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здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального 
часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно 
з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби 
вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, 
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Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, 
керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих на
вчальних закладів.

УДК 37.016+811.161.2

Навчальне видання

Серія «Мій конспект»

СЛЮНІНА Олена Вікторівна

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
10 клас. II семестр

Нова програма
Головний редактор К. Ю. Голобородько 

Редактор О. О. Маленко 
Відповідальний за випуск Ю. М. Афанасенко 

Технічний редактор Є. С. Островський 
Коректор О. М.Журенко .

Підп. до друку 11.07.2018. Формат 84x108/16 . Папір газет. Друк офсет. 
Гарнітура «Шкільна». Ум. друк. арк. 8,4. Зам. № 18-07/12-05.

TOB «Видавнича група “Основа”» 61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 66, тел. (057) 731-96-33 
e-mail: office@osnova.com.ua

www.osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 6058 від 01.03.2018 р.

Телефон для замовлення: 0-800-505-212 (Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України)
Надруковано у друкарні ТОВ «ТРІАДА-ПАК»

м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. Тел. +38(057)703-12-21 
www.triada-pack.com, email: sale@triada.kharkov.ua 

ISO 9001:2015 № UA228351, FAMO TRIADA LLC (065445)

ISBN 978-617-00-3461-8

© Слюніна О. В., 2018
© Корягін В. О., макет обкладинки, 2018
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2018

mailto:office@osnova.com.ua
http://www.osnova.com.ua
http://www.triada-pack.com
mailto:sale@triada.kharkov.ua

