ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

УКРАЇНСЬКА МОВА
М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук,
І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
Т

Інтернетпідтримка

9
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•
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•

якісні сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари

Підручник є складовою лінійки підручників для 8–9 класів.
Підручник, створений авторським колективом досвідчених
науковців, забезпечує фаховий підхід до викладання рідної
мови в школі та відповідає сучасному рівню розвитку науки.
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника
«Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич)

Шановні вчителі!
Дуже скоро вам доведеться розв’язати досить складну задачу — обрати новий підручник з української мови для 9 класу, за яким ви працюватимете з учнями протягом кількох років. Як зрозуміти,
що саме цей підручник буде найкращим вашим помічником у навчанні школярів української мови?
Саме ви, вчителі, є найголовнішою ланкою в системі освіти. Вам доводиться не лише готуватися до уроків, проводити їх у дуже різних за рівнем підготовки класах, перевіряти учнівські
зошити, а й працювати над величезною кількістю паперів, проводити позакласні заходи, долучатися до проблем ваших учнів. Тому, створюючи підручник, ми намагалися врахувати складнощі
вчительської праці і зробити його якомога кращим, аби підручник став вашим надійним помічником і залишив вам час для самовдосконалення й відпочинку.
Демоверсія підручника української мови — це своєрідний путівник по його сторінках. У демоверсії ви ознайомитесь зі структурою підручника, особливостями подання теоретичного та
практичного матеріалу, призначенням ілюстрацій тощо.
Цей підручник нового покоління враховує особливості сприйняття інформації дев’ятикласниками. Він має сучасний дизайн, що відповідає новітнім європейським тенденціям.
Над підручником працювала велика команда фахівців:
• автори;
• експерти (учені, методисти, вчителі);
• редактори;
• коректори;
• оператори комп’ютерного набору та верстки;
• дизайнер;
• художник.
Маємо надію, що наш підручник сподобається і ви оберете його для своїх учнів. Незалежно
від вашого вибору бажаємо вам здоров’я і творчої наснаги!
Демоверсія підручника «Українська мова»
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
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Про авторів
Керівник авторського колективу — Марія Іванівна Пентилюк, доктор педагогічних наук, професор Херсонського державного університету, заслужений діяч науки і техніки України.
Серед авторів — Сергій Аркадійович Омельчук, проректор з науки Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор кафедри слов’янських мов та методик їх
викладання; Ірина Василівна Гайдаєнко, завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, доцент; Антоніна Іванівна Ляшкевич, кандидат
педагогічних наук, доцент.

Загальні відомості про підручник
 Підручник призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 Глибина розкриття тем і їх послідовність повністю відповідає чинній програмі

Складові підручника

 Підручник для 9 класу продовжує лінійку підручників з української мови видавництва
«Ранок»

Електронний додаток до підручника

 Передмова та інструкція до електронного
додатка

 Відповіді й пояснення до вправ підвищеної
складності

 Теоретичний матеріал, передбачений чинною
програмою

 Додаткові відомості до текстів вправ

 Тренувальні вправи
 Запитання й завдання для узагальнення і систематизації вивченого
 Матеріал для уроків розвитку мовлення окремими блоками

 Тестові завдання до кожної з вивчених тем для
самоконтролю (інтерактивне виконання)
Зверніть увагу! Матеріали електронного додатка розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua
для ознайомлення

 Тлумачний словничок
 Електронний додаток

Переваги даного підручника
 Наочність і доступність подання теоретичного
матеріалу

 Можливість вибору учнями варіанту домашнього завдання в залежності від рівня складності

 Система тренувальних вправ від простих до
складних

 Наявність навчально-методичного комплекту
 Яскравий і змістовний ілюстративний матеріал

Про підручник у цифрах

21 х 16,5

256 сторінок

31 параграф

більше
60 ілюстрацій

понад
300 вправ

Зміст
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у вигляді текстів,
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старших, розповідали їм різні повчальні історії, казки. Наводимо одну
схем
і
таблиць;
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вого слова яке і вказує
на ознаку
предмета.
Отже,
це речення
Колись старих людей, які вже нічого робить не могли, спускали
 тренувальні
вправи
на закріплення
вичастини речення співвідносні
не з підрядною
означальною
частиною. Обидві
245 у провалля: щоб дарма хліба не їли. А один чоловік дуже
на лубках
з двоскладними,
поширеними простими
реченнями.
вченого
за принципом
поступового
любив свого батька і, не виконавши жорстокого закону, заховав його
Зразок письмового розбору речення
ускладнення
завдань;
в хліві й годував таємно. Через деякий час трапився недорід: нічим
Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило турботу про
людям сіяти. Старий побачив, що син чогось журиться, розпитав про
 завдання
для
розвитку
комунікативних
долю іншої
людини.
(В. Сухомлинський)
все і співпорадив зняти снопи зі стріхи, ще раз обмолотити й засіяти. Так
(Реч. розп., неокл., скл., складнопідр. з підр. означ., обидві част.
здібвідн.
ностей
учнів;
син і вчинив. Зійшов у нього хліб найкраще, і найбільша нива була
з двоскл., пошир. пр. реч.).
засіяна. Усі люди допитуються, як до такого додумався. Він спочатку
 запитання для підведення підсумку
112 Складіть речення за поданими схемами та зробіть усний та письмовиймовчав,
розбір їх.а тоді розповів, що батько так навчив. З того часу люди переуроку; яка?
стали старих на лубках вивозити, а шанували до самої смерті, бо вони
який?
мудрі, життям биті, завжди розуму навчать.
 вправи
для
завдання3) на[…], (де …).
1) […],
(якадомашнього
…).
(Г. Бондаренко)
який?
яка?
вибір учнів.
2)

[… , (котрий …), …].

Комунікативний практикум
113

4)

[… , (що …), …].

Поясніть розділові знаки в тексті.
Випишіть складні речення і накресліть схеми.

Пунктуація забезпечує передачу нашого мовлення на письмі. Для

складних речень, що включають три частини і більше, існують спеціальУявіть, що ви працівник краєзнавчого музею. До вас потрапили цінні пам’ятки
ні правила пунктуації. Їх можна поділити на дві групи: речення, частини
літератури. Складіть опис матеріалу, необхідного для їх наукового вивчення,
яких відділяються одна від одної комами, і речення, між частинами яких,
уводячи до тексту складнопідрядні речення з підрядними означальними.

окрім ком, ставиться крапка з комою, двокрапка і тире.
На межі частин складних речень із сурядністю й підрядністю ставиться кома, як у складносурядних та складнопідрядних реченнях: Тієї
Подумайте і дайте відповіді
весни жодна чайка не гніздилася на луках, а всі притулились на островах,
1. Яке речення називається складнопідрядним з підрядною означальхоч як було там тісно. (Г. Кримчук). Якщо між частинами цих речень збіною частиною? Наведіть приклади.
гаються сполучники сурядності, підрядності чи сполучні слова, то кома
2. Назвіть засоби зв’язку між головною і підрядною частинамиміж
у таними ставиться
тоді,зручності
коли підрядне
речення можна вилучити
без
Для
користування
підручником
ких реченнях, наведіть приклади.
усякої перебудови пояснюваної ним частини: Сонце зайшло, а відблиски
використано
умовні
позначення.
3. Чи завжди можлива синонімічна заміна підрядних означальних
частин дієприкметниковим зворотом? Свою думку188
аргументуйте.
Домашнє завдання

114

Виконайте одне із завдань.

А Випишіть із художніх текстів 5 складнопідрядних речень з підрядними
означальними, приєднаними до головної частини різними сполучниками (сполучними словами).
Б Напишіть відгук про прочитаний художній твір, уживаючи складнопідрядні речення з підрядними означальними та прості речення з дієприкметниковими зворотами.

2
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Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Структура матеріалу для уроків
розвитку мовлення

Розвиток мовлення
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Матеріал для уроків розвитку мовлення
відрізняється за кольором оформлення,
у змісті його виділено окремим блоком
для полегшення пошуку в підручнику.
Формування компетенцій відбувається на
матеріалі текстів різної стильової прина
лежності. Після текстів у разі необхідності
подано тлумачення невідомих слів.

Переказ — це вид усного або письмового відтворення, сприйнятого на слух мовлення. У вибірковому переказі відтворюється якась одна
з мікротем тексту. Вибір може здійснюватися з різних частин тексту, наприклад, переказати все, що стосується характеристики дійової особи
в оповіданні; все, що характеризує картини природи в тексті. Вибірковий
переказ може бути пов’язаний з малюнком-ілюстрацією, з питанням або
завданням учителя, з бажанням самого учня.
Вибірковий переказ передбачає логічно послідовний виклад матеріалу лише з одного-двох питань, які порушуються в тексті поруч з іншими,
чи переказування одного епізоду тексту.
39

Вправи спрямовані на комплексне опра
цювання текстів.

Пригадайте, що ви знаєте про переказ як форму розвитку мовлення і, спираючись на прочитаний теоретичний матеріал, дайте відповіді на запитання.

1. Дайте визначення поняття «переказ».
2. Що нового ви дізналися про перекази?
3. Які перекази ви виконували в попередніх класах?
4. Чому один з видівУсний
переказу
називається
вибірковим?
вибірковий
переказ
тексту наукового стилю
5.Розгляньте
Які частини
тексту відтворюються
у вибірковому
фотоілюстрацію.
Що, на вашу думку,
зображенопереказі?
на ній? Визначте,
6.якійЯким
має
бутивідповідає
виклад змісту
тексту
у вибірковому
переказі?
частині
тексту
ілюстрація.
Свою
відповідь аргументуйте.
7. Коли ви під час навчання найчастіше користуєтеся цим видом виПопрацюйте
з лексикою поданого тексту: назвіть слова, що належать до наукословлювання?
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вої термінології, та з’ясуйте значення їх.
Прочитайте
текст. Якій
темі
він присвячений?що
Визначте
основну
думку та стиль
Випишіть ключові
слова
і словосполучення,
стосуються
математичних
метотексту.
Доберіть заголовок.
Порівняйте
заголовками, дібраними однокласнидів дослідження.
Усно виділіть
основнуізінформацію.
ками. Визначте найкращий.
Складіть самостійно складний план вибіркового переказу наукового тексту на
темуКолись
«Царицядавно
наук». славетний німецький учений Карл Фрідріх Гаусс

назвав математику «царицею наук». Підстав для такого компліменту
Продумайте композицію переказу. Яким типом мовлення ви скористаєтеся? ДоЗапитання й завдання для повторення та узагальнення
в короля математиків, як називали Гаусса його сучасники, було більш
ведіть правильність свого вибору.
ніж достатньо. Адже в переможному марші безкрайніми просторами
Попрацюйте
і складіть
усний вибірковий
переказвсе
тексту
Країни
знаньз пам’яткою
її величність
Математика
завойовувала
новінай визнанові
Запитання й Завдання
чену тему.
території.
для повторення та уЗагальнення
Самому Гауссу не раз удавалося з успіхом демонструвати силу
математичних методів у різноманітних
ПАМ’ЯТКАрозділах науки про природу:
у теорії електрики
й магнетизму,
вченні
про капіляри,
теорії тяжінЯк готуватися
до усного
вибіркового
переказу
І. Дайте відповіді на запитання.
ня, оптиці, геодезії, астрономії.
Так, основна
тексту наукового
стилюйого праця з астрономії
«Теорія
рухів небесних
1. Прочитайте
текст. тіл» містить спосіб визначення орбіт планет
1. Які є способи передачі чужого мовлення?
2. Визначте його основну думку.
2. Яка різниця між прямою і непрямою мовою? Наведіть приклади.
3. Виберіть з тексту лише той матеріал, який необхідний для повного 33
3. Як інтонуються речення з прямою мовою? Наведіть приклади.
розкриття пропонованої теми.
4. Розкажіть про розділові знаки при прямій мові.
4. Визначте основну думку переказу.
5. Яку структуру мають речення з непрямою мовою?
5. Продумайте композицію переказу, тип мовлення (розповідь, опис,
6. Які існують способи заміни прямої мови непрямою?
роздум) чи поєднання цих типів.
7. Що таке цитата?
6. Випишіть слова-терміни.
8. Які ви знаєте правила оформлення цитат на письмі?
7. Напишіть складний план вибіркового переказу.
9. Чим відрізняється пряма мова від цитат?
8. Продумайте слова та речення для зв’язку частин тексту.
10. Що таке діалог?
9. Складіть усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.
11. Розкажіть про розділові знаки при діалозі.
12. Чим відрізняється пряма мова від діалогу?
II. Виконайте завдання.

I рівень
1. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте речення з непрямою мовою.
1. Я думаю що моя сила найбільша в драмі писав М. Старицький
І. Франкові. (Л. Дем’янівська) 2. Дядько Захар гукає мені Дивись як
ллється зерно Красиво правда синку. (В. Близнець) 3. А що ж каже
старий віддайте коли беруть. (А. Свидницький) 4. Куди ти його подінеш дивувався Андрій Адже у нас усього тільки дві грядочки. (М. Коцюбинський)
2.

II рівень
Запишіть діалог у вигляді прямої мови.
—
—
—
—
—
—

Матеріали для контролю рівня
навчальних досягнень учнів
Після вивчення кожної теми автори про
понують запитання і завдання, які можуь
бути використані як матеріал для конт
рольної роботи.
35
Підготуватися до контрольної роботи
у вигляді тестових завдань закритого типу
учні можуть за допомогою електронного
додатка.

ЯК ЗВАТИ
Як тебе звати, мій хлопче?
А так, як мого тата.
А тата твого ж як?
А так, як мене.
Ну, то скажи, як тебе кличуть, коли час їсти?
О, мене їсти кликати не треба, я першим приходжу.
(Нар. творчість)
51

3

3)
4)

лучників як, мов, ніби;
звороти, що мають значення «у ролі кого, чого»;
вислови не більше як, не раніше як, не довше ніж

Ілюстративний матеріал підручника

Пригадайте, чи є членом речення порівняльний зворот. Визначте в поданих реченнях синтаксичну роль слів і сполучень слів зі сполучниками як (ніби, мов).
Складіть і запишіть речення: 1) із фразеологізмами наче грім серед ясного неба,
як дві краплини води, як на голках; 2) з висловами не більше як, не раніше як,
не довше ніж.

Безсполучникове складне речення

21 Пунктуаційний практикум. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.
ІлюстраціїЯкщо для безсполучникового складного речення характерна
Дослідіть,
чим ускладнені речення. Запишіть, розставивши потрібні розділові
інтоназнаки.
ція переліку, то між частинами його ставимо або кому, або крапку
з ко-

мою; якщополегшенню
характерне зниження
голосу (тону) в кінці першої частини,
 сприяють
розуміння
Оберегів в українського народу існувало дуже багато. Одні були
то ставимо двокрапку; якщо характерне підвищення голосу (тону) пов’язані
в кінці
з конкретними життєвими ситуаціями обрядами ритуалами.
змісту
текстів;
першої частини, то ставимо тире.
Інші супроводжували людину від народження і до смерті. Усі ці речі
 допомагають запам’ятати нові відона перший погляд такі несхожі між собою об’єднувала віра наших
предків
191
Прочитайте речення вголос, правильно інтонуючи їх. Згрупуйте речення
за ви-у доброчинну магічну силу їх.
мості;
дами інтонації: 1) безсполучникові складні речення з інтонацією переліку; 2) по реалізують
міжпредметні
звя’зки.
яснення; 3) зумовленості;
4) зіставлення.
1. Два голуби гуде, голубка туркоче. (Нар. творчість) 2. Защебетав соловейко — пішла луна гаєм. (Т. Шевченко) 3. Мені здається:
твої очі у мою душу світять з вишини. (В. Сосюра) 4. Сонце зайшло,
степові озера стали на якийсь час темно-червоними. (О. Гончар) 5. До
мови доторкнешся — м’якше м’яких вона тобі здається. (П. Тичина)
6. Умовк Кобзар, сумуючи: щось руки не грають. (Т. Шевченко) 7. Вітер війнув — листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло. (П. Тичина) 8. Не русалонька блукає — то дівчина ходить. (Т. Шевченко)
9. Зійде сонце — утру сльози. (Т. Шевченко)
Комунікативний практикум
192

Розгляньте репродукцію картини С. Васильківського «Український пейзаж».
Складіть і запишіть невеликий твір у художньому стилі з теми «Чарівний ди18
восвіт природи», використовуючи безсполучникові складні речення
з різними
смисловими відношеннями.

Традиційні українські обереги

Репродукції картин
У підручнику використано репродукції
картин відомих художників Леонардо да
Вінчі, В. Боровиковського, І. Крамського,
Види й засоби міжфразного зв’язку
І. Рєпіна, С. Васильківського та ін.

292

292

144

Фотографії
Ознайомити учнів з видатними діячами
мистецтва, культури, науки України допомагають фотоматеріали.

Видатні українки. Прочитайте текст. Які почуття викликає у вас прочитане?
Заголовок тексту — його тема чи основна думка?

ОСЯЯНІ КРАСОЮ
І ТАЛАНТОМ
Види
й засоби міжфразного зв’язку
Між датою народження Марії Башкирцевої (1860) і смертю Катерини Білокур
(1961)
майже текст.
101 рік.
Спільневикликає
— краса,
талант,
рідна
Видатні
українки.
Прочитайте
Які почуття
у вас
прочитане?
Полтавщина
й слава
визнання
в Парижі.
Заголовок
тексту
— йоготатема
чи основна
думка? Обидві об’єднані росяними ранками чарівного полтавського дитинства з щедрим серцем і бенКРАСОЮ
І ТАЛАНТОМ
тежним вітровієм, ОСЯЯНІ
тихим-тихим
усміхом
квітів і сумом осінніх дерев,
Між датою
народження
Марії Башкирцевої
(1860)
і смертю Катебездонною
вічністю
синьо-прозорих
небес і терпким
життєдайним
порини Білокур
(1961)степу.
майже 101 рік. Спільне — краса, талант, рідна
дихом
українського
Полтавщина
й слава
та визнання
Парижі.
Обидві об’єднані
росяниІ все ж таки
більше
в їхньому вжитті
й творчості
— різного,
часом
ми ранками
чарівного
полтавського
дитинства
з щедрим
серцем (волоі беннавіть
полярного.
Перша
— дворянка,
аристократка,
поліглот
тежним
вітровієм,
тихим-тихим
усміхом
і сумом
осінніх
дерев,
діла
вісьмома
мовами),
майже все
життяквітів
прожила
в Італії,
Франції.
бездонною
вічністюселянка,
синьо-прозорих
і терпким
поДруга — звичайна
жодногонебес
дня не
вчилася ужиттєдайним
школі, порівнядихом
українського
степу. не виїжджаючи з рідної Богданівки.
но
коротке
життя прожила,
І всеобидві
ж такистали
більше
в їхньомухудожницями,
житті й творчості
— різного,
часом
Але
визначними
прославили
Україну,
навіть
полярного.
Першазахоплюють
— дворянка,
аристократка,
поліглоті (волоїхні
картини
й сьогодні
світ.
Марія Башкирцева
Катеділа вісьмома
мовами),
життя прожила
рина
Білокур —
чарівні майже
окраси все
Полтавського
краю. в Італії, Франції.
Друга — звичайна селянка, жодного дня не вчилася у школі,
порівня(П. Матвієнко)
но коротке життя прожила, не виїжджаючи з рідної Богданівки.
Але обидві стали визначними художницями, прославили Україну,
їхні картини й сьогодні захоплюють світ. Марія Башкирцева і Катерина Білокур — чарівні окраси Полтавського краю.
(П. Матвієнко)

Катерина Білокур

4

Марія Башкирцева

Визначте, де речення пов’язані способом послідовного зв’язку, а де — паралельного.
Поміркуйте, з якою метою на початку другого і третього абзацу вжито сполучКатерина Білокур
Марія Башкирцева
ники і, але. Як вони впливають на смисловий зв’язок між абзацами в тексті?
Користуючись підручником «Українська література» або іншим, наведіть прикла-

воду з рук — це вважається жестом неповаги до господаря дому. Аби
поговорити з господинею, треба спочатку звернутися до її чоловіка чи
дорослого родича.

Вивчення й закріплення нового матеріалу

(За В. Федоренко)

Випишіть із тексту складнопідрядні речення, з’ясуйте засоби зв’язку між їхніми
частинами.
Зробіть словотвірний аналіз слова струшувати.

Розвиток мовлення

97

Мовознавчі дослідження
Кожен параграф починається вправою,
мета якої — актуалізувати набуті раніше знання та мотивувати вивчення
нового матеріалу. Мисленнєву діяльність учнів активізують завдання рубики
«Мовознавче дослідження».

Прочитайте. Подані прості поширені речення перетворіть на складнопідрядні.

1. На перехресті двох доріг росла висока тополя. 2. На Місяці немає життя через відсутність вологи й повітря. 3. Незважаючи на втому, екскурсією всі були задоволені. 4. Випав сніг на посивілу землю.
Мовознавче дослідження. Виділіть в утворених реченнях граматичну основу,
з’ясуйте засоби зв’язку між головною та підрядною частинами.

СПР з підрядними обставинними місця й часу

Зробіть морфологічний аналіз виділеного слова.
132

Прочитайте речення, визначте засоби зв’язку між їхніми частинами та вид підрядної частини.

1. Уже зоря золоторога, де полинами зацвіло, кладе на огненні поРозділові
знаки такрило.
інтонація
частинами
складносурядного
речення
роги
своє сивіюче
(В. між
Сосюра)
2. Завтра
вдосвіта, як вона
вже
вижене пасти отару, він уже поїде невідомо куди і наскільки. (О. Гончар)
3. Чудовими
урокамиречення,
сприймань
відчуттів
були нашібула
подорожі
Складіть
3–4 складносурядні
щоб іміж
їхніми частинами
крапка
до
лісу, коли
осіньВикористайте
розкриває свою
багату палітру.
(В. речення
Сухомлинський)
з комою,
і запишіть.
словосполучення
і прості
з довідки.
4. Трава
росте,
де захоче.
(П. Фронт
Тичина)
Довідка.
Сліпучі
блиски.
горів з виднокраю. У полях спіє
Цікавою і новою була в книзі сторінка, де з лівого боку красувався
жито. розбір
Пломінь
серця.
Він знеміг
відз атак.
Ворожі
вали
Зробіть синтаксичний
одного
складного
речення
підрядною
частиною
герб старовинного міста Львова з левом посередині, а з правого
—або
герб
Чорні
гілля.для
Хмари
попелу.
часу
місця.поборені.
Обміняйтесь
зошитами
взаємоперевірки.
самого друкаря: кутник (необхідний прилад для друку) і вигин річки,
усногоі розбору
речення
Вправиадже
розташовано
від найОб’єднайтеся
в групи поЗразок
5–6 чоловік
розподіліть
ролі: спікер (керує групою),
«книги — цепослідовно
ріки, що напувають
всесвіт». Це був92знак,
що віДе діти
перестають
й поважати
там
кінець усьому.
(В. роСусекретар
записи), любити
посередник
(стежитьбатьків,
за часом
і заохочує
групу до
дображав
його працющо
на все
життя.засвоПід малюнком — підпис:
«Іван(веде
простіших
доскладних,
сприяє
хомлинський)
боти), доповідач (висловлює думку групи та результати її роботи).
Федорович, друкар Москвитін».
Речення за метою висловлювання розповідне, за емоційним забарвленєнню теоретичного
матеріалу,
Розподіліть
теми між групами та обговоріть, як найцікавіше представити вивчеКнига вийшла.
Прекрасна формуванкнига, уперше надрукована в ням
Україні…
— неокличне, за будовою — складне (має дві граматичні основи). Скланий
матеріал
речення»:
ню необхідних умінь і навичок учнів.
(За О. Іваненко)
дається
з двохз розділу
частин, «Складносурядне
перша з яких підрядна,
а друга — головна. Підрядна
1) «Складнідо
речення
із сурядним
зв’язприєднується
головноїбез
за сполучників,
допомогою сполучного
словаі підрядним
де і відповідає
на
Мовознавче дослідження. Яку структуру має текст? З якою метою автор поком»;
питання
де?. Отже, це речення складнопідрядне з підрядною обставинною
єднав обидві
форми
мовлення?
Пригадайте особливості діалогу. Виділіть його
Виконувати
вправи
можна
індивідуально,
частиною
місця.
Перша
частина
співвідносна
з
двоскладним,
поширеним
про2) «Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку»;
в тексті, з’ясуйте основні риси та тему. Поясніть пунктуацію в діалозі.
стим
реченням, друга
— ізміж
двоскладним,
поширеним,
неповним речення»;
(опущено при3) «Смислові
зв’язки
частинами
складносурядного
у парах і групах.
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні
судок).
Культура мовлення. Перекажіть діалог, використаний у тексті, від третьої
осо4) «Розділові
знаки та інтонація між частинами складносурядного
би. Чи змінився при цьому зміст?
речення».
Зразок письмового розбору речення
80

Вправи на засвоєння
нового матеріалу

Користуючись схемами, сформулюйте правила вживання двокрапки в безспоРозроблено
завдання
для уживається
виконання
Де діти
перестають любити
й поважати
батьків, знати
там кінець
усьому.
(В. про
СуРозробіть
«спільний
на Свої
тему
«Що необхідно
кожному
мовцю
Доведіть, що
слово стариганчик
з позитивним значенням.
лучникових
складнихпроект»
реченнях.
висновки
звірте з теоретичним
матеріалом.
хомлинський)
складносурядне речення?» Занотуйте основні положення, висунуті кожною
проектів.
Поясніть спосіб творення слова очевидно, доберіть до нього синоніми та введіть
(Реч. розп., неокл., скл., складнопідр. з підр. місця, І ч. співвідн. з двоу речення.
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групою.

складн., пошир. пр. реч., ІІ — двоскл., пошир., неповн.)

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні ставиться тоді,
коли друга частина його:

Матеріал, що супроводжує вправи

Подумайте
Слово-диво. Прочитайте народну усмішку і з’ясуйте, чим автор досягає
гумо- і дайте відповіді
— вказує на причину того, про що йдеться в першій частині:
Подумайте і дайте відповіді
ристичного ефекту.
—
—
—
—

За що ви накрутили вуха своєму синові?
Бо завтра має принести табель зі школи.
Але ж…
Але ж завтра мене не буде вдома.
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Вправи під рубрикою «Видатні українці/
українки» знайомлять учнів з видатними
особистостями України.
Слова в рамках допомагають розвивати
грамотне усне й писемне мовлення.
Щоб назва пунктограми, що вивчається
на уроці, краще запам’яталась, її подано
в рамці.

Турбая
лісових
блукань зу рушницею
за плечима,
він би, ма1. Позбавивши
Які розділові
знаки
ставляться
складносурядних
реченнях?
не
прожив
іназивається
року: дерева
в цих блуканнях
був його порятунок.
(О.
Гончар)
2. буть,
Вдалині
хиталися
і синів задуманий
Сосюра)
1.
Яке
речення
складнопідрядним
зприбій.
підрядним
місця,
Рубрика «Слово-диво» містить(В.матеріал,
[…]:
[причина];
З’ясуйте,
чому приклади.
в поданому реченні кома не ставиться.
часу?
Наведіть
—
розкриває,
пояснює
або
доповнює
зміст
першої
частини
ціло3.
Сформулюйте
правила
вживання
крапки
з
комою
і
тире
в
складщо сприяє
збільшенню
словникового
за2. Назвіть засоби приєднання
підрядної
частини часу,
місця до головної.
чи одного
з реченнях.
її членів:
Із синім
небомприклади.
уже ущось
діється: місця
воно то
зблідне,
носурядних
Наведіть
3. муЯкі
прислівники
можуть
уживатися
підрядних
для
наданпасу,
допомагає
замислитись
над
можливід
жаху, про
то
спалахне
сяйвом,
немов
од радощів.
(М. Коцюбинський)
4. наче
Розкажіть
інтонаційні
особливості
складносурядних
речень.
ня
реченню
узагальнювального
значення?
(Нар. творчість)
слова.
[пояснення].
4. […]:
Яку
роль може востями
виконуватихудожнього
підрядна частина
часу, місця залежно
від способу
приєднання до головної? Наведіть приклади.
Домашнє
завдання
5. Коли підрядну частину місця слід розглядати як означальну? На216 Трансформуйте
подані складні сполучникові речення в безсполучникові. Запиведіть приклади.
93 Змоделюйте
складносурядні речення, дібравши першу частину так, щоб кома
шіть На
змодельовані
речення,можуть
уживаючи
потрібнийпідрядні
розділовий
знак між
частина6.
які
указувати
частини
часу?
Як
між ними
не відношення
ставилася.
ми. Накресліть схеми речень.
виражаються
1. … чи водоюціїївідношення?
напувають з Наведіть
криниці.приклади.
2. … і солов’їний чується
1. Ми прислухаємося до річки, і вона знову затріщала за верболодзвінкий спів. 3. … й сонце на горизонті піднялося. 4. …чи весняне
зами. (М. Стельмах) 2. Народ твердо вірив у те, що наполеглива праповітря на нас дихне теплом. 5. …та калина гарна чекає холодів. 6. …
ця на власній землі приносить не тільки багатство, а й задоволення105
та
або туман стелився до річки. 7. … та снилась їм чудова літня подорож.
радість. (Г. Тарасенко) 3. Геніальні твори Івана
8. … або хлопці переможуть у змаганнях із футболу. 9. … та шумлять
Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона
густі ліси. 10. … і хочеться творити заради людства. батьківство
Куліша, Лесі Українки доводять, що українська
батьківський
Зробіть
розбір
речень.
мова є синтаксичний
мовою великого
й перших
гордоготрьох
народу.
(Б. Харбатьківщина
чук) 4. Слова Київ, Русь, Україна з глибокою шаБатьківщина73
нобою і гордістю промовляє кожний свідомий
українець, бо виражають вони духовну близькість
до землі своїх батьків, родоводу українського, славПунктограма
ної і водночас трагічної історії його. (Р. РадишевДвокрапка
ський) 5. Українці пишаються своєю рідною земв безсполучлею, бо вони споконвіку люблять і шанують
никовому
батьківський край. (Г. Тарасенко) 6. Змієві вали
складному
не дійшли до нас у своїй первозданній величі, бо
реченні
від часу спорудження їх минуло майже дві з половиною тисячі років. (М. Федоренко)
Запам’ятайте наголос у словах, поданих у рамці.
Виразно прочитайте записані безсполучникові складні речення. З’ясуйте, яка
інтонація властива цим синтаксичним конструкціям.
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Прочитайте уривок з оповідання Панаса Мирного «День на пастівнику». ЗверВипишіть
речення. Накресліть
схему
його
та зробіть синтаксичний
аналіз.
ніть
увагудруге
на особливості
авторського
стилю
(інформативність,
виразність,
баДослідіть,
як складні переходів).
речення впливають на текст, його стиль і тип мовлення.
гатство
інтонаційних
Культура
Доведіть,
що виділені слова
— діалектизми.
Сонцемовлення.
піднялося
вже височенько
і, гаряче,
іскристе,Запам’ятайте
обливало
значення.
З’ясуйте, з іякою
метоюшироке
автор використовує
іїхнє
бурту*,
і хлопчика,
кругом
поле своїм їх.
огнистим світом;

Різноманіття дидактичного матеріалу

горіла
молода
трава
на бурті
зеленимправильної
огнем; роса
світила
й відбиваПрочитайте
виразно
текст,
дотримуючись
інтонації
на межі
частин
ла
дорогим
самоцвітним
камінням;
хлопчика
лихіавтор
вибійчані
складних
речень.
Визначте стиль
тексту.одежа
Дослідіть,
з якою —
метою
викоштанці,
засукані
аж
до
колін,
латана
сорочка
й
на
голові
з
передраристовує складні
речення
з різними видами зв’язку і як вони впливають на
Безсполучникове
складне
речення
ним
козирком
картуз
—
під
тим
світом
губили
свою
злиденність,
незміст і стиль тексту. Які почуття викликав у вас прочитаний текст?
охайність…
РОМАШКА
Картина була справді
чудова:
з бурти,
мов із високої гори, видУникаймо
лексичних
помилок!
Тимко,
косячируч
шовк
трави,
одного
разу
нависоко
повному
розгоні
но було
на праву
місто.
Церкви
підняли
вгору
свої зупикругнивголови,
косу
і,сяяли
кинувши
її на землю,
навпочіпки
іслова
обережно,
лаЧи завжди
ми
задумуємося
над присів
тим,
коли
вживаємо
усмішка
лі
у прозорому
повітрі
золотими
банями,
зеленіли
їхні
гідно
розгорнув
пальцями
густий
трави:
у боки,
зеленому
затишному
і посмішка.
Дуже
частотравою
вважають
їхкущик
за абсолютні
синоніми.
Дослідімо,
чи
залізні
покрівлі,
мов
вкриті,
біліли
білі
мов
із крейди
храмі,
вся переплетена
натонули
високому
гінкому
є різниця
впоміж
значенні
цихзолотими
слів.хати,нитями
вистругані;
церквами
людськісонця,
городи
в гущавині
Збагачення мовлення граматичними систебельці
росла
лугова
цариця
—своєму
ромашка.
Це, пов’язане
мабуть,змією
була
найпреСлово
посмішка
в основному
значенні
з поняттям
темно-зелених
садків
—
он і річка
блищала,
звиваючися
по жовкрасніша
в світі
квіточка:
рівна,
висока,
з сарказму.
сумноз нахиленою
набік
глузування,
кепкування,
передає
відтінок
іронії,
До нього пасунонімами, пояснення причин лексичтому
пісочку
й пускаючи
легенький
димок
туману
себе…
яскраво-жовтою,
в білих
ніжнихглузлива.
прозорих пелюсточках голівкою, ще
ють епітети іронічна,
скептична,
них і орфоепічних помилок допоможуть
й зверху
прикроплена
дрібною,тоді,
як коли
вістря
стальної
росинкою.
Слово
усмішка вживається
мовиться
проголки,
веселий,
доброБурта — невеликий горбок, насип, підвищення.
учням підвищити культуру мовлення та
Тимко
знав,привітний
що по-народному
квіточку
називають
«невісточкою»;
зичливий,
сміх. Отожцю
уживати
це слово
доцільно
з епітетами
Знайдіть
текстітака
безсполучникові
речення.
і те,
щоуласкава,
вона
прекрасна,складні
і те, що
її такПоясніть
звати, доцільність
зачарувалоужитих
його,
м’яка,
приємна.
сформувати мовну компетенцію.
розділових
знаків між
частинами
їх. не зводячи очей, усміхаючись, як до
і він, присівши,
дививсь
на неї,
Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку
гарненького маляти, і все шепотів: «Невісточка, невісточка»,— і йому
184 хотілося
Запишіть сполучення
слів,мовлення
доцільно
подані
в дужках. Свій
Збагачуймо
граматичними
доторкнутись
до
неї хочвживаючи
пальцем.слова,
Але синонімами!
він утримався,
щоб вине
Розгляньте фотоілюстрацію. Якому реченню з вправи він відповідає?збити
бірСкладіть
обґрунтуйте.
з неї росинки,
не зняти
дорогоїприєднують
краси, дарованої
природою.
Порівняльний
зворот
переважно
до головного
чи дру-Він
твір-опис поданої ілюстрації, використовуючи складносурядні речення.
так
і залишив
квітку
разом
із густим
кущиком
трави
її зеленому
горядного
члена
речення
за допомогою
як,
мов, вмовби,
наче,
(Усміхніться,
посміхніться)
один сполучників
одному;
(усміхатися,
посміхахрамі
і,
обережно
обкосивши,
пішов
неначе,
начебто,обличчя
нібито
та ін.
Проте далі.
порівняння
може глузлива
бути виражене
тися)
злорадно;
сяє
(усмішкою,
посмішкою);
(усмішлише порівняльним
зворотом,
але й іменником
у формі
орудного
ка,непосмішка)
на обличчі;
(усміхатися,
посміхатися)
з мене;
(усміш(Гр.
Тютюнник)
ка,відмінка.
посмішка) щастя; материнська ласкава (усмішка, посмішка).
Усно проаналізуйте перше речення, намалюйте схему. Схарактеризуйте кожну
Роса світилася дорогим самоцвітним камінням. — Роса світилася,
частину як просте речення.
185 його
Мовознавче
Проаналізуйте схему. Яка інформація про безспояк дороге дослідження.
самоцвітне каміння.
Перекажіть
текст,
зосередившись
на
описі
ромашки.як
Запишіть
лучникове
речення
для
є новою?
Річкаскладне
звивалася
змією.
—вас
Річка
звивалася,
змія. опис і порівняйте
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Рубрики «Удосконалюємо
мовлення»

з авторським. Зробіть висновок про силу авторського художнього слова.
Складається з двох і більше частин

Уникаймо орфоепічних помилок!
Основний
засібна (рідна земля, місце народження) Між
безбатьківщи
— бачастинами
тьківщина (спадок)
зв’язку
—рські
інтонація

ліка
рослини — Безсполучникове
лікарські
рекомендаціїсполучникового склад(переліку,
ведмепоясненжина (м’ясо) —складне
ведмежиречення
на (рослина) ного речення ставимо 151
ня, зіставлення
чи
кому (крапку
сушений (дієприкм.)
на сонці — сушений (прикм.)
виноградз комою),
протиставлення)
двокрапку
чи (стосовно
тире

магістерський
(стосовно лицаря, ордена) — магісте
рський

вченого звання)
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Частини безсполучникового складного речення виражають смислові
відношення одночасності чи послідовності, зіставлення чи протиставлення, причини, пояснення, умови, часу, наслідку тощо
Зробіть висновок, що спільного в безсполучникового складного речення зі

Рубрика «Із секретів синтаксису»

складносурядним і відмінного зі складнопідрядним.
Із секретів синтаксису
Сформулюйте визначення безсполучникового складного речення.
Часто плутають прості речення, що мають однорідні члени (особливо присудки), зі складносурядними реченнями, бо ті й ті мають сурядний
Матеріали,
подані
в ційвважати
рубриці,
зверта186 Прочитайте пари складних
речень. З’ясуйте,
чи можна
їх граматичнизв’язок. Щоб уникнути цього, слід починати синтаксичний розбір реченми синонімами. Дослідіть,
однакові
смислові
виражають
подані
ютьчиувагу
учнів
навідношення
особливості
виучуваня з визначення граматичних основ. Якщо граматична основа одна, то
конструкції.
речення просте з однорідними членами: Тече вода в синє море, та не
них синтаксичних конструкцій, допомагавитікає. (Т. Шевченко)
140

ють поглибити знання.
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Розподіліть речення у два стовпчики: 1) складносурядні речення; 2) прості
з однорідними членами.

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Ігрові форми
1. Ластівка день починає, а соловей його кінчає. (Нар. творчість)

2. Рота Бідулі втратила в лютому бою понад три чверті бійців, але не

Гра «Хто швидше?»

відступиланавчальної
й на крок. (Ю. діяльності
Збанацький) 3. на
Ось скоро буде
Така форма
81 Утворіть складносурядні речення так, щоб подані пари іменників були підметазовсім тепло, і вона з Тарасом піде до лісу. 4. Ми троє
ве
чірЗапишіть їх.
ми.
певному
етапі
уроку
допомагає
зробити
побраталися і поклялись ніколи не розлучатись. 5. Казвечора
Учитель — школярі, футбол — команда, погода — дощ, завіса —
трязняти
почаланапругу.
розповідати,
а Тарас, припавши
паузу та
Вправи-ігри
спри-до неї, ловив
вистава,
кожне слово. 6. Пани перемогли, але не вбили вільного духу,
пори-сонце — хмари, дорога — супермаркет, блискавка — грім, кві
яють також
покращенню
набутих
учнями
— подарунок, університет — студенти, річка — сад, місяць — зорі.
вання до боротьби за правду й волю. 7. Накрапав дощик, алетипожежа
умінь і навичок.
Визначте смислові зв’язки між частинами складносурядних речень. Поміркуйте,
Складнопідрядне речення
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чи всі речення
можна перебудувати, щоб змінилися смислові зв’язки. Аргументуйте свою думку, наводячи приклади із вправи.

5. Ніхто не знає, коли …, коли … . 6. В той час як … кілька квіток ще
цвіло. 7. А жита шелестіли тихо… незважаючи на те що … . 8.
Подіб- і дайте відповіді
Подумайте
но до того як … ми … .
1. Як пов’язані частини складносурядного речення?
Мудрість народна. Прочитайте приказки, з’ясуйте їх значення та доберіть
2. Якіси-смислові зв’язки можуть встановлюватися між частинами
нонімічні до них.
складносурядного
З речення?
метою збільшити словниковий запас
3. Назвіть
єднальні сполучники і складіть складносурядне речення
Меле як з гарячки, встряла як середа в тиждень, розуміється
як
учнів,
збагатити
їхнє мовлення влучними
про
події,
що
відбувалися
послідовно.
теля на пирогах, вискочив як дурень з маслом на сонце, жвавий як
4. Розкажіть про складносурядні
речення з протиставним
зв’язком.
народними висловами
автори пропонурак на греблі.
Наведіть приклад.
Уведіть 2–3 із поданих приказок до складнопідрядних речень і запишіть, прають значну кількість дидактичного мате5. Назвіть розділові сполучники і наведіть приклад речення з відоб
вильно розставляючи розділові знаки.
ріалу,
дібраного з фольклору.
раженням подій,
що чергуються.
6. Прокоментуйте смислові зв’язки в реченні То мучилась душа від
самоти, То спалювала все єство любов, То жаль, що він кохану
Комунікативний практикум
не знайшов. (М. Бажан).

Рубрика «Мудрість народна»
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Використовуючи складнопідрядні речення з різними видами підрядних частин,
напишіть твір-мініатюру в публіцистичному стилі на тему «Хто про землю дбає,
Домашнє завдання
тому вона повертає». Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

дібну думку висловив і український учений Микола Сумцов, підкресливши: «Пасічництво настільки чисте і шляхетне, що люди з низькою
душею не займатимуться ним». Традиційний образ українського пасічника знайшов відображення в літературі та малярстві.

Тлумачний словничок

Додаткові матеріали до підручника

У кінці підручника подано тлумачний словничок, на який є посилання в багатьох вправах.

Тлумачний словничок

(За С. Бугерою)

Мовознавче дослідження. Знайдіть у тексті складнопідрядні речення і з’ясуйте, з якою метою вони вводяться до тексту наукового стилю. Чи можна замінити їх простими реченнями? Якщо так, то чи можна такі пари речень вважати
синонімічними? Свою думку аргументуйте.
Скориставшись словником у кінці підручника, з’ясуйте значення слів топонім,
гідронім, міграція. Визначте, до якого шару лексики належать ці слова. Складіть
із ними речення.
Культура мовлення. Доберіть синоніми до слів побутували, конструкція, розміщувати, малярство.

Конспект — це стислий виклад першоджерела (книги, статті, лекції,

Агротехніка — заходи для вирощування сільськогосподарських культур. промови, виступу). Він уміщує найсуттєвіші думки, факти, висновки. Це
Актуальний — важливий для даного часу; який відповідає потребам сучасності.
своєрідний вид стислого переказу (головне треба передати по-своєму).
Альтанка — будівля в саду, в парку для відпочинку й захисту від сонця, дощу.
Конспект усного виступу
Конспект друкованої праці (статті,
Амплуа — певне коло занять.
(лекції, доповіді, промови)
параграфа підручника, книги, твору)
Аналог — те, в чому виявляється подібність до іншого предмета або явища.
Корисними будуть також наведені порядки
Анімаліст — художник або скульптор, який у своїх творах зображує тварин.
та зразки
усного
й письмового розбору реЗа типом
мовлення
Арабістика — сукупність наук, які вивчають арабську мову, літературу та культуру.
Бурштин — скам’яніла смола жовтого кольору, янтар.
чень різних видів, уміщені на форзацах підБурштиновий — виготовлений з бурштину.
ВИДИ КОНСПЕКТІВ
ручника.
Ватра — вогнище, багаття.
Вегетація — ріст і розвиток рослин.
За формою викладу думок
Вишкіл — ретельне вивчення чого-небудь, привчання до дисципліни.
Гармонія — поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей (предметів,
Текстуальний конспект
Вільний конспект (стислий виклад
явищ, частин цілого).
положення
праці; лише основні, принципові поГлазур — особливий склоподібний сплав, яким покривають керамічні вироби;(найважливіші
полива.
вписуються у вигляді цитат)
ложення й висновки, формулювання
Глобальний — який стосується всієї земної кулі, всього людства.
оформлюються у вигляді цитат)
Гуманізація — пропагування гуманізму; впровадження ідеї людяності у ставленні до
всього, що оточує людину.
Конспект усного виступу
Гутний — вироблений на склоплавильному заводі (гуті).
1. Дата складання.
Ґеймер — неол. той, хто захоплюється комп’ютерними іграми.
2. Прізвище та ініціали автора виступу.
Ґречний — галантний, чемний, ввічливий, люб’язний, шанобливий.
3. Заголовок.
Довбня — заст. велика дерев’яна палиця з потовщенням на кінці.
4. Текст.
Доцент — учене звання або посада викладача вищої школи; людина, яка має це звання або обіймає цю посаду.
Духовний — 1. пов’язаний із внутрішнім психічним життям людини, моральним світом. 2. стосується релігії, церкви, належний їм.
Душевний — 1. пов’язаний із внутрішнім психічним світом людини, її настроями, переживаннями та почуттями. 2. щирий, відвертий, сердечний.
Еколог — людина, яка вивчає взаємовідносини між організмом і навколишнім середовищем.
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Електронний додаток

240
Матеріали
електронного додатка розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua. Вони
містять відповіді й пояснення до вправ підвищеної складності; додаткові відомості до
текстів вправ; тестові завдання до кожної
з вивчених тем для самоконтролю (інтерактивне виконання).

7

Календарно-тематичний план. Українська мова. 9-й клас
№ з/п

1

Тема уроку

Розвиток української мови
Повторення вивченого у 8 класі

2

Граматична основа речення

3

Односкладне й двоскладне речення

4

Розділові знаки в простому ускладненому
реченні

5

Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Синтаксис. Пунктуація

Тема уроку

19

Розділові знаки між частинами складносурядного речення

20

Розвиток мовлення. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю

21

Контрольна робота. Тестування. Контрольний усний переказ
Складнопідрядне речення

22

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень

23

Розвиток мовлення. Конспект сприйнятого
на слух науково-навчального тексту

24

Підрядні сполучники й сполучні слова
в складнопідрядних реченнях

25

Складнопідрядне речення з підрядними
означальними

26

Складнопідрядне речення з підрядними
з’ясувальними

27

Розвиток мовлення. Діалог

28

Контрольна робота. Тестування

29

Складнопідрядне речення з підрядними
місця і часу

6

Пряма мова. Розділові знаки при прямій
мові

7

Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою

8

Розвиток мовлення. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

9

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті

10

Розвиток мовлення. Тези прочитаного
(письмово)

11

Діалог

12

Розділові знаки при прямій мові й діалозі

30

13

Розвиток мовлення. Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації (офіційна
й неофіційна розмова)

Складнопідрядне речення з підрядними
способу дії й ступеня

31

Контрольний письмовий переказ

32

Складнопідрядне речення з підрядними
причини та мети

33

Складнопідрядне речення з підрядними
умови

34

Складнопідрядне речення з підрядними наслідку та допусту

35

Складне речення й ознаки його. Складні
речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

Розвиток мовлення. Твір-роздум у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

36

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

17

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку

37

Розділові знаки між частинами складнопід
рядного речення

18

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

38

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

14

Контрольна робота. Диктант. Контрольне
читання мовчки

15

Розвиток мовлення. Аналіз контрольної
роботи
Складне речення й ознаки його.
Складносурядне речення

16

8

№ з/п

№ з/п

Тема уроку

№ з/п

Тема уроку

39

Контрольна робота. Тестування. Контрольний усний твір

54

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Тренувальні вправи

55

Стилістичні особливості складних речень
з різними видами зв’язку

56

Контрольний письмовий твір

57

Розвиток мовлення. Аналіз контрольного
твору

Безсполучникове складне речення
40

Безсполучникове складне речення

41

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

42

Розвиток мовлення. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю
з творчим завданням

43
44

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. Кома та крапка з комою в БСР
Розвиток мовлення. Коротке повідомлення
в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

Текст як одиниця мовлення
й продукт мовленнєвої діяльності
58

Текст і основні ознаки його

59

Будова тексту. Мікротема й абзац

60

Ключові слова в тексті й абзаці

61

Види й засоби міжфразного зв’язку

62

Розвиток мовлення. Заява. Автобіографія.
Резюме

45

Двокрапка в безсполучникових реченнях

46

Тире в безсполучникових реченнях

47

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. Тренувальні вправи

63

48

Узагальнення та систематизація вивченого
про безсполучникове складне речення

Розвиток мовлення. Письмовий твірроздум на морально-етичну тему

64

Контрольна робота. Диктант

49

Контрольна робота. Тестування. Контрольне аудіювання

Складне речення з різними видами зв’язку
50

Складне речення з різними видами сполучникового зв’язку

51

Складне речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком

52

53

Розвиток мовлення. Усний твір-роздум
у публіцистичному стилі мовлення на су
спільну тему
Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Узагальнення й систематизація вивченого
65

Слово як предмет вивчення. Орфографія

66

Слово як предмет вивчення. Орфографія

67

Мовні аспекти вивчення речення (порядок
слів у реченні, граматична основа, види речень)

68

Пунктуація. Розділові знаки в простому
ускладненому реченні

69

Пунктуація. Розділові знаки в складносурядному та безсполучниковому реченнях

70

Пунктуація. Розділові знаки в складному
реченні з різними видами сполучникового
й безсполучникового зв’язку

ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

УКРАЇНСЬКА МОВА
М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук,
І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
Т

Інтернетпідтримка

9

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА
МА

ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
•
•

електронні версії підручників для безкоштовного завантаження
ня
додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
•

якісні сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари

Підручник є складовою лінійки підручників для 8–9 класів.
Підручник, створений авторським колективом досвідчених
науковців, забезпечує фаховий підхід до викладання рідної
мови в школі та відповідає сучасному рівню розвитку науки.

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

pidruchnik@ranok.com.ua

УКРАЇНСЬКА МОВА

• Зошит з розвитку мовлення
• Розробки уроків
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М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич, І. В. Гайдаєнко

УКРАЇНСЬКА
МОВА
Демоверсiя пiдручника

