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№ 
п/
п

Основна частина
(граматика, лексика) - 
за О. Авраменком 
“Українська за 20 уроків”

Читання Розмовні 
навики

Домашнє 
завдання

Урок 1 І.Котляревський 
“Енеїда”

Розповідь про 
себе

Урок 2 І.Котляревський 
“Енеїда”

Дозвілля

Урок 3 Тарас Шевченко 
“Катерина”

Подорожі, країни
світу

Урок 4 Тарас Шевченко 
“Катерина”, “І мертвим, 
і живим”

Улюблений 
фільм

Урок 5 Іван Франко “Земле, моя
всеплодющая мати ”, 
“VIVERE MEMENTO!”,
“Каменярі”

Котра година. 
Назви місяців і 
днів тижня. 
Числа

Урок 6 Іван Франко “Ой ти, 
дівчино, з горіха зерня ”,
“Чого являєшся мені
У сні ”, “SEMPER 
TIRO”

Частини тіла, 
рухи, родинне 
дерево

Урок 7 Леся Українка 
“Конвалія”, “Досвітня 
вогні”

Емоції. Розклад 
дня

Урок 8 Леся Українка “Біда 
навчить”

Улюблена книга

Урок 9 М. Шашкевич “Чом, 
козаче молоденький ”, 
“Веснівка”

Їжа, напої, овочі, 
фрукти, столові 
прибори

Урок 10 М. Гоголь “Тарас 
Бульба”

Стосунки

Урок 11 В. Сосюра “Любіть 
Україну, як сонце, 
любіть”, “Так ніхто не 
кохав”

Опис 
зовнішності, одяг

Урок 12 П. Тичина “А я у гай 
ходила”, “Україно моя, 
моя люба Вкраїно”, “Ви 

Гроші



знаєте, як липа 
шелестить”, “Пам'яті 
тридцяти”, “Я 
утверждаюсь”

Урок 13 Олена Теліга “Літо”, 
“Ніч була розбурхана та 
тьмяна”, “Неповторне 
свято”

Погода

Урок 14 В. Симоненко “Дід 
умер”, “Ти знаєш, що ти 
- людина”

Хвороба

Урок 15 В. Симоненко “Вино з 
троянд”

Транспорт

Урок 16 В. Симоненко “Цар 
плаксій та Лоскотон”

Знаки, 
повідомлення

Урок 17 Василь Стус “Менi 
здається, що живу не я ”,
“На Лисiй горi догоряє 
багаття нiчне ”

Моя країна, моє 
місто, мій дім

Урок 18 Олександр Олесь “О 
слово рідне! Орле 
скутий!”, “Ти не 
прийшла”, “Моїй 
матері”

Моя школа, 
університет

Урок 19 Ліна Костенко “Очима 
ти сказав мені: люблю ”,
“Життя іде і все без 
коректур ”

Моя робота

Урок 20 І. Малкович 
“Подорожник”, “Ліс”, 
“Нещасливе кохання”

Телебачення, 
комп'ютер, 
інтернет, 
електронна 
пошта

Пісні січових стрільців 
“Ой, видно село, широке
село під горою ”, “О, 
Україно! О люба 
ненько”, “Зажурились 
галичанки через тую 
зміну ”

“Зеленеє жито, зелене”
“Ой, у лузі червона 
калина”, “Там під 
Львівським замком ”, 
“Йшли селом, йшли 
селом партизани ”

Пісні “Пласту” “Ми 



ростем, ми надія 
народу”, “Не журіться, 
юні друзі” Жартівлива 
пісня "Лісових Чортів"

“Боже великий, єдиний”

“Дивлюсь я на небо та й 
думку гадаю ” (М. 
Петренко), “Ой 
хмариться туманиться ”

“Чуєш, брате мій”, “Чом,
чом, земле моя?”

“А до мене Яків 
приходив ”, “Як служив 
же я у пана”, “Била мене
мати березовим прутом”,
“Розпрягайте, хлопці, 
коні ”

“Тече річенька 
невеличенька ”, “Повій, 
вітре, на Вкраїну” (С. 
Руданський), “Ой, не 
ходи Грицю, тай на 
вечорниці ”, “Їхав козак 
за Дунай”, “Ой на горі 
два дубки ”, “Ой чий то 
кiнь стоїть”

“Ой у вишневому саду”, 
“Горіла сосна, палала ”, 
“Несе Галя воду, 
коромисло гнеться”

“Нiч яка мiсячна, зоряна,
ясная!” (М. 
Старицький),
“Ой хмелю ж мій, 
хмелю ”, “Їхав козак на 
війноньку” (М. 
Гайворонський)

Марійка Підгірянка 
“Киця-Миця з Коломиї ”

Розповідь про 
українську мову,
Г. Л. Боплан про Україну

serhii.chepara@gmail.com
twothreedots.com


