циліндра і конуса площинами, паралельними 

основі. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Поняття про об’єм тіла. Основні 

властивості об’ємів. Об’єми призми, паралелепіпеда, піраміди, циліндра, конуса, 

кулі. Площі бічної та повної поверхонь циліндра, конуса. Площа сфери. 

4.9. Рекомендовані джерела 

Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б. Математика: алгебра і початки 

аналізу, геометрія, рівень стандарту. Підручник для 10 класу – Х. : Гімназія, 2018 – 

256 с. 

1. Бурда М.І. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту: підруч. Для 10 класу) – К.: УОВЦ «Оріон» , 2018 – 288 с. 

2. Бевз Г.П. Математика: Алгебра і початки аналізу, геометрія. Рівень 

стандарту: підруч. Для 10 класу. – К.: видавничий дім «Освіта», 2018 – 288с. 

3. Істер О.С. Математика: (алгебра і початки аналізу, геометрія, рівень 

стандарту): підруч. для 10 кл. – Київ: Генеза – 2018, 384 с. 

4. Нелін Є.П. Математика: (алгебра і початки аналізу, геометрія, рівень 

стандарту): підруч. для 10 кл. – Харків, Вид-во «Ранок», 2018 – 328 с. 

5. Навчальна програма з математики (рівень стандарту). 10-11 клас. – Наказ 

МОН від 23.10.2017 №1407. 

4.10. Методи навчання: Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

 викладання з використанням інноваційних технологій: 

 Лекції (тематичні, оглядові, лекції-дискусії); 

 Практичні   заняття   (робота   в   парах,   презентації,   демонстрації 

 математичного моделювання). 

4.11. Методи оцінювання: 

 Поточний контроль (короткі самостійні роботи, тести з використанням 

 ПК, перевірка конспектів, усне та письмове опитування); 

    4.12. Мова навчання. Українська 

 

 



4.1. Назва. Фізика і астрономія 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.4. Рік навчання. 2019/2021  

4.5. Семестр. І,ІІ, ІІІ, IV 

4.6. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.   

Шньорко В.М. – кандидат фізико-математичних наук 

Гуменчук М.П. - викладач вищої категорії,  

Космина О.Л. - викладачка вищої категорії,  

Сачок А.М.  – викладачка ІІ категорії  

 4.7.Результати навчання.   

Студенти:  знають кінематичні величини, що характеризують механічний 

рух та одиниці їх вимірювання, зв’язок лінійних і кутових величин, що 

характеризують рух матеріальної точки по колу, закон додавання швидкостей, 

розуміють фізичний зміст основної задачі механіки; розрізняють фізичне тіло та 

матеріальну точку; здатні пояснити відносність механічного руху; вміють 

записувати рівняння рівномірного і рівноприскореного рухів; вміють 

класифікувати види механічного руху;  порівнюють основні кінематичні 

характеристики різних видів руху за відповідними їм рівняннями; здатні будувати 

графіки рівномірного і рівноприскореного рухів; описують явище вільного падіння 

тіл, вид механічного руху за його кінематичним рівнянням; можуть розв’язувати 

задачі на визначення кінематичних величин під час рівномірного, нерівномірного і 

рівноприскореного рухів, в т.ч. вільного падіння, рівномірного руху  по колу; 

здатні аналізувати графіки рівномірного і рівноприскореного рухів і визначати за 

ними параметри руху; володіють експериментальними способами визначення 

прискорення тіла; користуються мірною стрічкою і секундоміром при визначенні 

прискорення; оцінюють абсолютну і відносну похибки вимірювання; 

дотримуються правил техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт. 

висловлюють судження про електричне поле як складову єдиного 

електромагнітного поля; називають та розрізняють поняття: електричний заряд, 

електричне поле, напруженість електричного поля, принцип суперпозиції полів, 

діелектрична проникність середовища, полярні й неполярні діелектрики, енергія 

електричного поля, різниця потенціалів, напруга, електроємність; формулюють 

закони Кулона та збереження електричного заряду; аналізують та записують 

формули: напруженості електричного поля, напруженості поля точкового заряду, 

зв'язку між напругою і напруженістю, роботи сил електричного поля під час 

переміщення заряду в однорідному електричному полі, електроємності, 

електроємності плоского конденсатора, енергії електричного поля, енергії 

зарядженого конденсатора; наводять приклади практичного використання явища 

електростатичної індукції, конденсаторів;  використовують набуті знання для 



розв’язування задач на закон збереження електричного заряду, закон Кулона, на 

розрахунок роботи електричного поля; визначення напруженості й потенціалу 

електричного поля в даній точці простору; на використання зв'язку між напругою і 

напруженістю електричного поля, на знаходження електроємності плоского 

конденсатора; на визначення енергії електричного поля; для  розрахунків  батареї 

конденсаторів;  класифікують конденсатори та читають їх характеристики.  

Вивчення астрономії за програмою профільного рівня є систематизоване 

формування основ знань про методи і результати вивчення законів руху, фізичної 

природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому. Засвоєння астрономічних 

знань має бути на рівні, необхідному для їх подальшого використання в 

професійній діяльності, формування наукового світогляду, продовження 

астрономічної освіти. Курс астрономії покликаний показати розвиток уявлень про 

будову Всесвіту як одну з найважливіших сторін тривалого і складного шляху 

пізнання людством навколишньої природи і свого місця в ній, сприяти 

формуванню сучасної наукової картини світу. 

4.8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», «Інформатика». 

4.9. Зміст.    Механіка як основа сучасних технологій. Механічний рух. Основна 

задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна 

точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і 

переміщення. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання 

швидкостей. Графіки  залежності кінематичних величин від часу. Миттєва 

швидкість. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Графіки  

залежності кінематичних величин від часу. Швидкість і пройдений шлях тіла під 

час рівноприскореного прямолінійного руху.      Вільне падіння тіл. Прискорення 

вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння.      Рівномірний рух тіла 

по колу. Період і частота обертання. Кутова і лінійна швидкість. Доцентрове 

прискорення. Механічна взаємодія. Причини руху. Інерціальна система відліку. 

Перший закон Ньютона. Принцип відносності. Взаємодія тіл і прискорення. 

Інертність та інерція. Маса. Сила. Сили в природі. Види сил в механіці.      Другий 

закон Ньютона.  Вимірювання сил. Додавання сил. Третій закон Ньютона. Межі 

застосування законів Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього 

тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі.  Внесок 

українських вчених у розвиток космонавтики (Ю.Кондратюк, С.Корольов та інш.).     

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга. Закон Гука. 

Механічні властивості твердих тіл.  Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Рух тіла під дією 

кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь 

обертання.  Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Будова та 

принцип дії реактивних двигунів.  Механічна енергія. Кінетична і потенціальна 

енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Абсолютно пружний 



удар. положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне 

обґрунтування. Дослід Штерна. Броунівський рух. Маса і розміри атомів і 

молекул. Кількість речовини. Взаємодія атомів Основні і молекул речовин у різних 

агрегатних станах. Температура та її вимірювання. Властивості газів. Модель 

ідеального газу. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 

ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. 

Ізопроцеси. Газові закони.  Швидкість молекул ідеального газу.   Пароутворення і 

конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Залежність температури 

кипіння рідини від тиску. Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси. 

Властивості рідин. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Явища 

змочування і капілярності в живій природі й техніці. Особливості будови та 

властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Анізотропія кристалів. 

Природне і штучне утворення кристалів. Рідкі кристали та їх властивості. 

Застосування рідких кристалів у техніці.  

Електризація тіл. Види електричних зарядів, їх взаємодія.  Електричний 

заряд, його дискретність, елементарний заряд. Закон збереження електричного 

заряду. Закон Кулона. Діелектрична проникність середовища. Електричне поле. 

Напруженість електричного поля. Робота електричного поля під час переміщення 

заряду. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і 

напруженістю. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Дія 

електричного поля на живі організми. Діелектрики в електричному полі. 

Поляризація діелектрика.  Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та 

використання їх у техніці. Послідовне та паралельне з'єднання конденсаторів. 

Електронна провідність металів. Постійний електричний струм. Умови його 

виникнення та існування. Характеристики струму. Одиниці їх вимірювання. 

Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Закон Ома для 

ділянки кола. Спад напруги . Вольт – амперна характеристика металевих 

провідників. Опір провідника. Залежність опору від довжини, площі поперечного 

перерізу і матеріалу провідника. Залежність питомого опору провідника від 

температури. Надпровідність.  Вплив струму на організм людини. Заходи техніки 

безпеки під час роботи з електричними пристроями.                Послідовне і 

паралельне з'єднання провідників. Робота і потужність струму. Теплова дія струму. 

Закон Джоуля – Ленца.   Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 

Природні та штучні джерела електрорушійної сили, струм у природі.  Електрична і 

магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.  

Магнітне поле. Зображення магнітних полів. Індукція магнітного поля. Потік 

магнітної індукції. Магнітна проникність середовища. Пара-, діа- та 

феромагнетики.   Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.  

Робота при переміщенні провідників у магнітному полі Напруженість магнітного 



поля. Сила Лоренца. Рух зарядів у магнітних полях.  Магнітний запис інформації.  

Магнітне поле Землі та інших тіл Сонячної системи. Магнітні полюси Землі.  

Вплив природних та штучних магнітних полів на живі організми.  Досліди 

Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. 

Правило Ленца. Індукційне електричне поле. Вихрові струми Фуко та їх 

застосування. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. 

електромагнітного поля.Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв 

єдиного цілого  Механічні коливання та хвилі. Коливальний рух. Вільні 

коливання. Амплітуда, період, частота. Гармонічні коливання.  Рівняння 

гармонічних коливань.  Математичний маятник. Формула періоду коливань 

математичного маятника.  Коливання вантажу на пружині. Перетворення енергії в 

коливальному русі. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивальні системи.  

Поширення механічних коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні 

хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом 

(частотою).  Звукові хвилі, їх характеристики та використання. Інфра- та 

ультразвуки, їх застосування.  Змінний струм. Обертання рамки у магнітному полі. 

ЕРС рамки при обертанні. Миттєве, амплітудне та діюче значення ЕРС, сили 

струму, напруги. Індукційні генератори.        Індуктивність та ємність у колі 

змінного струму. Перетворення змінного струму. Трансформатори. Виробництво, 

передача та використання енергії електричного струму. Коливальний контур. 

Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні 

електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. 

Частота власних коливань контуру.  Перетворення енергії в коливальному контурі. 

Формула Томсона. Вимушені коливання. Автоколивання. Резонанс. Утворення і 

поширення електромагнітних хвиль. Досліди Герца. Відкриття радіо О.С.Поповим. 

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Електромагнітні 

хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і 

телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення. 

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. 

Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. 

Закони відбивання світла. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник  

заломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи та їх 

характеристики. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Формула 

тонкої лінзи. Отичні прилади та їх застосування. Корпускулярно-хвильовий  

дуалізм. Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. 

Інтерференція світла.  Біпризма Френеля. Кільця Ньютона. Інтерференція світла в 

природі і техніці. Дифракція світла. Дифракційна решітка і дифракційний спектр. 

Поляризація світла.  Розкладання білого світла призмою. Дисперсія світла. 

Додавання спектральних кольорів.  Спектроскоп.  Спектральний аналіз.          



Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Значення в природі та 

використання  у техніці. Рентгенівське випромінювання. Шкала електромагнітних 

хвиль. Класичні уявлення про будову атома. Відкриття електрона. Досліди 

Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Поглинання та 

випромінювання енергії атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектри 

поглинання і випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.  

Створення та застосування квантових генераторів.  Склад ядра атома. Енергія 

зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. 

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Закон радіоактивного 

розпаду. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Одержання та 

використання радіоактивних ізотопів. Поглинена доза випромінювання та її 

біологічна дія. Захист від опромінення. Дозиметрія. Поділ ядер урану. Ланцюгова 

реакція. Ядерні реактори. Термоядерні реакції.  Проблеми розвитку ядерної 

енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків. 

Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни. Елементарні частинки та їх 

властивості; частинки і античастинки. Взаємоперетворюваність елементарних 

частинок.   

Астрономія. Зміст. ЗОРЯНЕ НЕБО ТА РУХИ СВІТИЛ. Зоряне небо. 

Небесна сфера і добовий рух світил. Час та календар. Закони руху небесних тіл. 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Електромагнітне 

випромінювання небесних тіл. Засоби астрономічних досліджень. Методи 

астрономічних досліджень. СОНЯЧНА СИСТЕМА. Будова Сонячної системи. 

Планети Сонячної системи. Малі тіла Сонячної системи. Космогонія Сонячної 

системи та відкриття екзопланет. ЗОРІ. Узагальнені характеристики стаціонарних 

зір. Подвійні та нестаціонарні зорі. Сонце як зоря. Утворення та еволюція зір. 

ГАЛАКТИЧНА І ПОЗАГАЛАКТИЧНА АСТРОНОМІЯ. Наша  Галактика. 

Галактики і Всесвіт. Утворення та еволюція Всесвіту. Можливість існування 

позаземного життя у Всесвіті. Інші всесвіти. 

4.10.Рекомендовані джерела.   

1. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник 

для загальноосвіт. навч. закл. –Х.: Видавництво „Ранок‖, 2010. – 256с. 

 2. Бар’яхтар В.Г. Фізика: Молекулярна фізика. Основи термодинаміки. 10 клас. 

Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В.Г. Бар’яхтар., 

Ф.Я. Божинова. – Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011. – 96с.  

3. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М., Кірюхіна О.О. Фізика. 11 клас. 

Академічний рівень: Профільний  рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. 

–Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011. – 320с.  

4. Божинова Ф.Я., Карпухіна О.О. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Збірник 

задач. –Х.: Видавництво „Ранок‖, 2010. – 192 с.  



5. Божинова Ф.Я., Карпухіна О.О., Сарій Т.А. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. 

Профільний рівень. Збірник задач –Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011. – 224 с.   

6. Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: 

Комплексний зошит для контролю знань. –Х.: Видавництво „Ранок‖, 2011. – 96с.  

7. Божинова Ф.Я., Сарій Т.А., Кірюхіна О.О. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. 

Профільний рівень: Комплексний зошит для контролю знань .–Х.: Видавництво 

„Ранок‖, 2011. – 96 с.  

8. Дмитрієва В.Ф. Фізика /Навчальний посібник. -К.: Техніка,  2008. – С. 322-325.   

9. Жежнич І.Д., Штогрин Б.В. Фізика. Означення. Формули. Задачі. – Львів: 

Афіша, 2001 р., –384 с.   

10. Клос Є.С., Караван Ю.В. Малий фізичний довідник. – Львів:, Світ , 1997. – 

272с.  

11. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Лебедєв А.К.  Довідник з  фізики для інженерів та 

студентів вищих навчальних закладів / Пер. з 8-го, переробл. і випр., рос. вид.  – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2007, – 1040 с. 

12. Климшин І. А. Астрономія: 11 кл.: Підручник. – К.: Знання України., 2002, 

2012. – 192 с.  

13. П. М. Пришляк. Астрономія: 11 кл.: Підручник. – Л.: Академперіодика, 2012. – 

148с.  

14. П. М. Пришляк. Астрономія: 11 кл.: Підручник. – Л.: Академперіодика, 2008. – 

148с.  

15. Астрономічний календар. – К., видаєтся щорічно  

16. Новак О.Ф. Збірник задач з курсу загальної астрономії. К., 1993 Крячко І.П. 

Астрономія: 11 кл.: Підручник. – К.: Знання України., 2002 

 4.11.Методи навчання: Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

викладання з використанням інноваційних технологій:  Лекції (тематичні, 

оглядові, лекції-дискусії);  Практичні заняття (робота в парах, презентації, 

демонстрації).  Лабораторні роботи.  

4.12. Методи оцінювання: - поточний контроль (короткі самостійні роботи, тести 

з використанням ПК,  - творчі роботи, усне та письмове опитування); - 

підсумковий контроль (диференційований залік).  

4.13. Мова навчання. Українська.  

    

 

4.1.Назва. Технології. Основи підприємницької діяльності. 
4.2.Тип: Обов’язкова 

4.3.Семестр. III 

4.4.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Величко Л. В., викладач-спеціаліст вищої категорії. 



4.5.Результати навчання. В існуючих умовах господарювання місія суб’єкта 

підприємницької діяльності полягає у виконанні робіт або наданні послуг для 

задоволення потреб ринку та отримання максимально можливого позитивного 

фінансового результату. Таку високоефективну підприємницьку діяльність можуть 

започаткувати, здійснювати та розвивати тільки професійно компетентних в 

питаннях підприємництва кадри господарюючих суб’єктів всіх рівнів, які здатні 

реалізувати у своїй діяльності вимоги ринкових відносин, менеджменту і бізнесу, 

шукати і знаходити нові шляхи підвищення ефективності підприємницької 

діяльності. 

4.6.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Основи менеджменту», 

«Комерційна діяльність та етика бізнесу». 

4.7.Зміст:Підприємництво в сучасному суспільстві. Економічна свобода і 

підприємництв. Види та сфери підприємницької діяльності. Організаційно-правові 

форми підприємницької діяльності. Підприємництво в ринкових умовах. 

Технологія заснування власної справи. Планування підприємницької діяльності. 

Банки і банківська діяльність. Страховий захист інтересів суб’єктів 

підприємництва. Система оподаткування підприємницької діяльності. Державне 

регулювання бізнесу в умовах ринкової економіки. Кадрова політика. 

4.8.Рекомендовані джерела. 

1. Варналій З.С. Актуальні проблеми фінансів малого підприємництва 

України // Фінанси України. — 2016. — 350с. 

2. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. 

торг.-екон. Ун-т, 2017. – 382 с. стр. 339-346. 

3. Шваб Л.І. Основи підприємництва.: Навч. посібник.: 2-ге вид. – К.: 

Каравела; 2017. – 368 с. 

4. Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища шк.., 2017. – 191 с. 

4.9.Методи навчання. 

 Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

викладання з використанням інноваційних технологій: 

- лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 

- практичні заняття (презентації, дискусії, елементи рольових ігор, 

дослідження), індивідуальні завдання; 

- самостійна робота студентів. 

4.10.Методи оцінювання. 

- поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування); 

- підсумковий контроль (залік). 

4.11.Мова навчання. Українська. 

 



4.1. Назва. Технології. Кулінарія. 
4.2.Тип. Обов’язкова. 

4.3.Семестр. ІІІ, ІV. 

4.4.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Буняк Н.А., викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.  

Бондар М.М., викладач-спеціаліст вищої категорії. 

Кублінська І.А., викладач- спеціаліст вищої категорії. 

4.5.Результати навчання: ознайомлення з фізіологією харчування; 

товарознавством харчових продуктів; практичне оволодіння технологіями 

первинної обробки продуктів, виготовленням напівфабрикатів і приготуванням 

страв; відомостями з калькуляції, обліку та контролю якості харчової продукції. 

4.6.Обов’язкова попередня навчальна дисципліна.  

      Основи підприємницької діяльності  

4.7.Зміст. Раціональне харчування. Вимоги щодо організації харчування. Поняття 

технологічного процесу та їх різновиди. Технологічні процеси приготування та 

подавання страв з овочів, круп, риби та м’яса, холодних страв та закусок. Вимоги 

до якості страв та їх реалізації. 

4.8.Рекомендовані джерела. 

1.  Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю 

продукції в сучасному ресторані. Навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє 

видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. - 382 с. 

2. Біленко О. В; Пелагейченко М. Л. Технології (рівень стандарту). Підручник для 

10 (11) класу.)  ТОВ «Астон»-2018.-205 с. 

3. Губа Н.И. Кулинария. – К.: Вища школа, 2018. – 263 с. 

4. Доцяк В. Українська кухня: Для учнів професійно-технічних закладів освіти. 

Видання 6-те.К: Ігнатекс-Україна.- 2015 р.- 632 с. 

6. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів підприємств 

громадського харчування всіх форм власності. – К.: АСК, 2017, - 520 с. 

7. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник– К. : 

Видавничий дім «КОНДОР», 2018. – 408 с. 

8. Пересічний М.І. Опорний конспект лекцій. Технологія продукції ресторанного 

господарства. Ч. ІІ. / М.І.Пересічний, С.М.Пересічна, М.Ф.Кравченко. – К.: 

КНТЕУ, 2016.- 182 с.  

9. Туташинський В.І. Технології. Підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти. (Рівень стандарту). – К.:Педагогічна думка.-2018. -216 с. 

10.  Шумило Г.І. Технологічний процес виробництва їжі. – К.: Кондор, 2015.-506 с. 

11. Старовойт Л.Я. Косовенко М.С. Смирнова Ж.М. Кулінарія. – К.: Генеза, 2016. – 

432 с. 



4.9. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

викладання з використанням інноваційних технологій: 

-лекції (оглядові, тематичні); 

-практичні роботи; 

-лабораторні заняття. 

4.10.Методи оцінювання. 

- поточний контроль (тестування); 

- підсумковий контроль (залік). 

4.11.Мова навчання. Українська. 

 

 

4.1. Назва. Технології. Комп’ютерне програмування. 
4.2. Тип. Обов’язкова. 

4.3. Рік навчання. 2019/2020  

4.4. Семестр. ІV.  

4.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Маранчук О.М., Космина О.Л. - викладачі вищої категорії, 

Савенко М.А. - викладач ІІ категорії, 

Вітюк А.М. – викладач І категорії 

4.6. Результати навчання.  

У першому розділі підручника розглянуто архітектуру та структуру 

комп’ютерів, основні відомості про апаратне та програмне забезпечення, 

властивості алгоритмів, приділено увагу графічному способу подання алгоритмів, 

наведено умовні графічні позначення у схемах алгоритмів, правила графічного 

запису алгоритмів та базові структури алгоритмів. Крім цього, наведено 

математичні основи ЕОМ, форми та формати подання даних, основні системи 

числення, правила та приклади переведення як цілих так і дробових чисел з однієї 

системи числення в іншу. 

У другому розділі розглядаються основні засоби програмування в мові 

Python. Особливу увагу приділено простим та складним типам даних. 

У третьому розділі розглянуто основні алгоритмічні конструкції (умови, 

цикл). 

Четвертий розділ присвячено елементам функціонального та модульного 

програмування. Визначено поняття рекурсії та наведено детальні приклади роботи 

рекурсивних функцій. 

У п’ятому розділі описано роботу з файлами і каталогами. 

4.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика», 

«Комп’ютерна техніка». 

 



4.8. Зміст.  

ВСТУП.  

РОЗДІЛ ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ. 

Архітектура цифрового комп’ютера. Подання даних. Поняття алгоритму 

Властивості алгоритмів. Машинна програма. Мови програмування. 

Особливості мови програмування Python. Завдання на комп’ютерний 

практикум. Запитання для самоконтролю.  

РОЗДІЛ БАЗОВІ ПОНЯТТЯ МОВИ PYTHON. Базовий синтаксис. 

Лексеми та ід нтифікатори. Змінні. Типи даних. Прості типи даних Числа. 

Прості логічні вирази та логічний тип даних. Логічні оператори. Складні 

структури даних Рядки. . Складні структури даних Списки. Складні структури 

даних Кортежі. Складні структури даних Словники. Завдання на 

комп’ютерний практикум. Запитання для самоконтролю.  

РОЗДІЛ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ В МОВІ PYTHON. Основні 

алгоритмічні структури. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Реалізація 

циклічних алгоритмів. Завдання на комп’ютерний практикум. Запитання для 

самоконтролю.  

РОЗДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Функції. Рекурсія. 

Модульність в Python. Завдання на комп’ютерний практикум. Запитання для 

самоконтролю. РОЗДІЛ РОБОТА З ФАЙЛАМИ. Уведення інформації у 

файли. Зчитування даних з файлу. Завдання на комп’ютерний практикум.  

4.9. Рекомендовані джерела.  

1. Основи програмування. Python. Частина 1 [Електронний ресурс]: 

підручник для студ. спеціальності 122 "Комп’ютерні науки", спеціалізації 

"Інформаційні технології в біології та медицині" / А. В. Яковенко ; КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,59 Мбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 195 с.  

2. Яковенко А. Основи програмування: методичні вказівки до виконання 

комп’ютерних практикумів з дисципліни "Основи програмування". 

Основи програмування мовою Python / А. В. Яковенко. − Київ : НТУУ 

"КПІ ім. І. Сікорського", 2017. − 87 с. 

3. Язык программирования Python / Г. Россум, Ф. Л. Дж. Дрейк, Д. С. Откидач 

та ін. 2001. – 454 с. 

4.10. Методи навчання: Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 

викладання з використанням інноваційних технологій: Лекції (тематичні, 

оглядові, лекції-дискусії); Лабораторні заняття.  

4.11. Методи оцінювання: Поточний контроль (короткі самостійні роботи, тести з 

використанням ПК, перевірка конспектів, усне та письмове опитування); 

Підсумковий контроль (залік).  



4.12. Мова навчання. Українська 

 

 

 


