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Пропонований підручник у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета 
«Українська мова» відповідно до навчальної програми МОН України, розробленої на 
основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Він відповідає 
психолого-педагогічним особливостям одинадцятикласників, передбачає вивчення та 
повторення мовних одиниць і явищ на матеріалі тексту й застосування набутих знань у 
процесі побудови письмових та усних зв'язних висловлювань.

Зміст наповнення підручника методологічно обґрунтовано за розділами та 
параграфами. Дидактичні прийоми, використані у викладі навчального матеріалу, 
забезпечують достатній рівень розуміння та усвідомлення учнями теоретичних знань. Усі 
наукові поняття відображають сучасний стан лінгвістичної термінології, визначення мовних 
термінів не перевантажені зайвими абстракціями, формулювання правил чіткі і дохідливі.

До теоретичного матеріалу в підручнику дібрано цікавий та змістовний дидактичний 
матеріал, схеми, таблиці, ілюстрації, що дає змогу одинадцятикласникам чіткіше уявляти і 
швидше запам’ятати потрібний матеріал.

Після кожного розділу вміщено тренувальні тести у форматі ЗНО.



Вартий  уваги підібраний текстовий матеріал до вправ і завдань: зразки з української 
та світової класики, тексти народознавчого спрямування, уривки з науково-популярних 
видань, народні прислів'я, фразеологізми, що сприяє розвитку особистості учнів, їх 
громадянському та патріотичному вихованню.

Підручник містить також додаткові відомості (підбір фотоілюстрацій, інтерактивні 
вправи), які можна відкрити у pdf-файлі. Ключі та відповіді до вправ забезпечують 
самоперевірку і отже, створюють сприятливі умови для самонавчання.

Наприкінці видання вміщено відповіді до деяких вправ.



Умовні позначення



Вступ



Назва розділу



Теоретичний
матеріал

Тема уроку



Вправи та завдання
для закріплення

вивченого матеріалу

Вправи та завдання
для закріплення

вивченого матеріалу



Пізнавальне
завдання до вправ

Електронний
додаток



Відповідь
до вправи подано 
у кінці підручника



§ 12. Поєднання числівників з іменниками

Теоретичний
матеріал

Тема уроку



Фотоілюстрації



Тести у форматі ЗНО
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