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Шановні вчителі!
Дуже скоро вам доведеться розв’язати досить складну задачу — обрати новий підручник з укра-

їнської 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 готу-
ватися до уроків, проводити їх у  дуже різних за рівнем підготовки класах, перевіряти учнівські 
зошити, а й працювати над величезною кількістю паперів, проводити позакласні заходи, долуча-
тися до проблем ваших учнів. Тому, створюючи підручник, ми намагалися врахувати складнощі 
вчительської праці і  зробити його якомога кращим, аби підручник став вашим надійним поміч-
ником і  залишив вам час для самовдосконалення й відпочинку.

Демоверсія підручника української мови  — це своєрідний путівник по його сторінках. У  де-
моверсії ви ознайомитесь зі структурою підручника, особливостями подання теоретичного та 
практичного матеріалу, призначенням ілюстрацій тощо. 

Цей підручник нового покоління враховує особливості сприйняття інформації дев’яти-
класниками. Він має сучасний дизайн, що відповідає новітнім європейським тенденціям.

Над підручником працювала велика команда фахівців:
• автор;
• 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!
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Знайомство з підручником

Про автора
Олександра Павлівна Глазова, доцент кафедри методики мов і  літератури Інститут післядип

ломної педагогічної освіти Київського університету ім.  Б.  Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент.

Загальні відомості про підручник
 � Підручник призначено для учнів 9 класу загаль
ноосвітніх навчальних закладів

 � Глибина розкриття тем і їх послідовність повніс
тю відповідає чинній програмі

 � Підручник для 9  класу продовжує лінійку під
ручників з української мови О. П. Глазової

Складові підручника
 � Передмова та інструкція до електронного 
 додатка

 � Теоретичний матеріал, передбачений чинною 
програмою

 � Тренувальні вправи

 � Запитання й завдання для узагальнення і сис
тематизації вивченого

 � Матеріал для уроків розвитку мовлення окре
мими блоками

 � Словнички

 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
 � Інтерактивне подання теоретичного матеріалу

 � Тестові завдання до кожної з  вивчених тем для 
самоконтролю (інтерактивне виконання)

Зверніть увагу! Матеріали електронного до
датка розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua 
для ознайомлення

Переваги даного підручника
 � Наочність і  доступність подання теоретичного 
матеріалу

 � Наявність навчальнометодичного комплекту

 � Система тренувальних вправ від простих до 
складних

 � Яскравий і змістовний ілюстративний матеріал

Про підручник у цифрах

21 х 16,5 256 сторінок 33 параграфи понад  
100  ілюстрацій

майже  
400 вправ
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Основний матеріал підручника

Розділи підручника

Увесь теоретичний матеріал згруповано 
за темами відповідно до чинної програ-
ми.

Структура параграфів

Усі параграфи мають уніфіковану струк-
туру:

 � вправа з метою актуалізації набутих ра-
ніше знань;

 � теоретичний матеріал у вигляді текстів, 
схем і таблиць;

 � тренувальні вправи на закріплення ви-
вченого за принципом поступового 
ускладнення завдань;

 � завдання для розвитку комунікативних 
здібностей учнів;

 � вправа для виконання вдома.

Підручником зручно користуватися за-
вдяки умовним позначенням.
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220. Складносурядні речення перетворіть на складнопідрядні з  підрядними 
допустовими.

1. Завдання було надзвичайно складним, проте майже всі виконали 
його правильно. 2. Довелося звернутися до словників і довідників, зате 
робота вийшла цікавою. 3. Було витрачено чимало часу, але жоден із нас 
про це не пожалкував.
  У  записаних реченнях визначте й  підкресліть граматичні основи.

221. Попрацюйте в парах. Складіть речення з поданими фразеологізмами. 
Поміркуйте: чи є  фразеологізми підрядними допустовими частинами складнопі-
дрядних речень? Свою думку доведіть.

Хоч із гармати стріляй; хоч з хати тікай; хоч сядь і плач.
  Одне зі складених речень запишіть, підкресліть у  ньому всі члени речення.

222. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте й  під-
кресліть граматичні основи речень.

1. Хай кущ старий і всохне без дощів весною пагін молодий цвістиме. 
(В. Шекспір, переклад Д. Паламарчука) 2. Безсмертя на землі немає хоч 
би й хотів того багач. (Ф. Війон, переклад М. Терещенка) 3. Хай бідні 
ми хай злидні ми не маємо нічого а будьмо чесними людьми й не боїмось 
нікого! Хоч ми їмо черстві шматки вдягаємось убого а чесним бути в бід-
ності найвище від усього. (Р. Бернс, переклад М. Лукаша)
  Назвіть прізвища відомих вам перекладачів творів зарубіжних письменників 

українською мовою.
  Витлумачте вираз письменниці Ірини Вільде «Хоч поганий переклад може зіпсу-

вати добрий твір, добрий переклад не виправить поганого твору». Якою мірою ви 
згодні з  цією думкою? Відповідь побудуйте у  формі роздуму.

223. Перепишіть, розставляючи розділові знаки.

1. На жаль не став я бездоганним хоч розпинав себе й ганив. (С. Реп’ях) 
2. Упавши раз уперто піднімайся крокуй іди і плакати не смій! В про-
крустове нехай втискають ложе ти ж виростай і в білий світ лети. (М. Ка-
рапка) 3. Хоч правда у воді не тоне і не згорає у вогні вона задовго до 
Платона оголосила бій брехні. (Б. Дегтярьов) 4. Згорнувши руки я сиділа 
в хаті хоча вогонь розводити був час. (Н. Пукас) 5. Хоч на землі вже мало 
вітряків зате на ній багато донкіхотів! (Г. Чубай)
  Визначте вжиті в  реченнях фразеологізми, витлумачте значення кожного.

  Назвіть ужиті в  реченнях імена історичних осіб і  літературних героїв. Що вам 
відомо про кожного з  них?

  Витлумачте зміст останнього речення.
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Складне речення

 § 9 Складне речення та його ознаки

103. Прочитайте. У  яких реченнях виділене слово означає одиницю мови? 
У  якому реченні воно вжите у  значенні мовлення, мова?

1. Добре слово зцілює зранену душу. (Григорій Богослов) 2. Людина по-
чинається з душі, її красу формує світле Слово. (Л. Коваленко) 3. Зі слів 
складаються словосполучення й речення. (З підручника) 4. Мрію я слова-
ми відмикати людське серце. (Л. Забашта) 5. Я тулитиму слово до слова, 
і поллється сердечна розмова. (І. Кучмай) 6. Слово подібне до каменя: 
коли метне його рука, то назад ти вже його не повернеш. (Сервантес)
  У  кожному з  речень визначте граматичні основи.

  Укажіть речення прості та складні, поясніть відмінність у  їхній будові.

  Що спільного мають просте та складне речення? Звіртеся з  правилом.

Складним називають речення, утворене з двох або кількох 
простих речень, об’єднаних в одне ціле змістом, інтонацією, за 
допомогою сполучників (сполучних слів) або без них.

Складні речення можуть утворюватись:
— із двоскладних простих речень: Затремтіли струни 

у  душі моїй, мелодійна пісня задзвеніла в  ній. (Олександр Олесь);
— із односкладних простих речень: Пісень немає  — і  мене 

нема. (Л.  Костенко);
— із двоскладних та односкладних простих речень: Я йду до вас, щоб з вами 

заспівати. (О.  Озірний).
У мовленні складні речення виконують ту  ж роль, що й  прості, але порівня-

но з  простими містять більше інформації.
Інтонацію кінця має все складне речення, а  не кожна його частина, співвід-

носна із простим реченням.
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  Текст як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності 
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 Я знаю! Я вмію! Я можу! 

Запитання і Завдання для самоконтролю

 Дайте відповіді на запитання.

— Що називається текстом? Що є будівельним матеріалом для тексту?
— Назвіть ознаки тексту.
— Які є тексти за типом мовлення? Поясніть різницю між описом 

і оцінкою предмета (явища).
— Що таке тема? мікротема? Яку частину тексту називають абзацом?
— Як визначити головну думку тексту?
— Які слова називають ключовими? Наведіть приклади.
— Розкажіть про будову тексту.
— Які є види та засоби міжфразового зв’язку?

 Виконайте тестові завдання онлайн.

Структура матеріалу для уроків 
розвитку мовлення

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 відповідно до вимог чинної про
грами. Вправи спрямовані на комплексне 
опрацювання дидактичного матеріалу.

Матеріали для контролю рівня 
навчальних досягнень учнів

Після вивчення кожного розділу автор 
пропонує в  рубриці «Я знаю! Я  вмію! 
Я  можу!» запитання і  завдання для само
контролю, які допоможуть учням систе
матизувати набуті знання й  оцінити рі
вень власних навчальних досягнень.

Підготуватися до контрольної роботи 
у вигляді тестових завдань закритого типу 
учні можуть за допомогою електронного 
додатка, на який спрямовує QRкод.

  Розвиток мовлення. Читання. Говоріння
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287. Прочитайте уривки з  виступу Святослава Вакарчука. Визначте мету ви-
ступу, з’ясуйте тему й  головну думку поданого фрагменту тексту.

Ми будуємо державу, але весь час сперечаємося, що таке Україна і хто 
такий українець. Як у XXI столітті означити це поняття?

Хтось скаже, що той, хто ідентифікує себе українцем, той і має право 
так себе називати. А якщо ти не народився тут, маєш інший паспорт або 
говориш із акцентом? Хто визначає, хто з нас українець, хто — ні?

Щоб відповісти на ці питання легко і без суперечок, нам потрібно по-
чати будувати державу, засновану на патріотизмі. Не походження, кров 
чи зовнішня подібність має об’єднувати нас, а спільні цінності, спосіб 
життя, правила гри, конституція, які роблять наше життя комфортним 

на цій території, у цій спільноті, у цей час. Ось, 
на мою думку, ключ до успіху. <…>

Я абсолютно переконаний, що наше завдан-
ня — нарешті почати будувати країну, заснова-
ну на принципах справедливості й комфортного 
життя. Не живімо за правилами XIX сторіччя! 
Сьогодні не може бути поняття «свій» і «чужий» 
за походженням, паспортом чи мовою. «Свій» — 
якщо він сповідує ті самі принципи, готовий 
будувати майбутнє і стоїть поруч та захищає це 
майбутнє. Всі інші розділення роблять нас тільки 
слабшими.

(З виступу на IV Львівському медіафорумі)
  Витлумачте лексичне значення виділених слів. Звіртеся із Тлумачним словнич-

ком, поданим у  кінці підручника.

  Визначте вжиті в  тексті риторичні запитання. Яка їхня роль у  мовленні?

  З’ясуйте стиль тексту повідомлення. Свою думку обґрунтуйте.

  Як би ви визначили тему повідомлення: як суспільну чи морально-етичну? Чому 
розмежувати моральне й  суспільне буває нелегко?

204

Розвиток мовлення
Читання. Письмо

тези прочитаної науково-пізнавальної статті

Тези  — стисло сформульовані основні положення тексту, 
які передають його суть.

Розрізняють такі види тез:
— основні положення, сформульовані самим автором тек-

сту, виписані дослівно;
— самостійно сформульовані основні положення тексту.
Якщо план тексту фіксує його мікротеми та показує послі-

довність викладу автором думок, то тези фіксують основні положення тексту, 
розкриваючи суть його змісту.

Створюючи тези, обов’язково потрібно зазначити:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора статті;
2) заголовок статті.

348. Ознайомтеся з  пам’яткою. Дайте відповіді на подані після неї питання.

Пам’ятка
Як скласти тези тексту

1. уважно прочитайте текст. Визначте його тему й головну думку.
2. Чітко сформулюйте мету опрацювання вами цього тексту.
3. Поділіть текст на смислові частини так, як для складання плану.
4. у кожній визначеній вами частині виберіть основні положення.
5. запишіть виділені положення або словами автора, або у власному ви-

кладі. Не порушуйте послідовності, у якій ці думки викладено в тексті.
  У яких ситуаціях школяреві потрібне складання тез? Яка користь від такої  роботи?

  У  чому істотна відмінність тез від плану?
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Ілюстративний матеріал підручника

Ілюстрації

 � сприяють полегшенню розуміння зміс
ту текстів;

 � допомагають запам’ятати нові відо
мості;

 � реалізують міжпредметні зв’язки;
 � дають учням можливість висловити 

власні враження від побаченого на ілю
страції.

Репродукції картин

У підручнику використано репродукції 
картин художників, зокрема сучасних.

Фотографії

Ознайомити учнів з  видатнимими осо
бистостями допомагають фотоматеріали.

  Текст як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності 
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Г. Нарбут. Проект герба і печатки Української Держави

Яке минуле українського прапора? Синій і жовтий кольори ми бачи-
мо на знаменах козаків. Золотаві хлібні лани і блакитне над ними небо, 
синя дніпровська або морська вода і жовтий пісок — усе це зроду-звіку 
складало краєвид України.

(За В. Супруненком)
  Останнім часом тризуб став популярною оздобою молодіжного одягу. Висловте 

своє ставлення до цього. Відповідь побудуйте у  формі роздуму в  публіцистичному 
стилі. Як пов’язані між собою речення складеного вами висловлення?

  Складіть художній опис зовнішності зображеної на фотографії дівчини. З’ясуйте 
вид зв’язку між реченнями висловлення.

357. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.

Георгій Нарбут створював ескізи військових мундирів армії України. 
Саме він розробив поштові марки Української Народної Республіки. У ве-
ресні 1917 року Г. Нарбут став професором графіки новоствореної Укра-
їнської Академії Мистецтв, а з грудня 1917 — її ректором. У цей період 
він розробляв банкноти, грамоти, листівки. Георгій Нарбут розробив про-
екти Державного Герба і Печатки Української держави. Влітку 1918 року 
гетьман Скоропадський затвердив спроектовану Нарбутом малу Державну 
печатку — зображення козака з пищалем на плечі на восьмикутному тлі, 
у верхній частині якого було розміщено тризуб князя Володимира.

Прославившись як один з реформаторів книжки для дітей, Нарбут 
не менш успішно ілюстрував книжки для дорослих. Останнім великим 
мистецьким задумом Нарбута було ілюстрування «Енеїди» Івана Котля-

Складнопідрядні речення з  підрядними причини і  мети § 22 
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255. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Уже тому що ти жива Вкраїно ніжна й гордовита дзвінких пісень 
твоїх слова мені допомагають жити. (Б. Дегтярьов) 2. Зрадництво і під-
лість — найстрашніший вірус тому що він руйнує віру в людей роблячи 
всіх подозрілими недовірливими й жорстокими. (П. Шеремет) 3. Мій лю-
бий народе в веселу годину й сумну не смій забувати бо так небезпечно це 
дійсно прадавнього кличу козацьких дозорів Пильнуй. (Н. Диб’як)

  Укажіть речення, ускладнені однорідними членами та звертаннями.

  Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

256. Прочитайте. Визначте складнопідрядні речення, укажіть у кожному голов
ну й  підрядну частини. Поставте питання від головної частини до підрядної.

Нік Вуйчич став першою дитиною-інвалідом у звичайній австралій-
ській школі. Він народився з рідкісним захворюванням — без рук і без 
ніг. Була лише одна стопа з двома пальцями. Хлопчик довго й наполегли-
во працював, щоб навчитися ходити, плавати, працювати на комп’ютері 
і писати в зошиті.

Дев’ятнадцятирічним Нік вступив до універ-
ситету, щоб отримати вищу економічну освіту. 
Якось його запросили виступити перед студен-
тами. Для виступу відвели сім хвилин. Слухачі 
піднімалися на сцену, щоб обійняти Ніка. Задля 
того щоб подякувати юнакові за силу волі, муж-
ність, вони не шкодували слів. Нік розповів про 
себе, щоб змінити їхнє життя.

Нік Вуйчич виступав у п’ятдесяти семи кра-
їнах, його слухали понад три мільйони людей. 
Щоб переконати їх у незламності людини, він 
виступає близько 250 разів на рік. Щоб бути ко-
рисним людям, Нік став професійним оратором.

(З журналу)

  Назвіть сполучники, якими поєднано частини складнопідрядних речень.

Складнопідрядним реченням із підрядним мети називають таке складне 
речення, у  якому підрядна частина вказує, з  якою метою відбувається дія, про 
яку йдеться в  головній частині.

Підрядна частина мети стосується головної частини в  цілому і  відповідає на 
питання з  якою метою? для чого? навіщо?

  Складнопідрядне речення

122

  Розкажіть про ту екскурсію до музею, яка найбільше вам запам’яталася. Поясніть, 
де розташовано установу. Уживайте складнопідрядні речення з  підрядними часу та 
місця.

  Розпочніть виконання проекту «Музей, який мене вразив».

 

Музей народної архітектури  
та побуту України «Пирогово»

Національний дендрологічний парк 
«Софіївка»

198. Зробіть синтаксичний розбір поданих речень у  вказаній послідовності.

1. Доки буде жити дух наш запорозький доти Україна буде в світі 
жить! (А. Рекубрацький) 2. Де козацька слава не вмира, повниться зер-
ном життя натхненне. (Д. Луценко) 3. В краю дитинства я стежок шукаю, 
якими вчора ще ходив. (Г. Коваль) 4. Ти чуєш, як серце епоха торкає? 
(П. Тичина)

ПоСліДоВНіСТь СиНТакСичНого розборУ  
СклаДНоПіДряДНого речеННя

1. Визначте вид речення за метою висловлювання, емоційним забарвлен-
ням, кількістю граматичних основ.

2. Визначте вид складного речення.
3. Визначте головну й підрядну частини складнопідрядного речення. 

 Назвіть граматичну основу кожної частини.
4. Поставте питання від головної частини до підрядної. з’ясуйте вид під-

рядної частини.
5. з’ясуйте місце підрядної частини щодо головної.
6. Визначте, чим пов’язані частини складнопідрядного речення: сполуч-

никами чи сполучними словами.
7. Поясніть уживання розділових знаків.
8. Накресліть схему речення.
9. розберіть кожну частину як просте речення.
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Складнопідрядне речення з  кількома підрядними частинами § 24 
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в такий час, коли йде вирішальна боротьба за людину, її майбутнє, коли 
потребує підтримки людський дух. (О. Гончар)
  Позначте у  словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

  Уважно прочитайте вислів Михайла Стельмаха. Чи входить його зміст у супе речність 
із вашим уявленням про засоби самовираження громадян інформаційної доби? Які но-
вітні засоби вияву творчості найбільше вам імпонують? Відповідь обґрунтуйте.

280. Напишіть замітку для шкіль-
ного веб-сайта. Інформацію викла-
діть у  формі відповідей на питання 
у  представленій на малюнку послі-
довності. До складеного медійного 
тексту доберіть ілюстрації з мережі 
Інтернет.

  Поясніть причини відмінності між бу-
довою «класичного» (вступ  — виклад  — 
кінцівка) та медійного (відповіді на питан-
ня хто? що? де? і  т. ін.) текстів.

  Чи можна стверджувати, що медійний текст сприймається інакше, ніж текст лі-
тературного твору? У  чому відмінності сприйняття? Чи підходить будова медійного 
тексту для творів художньої літератури? Чому?

281. Я  — редактор. Відредагуйте й запишіть подані речення. Скористайтеся 
підказкою.

1. Вивчаючи історію, нам часто доводиться користуватися інтернетом. 
2. Щоб покращити учбовий процес приймають міри по переведенню шко-
лярів на комп’ютерне навчання. 3. Обговорюючи проблеми шкільної осві-
ти, думки майже всіх присутніх на батьківських зборах співпали. 4. На 
протязі зовсім короткого терміна наша школа стане самою кращою.

Підказка

Неправильно Правильно

учбовий процес
приймати міри
думки співпали
на протязі кількох років
стислого терміна
мережа Інтернет
самий кращий

навчальний час процес
вживати заходів
думки збіглися
протягом кількох років
стислого терміну (часу)
мережа Інтернет (але: інтернет-магазин)
найкращий (найбільш кращий)

  Які норми літературної мови було порушено в  реченнях? Звіртеся з  поданою на 
фо 5рзаці таблицею «Норми літературної мови».

хто?

що?

де?

чому?

як?

яке дже- 
рело?

Вивчення й закріплення нового матеріалу

Мовознавчі дослідження

Коже параграф починається вправою, 
мета якої  — актуалізувати набуті раніше 
знання та мотивувати вивчення нового 
матеріалу. 

Вправи на засвоєння 
нового матеріалу

Вправи розташовано послідовно від най-
простіших доскладних, що сприяє засво-
єнню теоретичного матеріалу, формуван-
ню необхідних умінь і навичок учнів.

У деяких вправах подано довідку з метою 
полегшити учням виконання завдання.

Виконувати вправи можна індивідуально, 
у парах і  групах.

Пропонуються інтерактивні вправи «мов-
ний експеримент» і «мозковий штурм».

Матеріал, що супроводжує вправи

Рубрика «До вашого мовного портфоліо» 
містить матеріал, що сприяє збільшенню 
словникового запасу, допомагає замис-
литись над можливостями художнього 
слова.

Вправи рубрики «Я — редактор» допома-
гають розвивати грамотне усне й  писем-
не мовлення.

Складне речення та його ознаки § 9 
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УВАГА! Простими реченнями частини складного речення називають умовно. 
Вони не є  самостійними, це частини єдиної одиниці спілкування  — складного 
речення.

104. Перепишіть. У  кожному з  речень визначте й  підкресліть граматичні осно-
ви. Які складні речення утворені лише з  простих двоскладних, які  — тільки з  од-
носкладних? У  якому складному реченні поєднано односкладне й  двоскладне?

1. Повір’я стверджує, що наші діди всі грали на сопілках, тому й мова 
така музична. (М. Хвильовий) 2. Я — сопілка в устах мого народу, і тіль-
ки йому я завдячую створеними мною піснями. (За П. Загребельним) 
3. Заспіваєш — і світяться ранки. (А. Малишко) 4. Українська душа на-
стояна на мелодії, мої ж пісні ідуть від слова. (В. Крищенко) 5. І як поет, 
і як людина дозволю ще раз нагадати: не заспіваймо Україну — її потріб-
но будувати! (Г. Чубач)
  Укажіть складні речення, частини яких поєднані сполучниками.

  Частини яких складних речень поєднані без сполучника  — лише змістом та ін-
тонацією?

  Витлумачте слова поета-пісняра Вадима Крищенка. Що важливіше в  пісні осо-
бисто для вас: слова чи мелодія? Відповідь підтвердіть прикладами пісенних творів.

  Якби ви були поетом-піснярем, про що писали  б пісні? Свою думку висловіть 
двома-трьома складними реченнями, почавши їх так: Я  писав би про… , тому що… . 
Обов’язково оспівав би … , адже … .

  Поясніть зміст останнього речення. Що значить не заспівати Україну?

105. До поданої першої частини прислів’я доберіть другу з  довідки. Утворені 
речення запишіть, визначте й  підкресліть у  кожному граматичні основи.

1. Не щастя створює людину, а … 2. Якщо дбатимеш про щастя сусі-
да, то … 3. Помагай сусідові гасити хату, щоб … 4. Щасливе подвір’я, де 
… 5. Допоможи людині, коли … 6. Любов породжує любов, а … 7. Немає 
справи й чесноти, щоб … 8. Брехня триває доти, доки…

Довідка: вона йде на гору, а не з гори. (Фінське); людина щастя вибудовує. 
(Польське); воно не обмине й тебе. (Турецьке); твоя не згоріла. (Болгарське); 
панує довір’я. (Норвезьке); вони не мали «за» і «проти». (Іспанське); жорсто-
кість викликає зневагу (Італійське); не з’явиться правда. (Португальське).

  Укажіть складні речення, обидві частини яких є двоскладними простими речення-
ми. Які складні речення утворені з простих речень — двоскладного й  односкладного?

  Визначте вжиті в  реченнях антоніми. Яка їхня роль у  мовленні? Відповідь дайте 
складним реченням.

  Складне речення
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113. Прочитайте. Визначте складні речення, частини яких поєднано різними 
типами зв’язку: безсполучниковим і  сполучниковим.

Колись думали: знання, технічні досягнення вирішать усі проблеми, 
і людське життя суттєво покращиться. Проте атомна бомба та екологічні 
катастрофи похитнули віру в знання, дуже вже часто воно руйнує природу!

Немає прогресу в площині моралі, скоріше рух зворотний, бо незаба-
ром зникнуть зі словників такі поняття: співчуття, любов, милосердя. Ми 
цікавимося позаземними «братами», а чи часто провідуємо свою бабусю?

Усі відкриття мають зворотний бік. Інтернет обплутав людину, як 
павук муху. Будь-яку інформацію можна добути за кілька хвилин, але 
більше третини людей, які марять Інтернетом, уже психічно хворі, тому 
вони потребують допомоги. 

(За Ю. Мушкетиком)
  Мовний експеримент. Оберіть зі своїх однокласників групу, яка проведе спо-

стереження: складних речень із яким зв’язком  — сполучниковим чи безсполучнико-
вим  — у  відповідях було більше. Виконайте наступні завдання.

  Чи погоджуєтесь ви з  тим, що занепад моралі може бути спричинений технічни-
ми досягненнями людства? Відповідь побудуйте у  формі роздуму: теза  — докази  — 
висновок.

  Чи згодні ви з  тим, що користування Інтернетом спричиняє в  частини людей за-
лежність? Яку й  від чого? У  відповіді вживайте складні речення.

  Підтримайте або спростуйте думки автора тексту щодо ставлення до Інтернету. 
У  відповіді використовуйте складні речення.

114. Попрацюйте в групах. Розкажіть, чи можливо за допомогою Інтернету 
сприяти розвиткові милосердя та співчутливості. Якщо можна, то в  який спосіб?

  Мозковий штурм.  Придумайте й  складіть словесний опис мурала, який би цю 
думку увиразнював. На уявному муралі «розмістіть» складене (пригадане) вами гас-
ло, яке цю думку передає. Гасло сформулюйте у вигляді складного речення.

115. Складіть замітку до шкільного веб-сайта, розпочавши її словами «Приро-
ду легко обібрати, якщо ти маєш душу ката». Викладіть у  ній відомі вам факти як 
дбайливого, так і  жорстокого ставлення до природи. Сформулюйте свою позицію 
щодо цих фактів. Обсяг замітки  — 6–8  речень, стиль  — публіцистичний.

  Пряма і  непряма мова як засоби передачі чужого мовлення 
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70. Попрацюйте в парах. Подані речення запишіть у  такій послідовності, щоб 
вони утворили текст. Розставте пропущені розділові знаки.

На ньому було викарбовано Хто мене переверне той не буде шкоду-
вати. Отак жартували українці з людьми ласими до дармових статків. 
Чоловік дуже намучився але якось підважив брилу. Якось один багатій 
знайшов у лісі величезний камінь. І зісподу прочитав Дякую На одному 
боці надоїло лежати.

�	Назвіть фразеологізм, обіграний у  на-
зві фотографії. Витлумачте її алегоричний 
зміст. Які людські почуття уособлюють 
тут камені? У  відповіді вживайте речення 
з  прямою мовою.

�	Поясніть значення фразеологізмів за-
класти перший камінь; ніби камінь з  душі 
звалився. Пригадайте із власного досвіду 
історії, розповідаючи які, можна було  б 
використати ці фразеологізми. Розкажіть 
історії, уживаючи речення з  прямою мо-
вою.

71. За вказаною після вправи послідовністю зробіть синтаксичний розбір по-
даних речень.

1. Проводжає мати сина і шепоче: «Мужній будь!» (В. Сосюра) 2. «Ой 
не плач же, мамо, не журись»,— піснею повіяло на мене. (М. Рильський) 
3. Скаже друг другу: «З поля і з лугу стелиться, брате, дорога». (Ф. Ми-
цик) 4. «Ти доросла дитина»,— часто кажуть мені. (П. Перебийніс) 5. Гір-
ку насінину я в землю поклала й сказала: «Я хочу побачити дерево». 
(С. Жолоб)

ПОСЛІДОВНІСТЬ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ  
РЕЧЕННЯ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

1. Визначте пряму мову і слова автора.
2. Розберіть обидві частини речення — пряму мову і слова автора  окремо.
3. Поясніть розділові знаки.

Зразок усного розбору
Душа моя видихне: «Будь, Україно!» (Т. Севернюк)
Речення з прямою мовою складається з двох частин: слів автора Душа 

моя видихне і прямої мови «Будь, Україно!».
Перша частина — слова автора — розповідне, просте, двоскладне 

речення, поширене, повне. Граматична основа — душа видихне, підмет 

Час виймати каміння з-за пазух
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Матеріали для формування мовленнєвої компетенції учнів

Розвиток мовлення. Говоріння

У підручнику неодноразово подано ма
теріал для складання діалогів. Вправи до 
цього важливого виду мовленнєвої діяль
ності учнів супроводжуються ілюстрація
ми, що допомагають розкрити визначену 
для діалогу тему.

Електронний додаток

Матеріали електронного додатка роз
міщено на сайті interactive.ranok.com.ua. 
Вони містять теоретичний матеріал, пода
ний у техніці скрайбінгу; тестові завдання 
для самоконтролю учнів до кожної з  ви
вчених тем з можливістю виконання про
сто на сайті.

44

Розвиток мовлення
Говоріння

Складання діалогів

60. Уявіть себе в  ролі дев’ятиклас ників, що обговорюють мовний вечір, який 
нещодавно провели в  школі. Один з них упевнений: питання мови потрібно до-
сліджувати й  обговорювати лише на науковому рівні, наприклад, на засіданнях 

мовного гуртка. Тому саму ідею прове-
дення мовного вечора він вважає хиб-
ною, а  вечір украй невдалим. Другий пе-
реконаний, що читання високохудожніх 
віршів і  виконання гарних пісень про 
мову виховують смак і  спонукають до 
дбайливого, вдумливого ставлення до 
мови, тому вечір корисний.

� Складіть і  розіграйте діалог між хлоп-
цями, додавши самостійно дібрані аргу-
менти.

61. Дев’ятикласниці домовляються вихідного дня відвідати разом музей. Ви-
никає суперечка: одна з  них пропонує оглянути виставку, яка щойно відкрилася 
в  Історичному музеї, друга наполягає на ознайомленні з  новою експозицією Му-
зею біології. Уживаючи відповідні вставні слова та звертання, дівчата, уникнувши 
конфлікту, домовляються.

� Складіть діалог за описом ситуації. 
Етикетні формули, доцільні звертання та 
вставні слова доберіть самостійно.
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Додаткові матеріали до підручника

У кінці підручника подано кілька корис
них словничків: тлумачний, термінів, фра
зеологічний, назв почуттів, українських 
відповідників запозичених слів. На ці 
словнички є  посилання в  багатьох впра
вах.

Корисними будуть також наведені на 
форзацах таблиці з  характеристиками 
стилів мовлення, вимоги до мовлення та 
норми літературної мови.
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Тлумачний словничок

Антологія (грец.) — збірка вибраних творів одного жанру (віршів, опо-
відань та ін.) різних авторів.

Артикуляція (лат.) — робота мовних органів, спрямована на вимов-
ляння того чи іншого звука мови; також положення мовних органів за 
вимови такого звука.

Архаїчний (грец.) — стародавній, старовинний, застарілий.
Аура (грец.) — 1. У фізиці — випромінювання електричних хвиль від 

предмета у вигляді невидимого повітряного ореола навколо нього. 2. пе-
рен. Вияв душі й духу людини. 

Білборд (англ., ін. варіант написання — бігборд) — великий реклам-
ний щит з автономним освітленням на міській вулиці або на автошляху.

Блогер (англ. від «web log», мережевий журнал) — власник і допису-
вач блога — онлайн-щоденника.

Блокбастер — (від англ. block-baster — букв.: бомба великого калі-
бру) — високобюджетний кінофільм, який відрізняється пишнотою по-
становки.

Боярин — 1. іст. У Росії до Петра І — особа, що мала найвищий сан, 
звання серед службовців. 2. етн., заст. Товариш молодого (жениха), який 
є головним розпорядником на весіллі; шафер.

Брутальність (від італ.) — грубість, жорстокість (про вдачу, поведін-
ку, поводження і т. ін.).

Вакансія (фр., від лат.) — вільна посада в штаті установи.
Вечорниці — вечірні зібрання молоді в українському селі восени та 

взимку, на яких у будні дні поряд із розвагами виконувалась певна робо-
та, а у святкові — влаштовувалося гуляння.

Віче — народні збори в давній Русі, у деяких містах були вищим ор-
ганом влади.

Вокал (лат.) — мистецтво володіння співацьким голосом, мистецтво 
співу.

Гайдук (угор.) — 1. іст. У південних слов’ян — озброєний повстанець, 
що боровся проти турецького панування. 2. Солдат придворної охорони.

Геймер (англ.) — особа, що захоплюється комп’ютерними іграми.
Геральдичне древо (іст.) — на відміну від родового древа, яке у ви-

гляді розлогого дерева представляє рід, геральдичне (від геральдика — га-
лузь історичної науки, що вивчає герби, які належать особам, родам чи 
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Словничок термінів

Автобіографія (діловод.) — діловий папір, у якому особа, яка його 
складає, власноручно подає опис свого життя та діяльності в хронологіч-
ній послідовності, а також вказує склад сім’ї.

Алегорія (лінгв.) — втілення абстрактного поняття в конкретному ху-
дожньому образі: лисиця — хитpiсть, осел — тупа упертість, вовк — 
хижість.

Архаїзми (лінгв.) — застарілі слова, які в сучасній мові витіснені ін-
шими словами-синонімами: пря (боротьба), всує (даремно), рать (військо), 
драгоман (перекладач).

Афоризм (лінгв.) — коpоткий влучний вислів, який у стислiй, зpучнiй 
для запам’ятовування фоpмi подає глибоку думку: Каpаюсь, мучусь... але 
не каюсь! (Т. Шевченко).

Громадянська культура (соціол.) — глибоке усвідомлення своєї на-
лежності до певної держави, почуття громадянської гідності, відповідаль-
ності й обов’язку, здатність рішуче відстоювати суспільно-державні цілі 
в складних ситуаціях.

Громадянське суспільство (соціол.) — сукупність недержавних органі-
зацій, які представляють волю та інтереси громадян; включає в себе сім’ю 
і приватну сферу людини. Елементами громадянського суспільства є різні 
об’єднання: професійні, творчі, спортивні та ін.), що охоплюють всі сфери 
суспільного життя. 

Діловодство — діяльність, що охоплює питання документування та 
організації роботи з діловими паперами у процесі виконання управлін-
ських дій.

Довідка (діловод.) — документ, що містить підтвердження тих чи ін-
ших фактів чи подій.

Дорожня карта — 1. Атлас доріг, що з’єднують пункти — географіч-
ні, адміністративні та ін. 2. перен. (діловод.) План заходів, які необхідно 
здійснити для досягнення певної мети. 

Досьє (діловод.) — сукупність документів, матеріалів, що стосуються 
певного питання, справи, особи, а також папка, у якій зберігають ці ма-
теріали.

Етикет (філос.) — норми й правила, які відображають уявлення про 
гідну поведінку людей у суспільстві.
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Фразеологічний словничок

Азбучна істина — щось дуже просте й усім відоме.
Біла ворона — особа, котра значно відрізняється поглядами, життє-

вою позицією, поведінкою, зовнішнім виглядом від інших людей.
Бути на коні — мати успіх, домогтися добрих наслідків своєї роботи. 

Антонім: бути під конем.
Валитися (падати) в ноги — просити когось про щось; принижуватися.
Виростають (ростуть) крила (у когось) — хтось відчуває натхнення, 

приплив сили, енергії, спроможність до великих звершень.
Виходити (вийти) сухим з води — уміло уникати покарання, нарікань 

і т. ін., будучи винним.
Відчувати крила за плечима — бути сповненим натхнення, душевного 

піднесення, сили.
Ґав ловити — бездіяльно проводити час, байдикувати.
Дати відставку — 1. кому. Відмовляти кому-небудь у чомусь; позбав-

ляти когось певного становища і т. ін. Йому як організаторові туристич-
них поїздок дали відставку. 2. чому, перен. Витіснити що-небудь з ужит-
ку, з використання.

Дев’ятий вал — грізна небезпека; могутня, непереборна сила.
Закон (комусь) не писаний — про кого-небудь, хто не вважає для себе 

обов’язковими правила, норми поведінки. 
Здати (віддати) до архіву — 1. Відкинути, забути щось як застаріле 

й непотрібне. 2. Визнати когось до чогось непридатним.
Зігнути в дугу — примусити бути покірним, приборкати жорстокими 

утисками, суворістю. Синонім: в баранячий ріг скрутити (зігнути).
Знайти (відшукати) себе — виявити своє покликан ня, здібності, хист 

до чогось.
Канцелярська (чорнильна) душа — сухий, бездушний працівник; бю-

рократ.
Майстер своєї справи — людина, що досягла високої майстерності, до-

сконалості в чому-небудь; кваліфікований спеціаліст з чогось.
Мати своє лице (обличчя) — відрізнятися від інших людей.
Не схиляти шлики — не схиляти голови, не підкорюватись.
Протокольна мова — мова, позбавлена образності, сповнена штампів, 

мовних кліше.
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Словничок українських  
відповідників запозичених слів

Аксесуар (фр.) — додаток, дрібниця.
Архаїчний (грец.) — давній, стародавній, застарілий, давноминулий, 

старовинний, прадавній, предківський.
Вербальний (лат.) — словесний, усний.
Гіпертрофований (грец.) — перебільшений, надмірний, надлишковий.
Домінуючий (лат.) — панівний, головний, переважаючий,  переважний.
Ексклюзивний (від лат.) — винятковий, особливий. 
Емоційний (фр.) — запальний, збудливий, поривчастий, палкий, га-

рячковитий.
Емоція (фр.) — почування, переживання.
Жест — рух, порух.
Ідентифікувати — ототожнювати, упізнавати, засвідчувати.
Імітація (лат.) — підробка; (дія) копіювання, наслідування, мавпу-

вання.
Індивідуальність (фр.) — особистість, особа, людина.
Імпонувати (лат.) — подобатися, викликати повагу, симпатію.
Інтелект — розум, глузд.
Інтервал (лат.) — відстань, перерва.
Інтонація (лат.) — тон, тональність, відтінок.
Інформація (лат.) — відомості, повідомлення, дані.
Колоритний (італ.) — оригінальний, яскравий, мальовничий, живо-

писний.
Комунікація (лат.) — спілкування.
Комфортний (англ.) — зручний, затишний.
Корифей (грец.) — засновник.
Лінгвіст (лат.) — мовознавець.
Модерний (фр.) — новомодний, сучасний, найсучасніший.
Паралельний (грец.) — рівнобіжний.
Пауза (грец.) — зупинка, перерва.
Об’єктивний (лат.) — правдивий, безсторонній, неупереджений, ре-

альний, дійсний.
Оригінал (лат).– дивак, чудасій.
Панорама (грец.) — видовище, краєвид.
Пафос (грец.) — наснага, піднесеність, пристрасність, пихатість.
Регіон (лат.) — край, місцевість.

СИТУАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ

Обставини 
спілкування

Адресат 
спілкування

Мета  
спілкування

Офіційні Неофіційні Повідомлення З’ясування Спонукання

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ

Основна 
функцiя

Образне вiдтворення дiйсностi та емоцiйний вплив  
на читача або слухача

Сфера  
вживання

Тексти художньої лiтератури

Основнi види 
(жанри)  
висловлень

Оповiдання, повiсть, роман, вiрш, поема, драма, казка,  
байка, притча

Загальнi  
ознаки

Образнiсть, емоцiйнiсть, вира5знiсть

Мовнi ознаки Використання слiв у  переносному значеннi, синонiмiв, 
антонiмiв, омонiмiв. Використання всiх пластiв лексики 
(застарiлих слiв, неологiзмiв, професiйних слiв, жаргонiзмiв, 
просторiчних слів i  т. iн.)

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

Основна 
функцiя

Повiдомлення та вплив на читача чи слухача

Сфера вжи-
вання

Суспiльно-полiтичне життя

Основнi види 
(жанри)  
висловлень

Виступи на зборах, мiтингах, публiкацiї в  суспiльно-
полiтичних інтернет-ресурсах, газетах і журналах, радiо-  
та телепередачах

Загальнi  
ознаки

Iнформативнiсть, логiчнiсть, фактографiчнiсть, точнiсть, 
образнiсть, пiднесенiсть, емоцiйнiсть, експресивнiсть, 
вiдверта оцiннiсть

Мовнi ознаки Суспiльно-полiтична лексика, емоцiйно забарвленi слова, 
оцiннi слова, риторичнi звертання і запитання, окличнi 
 речення

НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Орфоепічні Правильна вимо5ва голосних і  приголосних звуків, 
правильне наголошування слів

Орфографічні Правильне написання слів і  їхніх значущих частин, 
написання слів разом, окремо чи через дефіс, правильне 
вживання великої літери

Лексичні Уживання слів у  властивих їм значеннях, правильне 
поєднання слів за змістом у  словосполученні та реченні

Фразеологічні Уживання стійких словосполучень у  властивих їм значеннях, 
із постійним, відтворюваним складом компонентів

Словотвірні Правильне творення слів

Граматичні:
морфологічні Правильна словозміна самостійних частин мови
синтаксичні Правильна будова словосполучень і  речень

Пунктуаційні Правильне вживання розділових знаків

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

Правильність Відповідність літературним нормам

Змістовність Глибоке осмислення теми й  головної думки висловлення, 
повне розкриття теми

Послідовність, 
логічність

Встановлення смислових зв’язків між словами й  реченнями, 
уникання логічних помилок

Багатство Використання різноманітних засобів вираження думок,  
уникнення невиправданого повторення слів або речень 
однотипної будови

Точність Добір слів і  речень, які найповніше відповідають темі 

Виразність Наголошення найважливіших за змістом слів, вираження 
свого ставлення до висловленого

Доречність, 
доцільність

Уміння повно й  глибоко зрозуміти й  оцінити ситуацію 
 спілкування, інтереси, настрій адресата мовлення,  
тактовність і  чемність
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Календарно-тематичний план. Українська мова. 9-й клас

№ з/п Тема уроку

1 Вступ. Розвиток української мови

2 Розвиток мовлення. Вимоги до мовлення. 
Види мовленнєвої діяльності. Навчальне 
аудіювання. Навчальне читання мовчки

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

3 Граматична основа речення. Односкладне 
й двоскладне речення

4 Розділові знаки в речення, ускладнених одно
рідними та відокремленими членами

5 Розділові знаки в речення, ускладнених звер
таннями та вставними словами

6 Розвиток мовлення. Усний стислий переказ 
тексту публіцистичного стилю

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова як засоби  
передачі чужого мовлення

7 Пряма і непряма мова як засоби передачі 
чужої мови (повторення, поглиблення). 
Розділові знаки при прямій мові

8 Речення з непрямою мовою. Заміна прямої 
мови непрямою

9 Цитата як спосіб передачі чужої мови

10 Діалог. Розділові знаки при діалозі

11 Розвиток мовлення. Складання діалогів 
відповідно до запропонованої ситуації, 
обговорення самостійно обраної теми, 
розігрування діалогу

12 Контрольна робота з теми «Повторення 
вивченого у 8 класі. Пряма і непряма мова». 
Тестування

Складне речення. Складносурядне речення

13 Складне речення і його ознаки

14 Складні речення без сполучників, із сурядним 
і підрядним зв’язком

15 Розвиток мовлення. Виразне читання тексту 
наукового стилю. Усний вибірковий переказ 
тексту наукового стилю за складним планом

16 Складносурядне речення, його будова й за
соби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між 
частинами складносурядного речення.Розді
лові знаки між частинами складносурядного 
речення

№ з/п Тема уроку

17 Розвиток мовлення. Підготовка до контроль
ного вибіркового переказу тексту наукового 
стилю (на основі кількох джерел)

18 Розвиток мовлення. Контрольний 
вибірковий переказ тексту наукового стилю 
(на основі кількох джерел)

19 Аналіз контрольного переказу. Синоніміка 
складносурядних речень з різними сполуч
никами, а також складносурядних і простих 
речень

20 Узагальнення та систематизація вивченого про 
складносурядне речення. Самостійна робота 
з теми «Складносурядне речення»

Складнопідрядне речення

21 Складнопідрядне речення, його будова і за
соби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники та 
сполучні слова в складнопідрядних реченнях. 
Основні види складнопідрядних речень

22 Складнопідрядні речення з підрядними 
означальними. Складнопідрядні речення 
з підрядними з’ясувальними

23 Складнопідрядні речення з підрядними обста
винними частинами. Складнопідрядні речення 
з підрядними місця і часу

24 Розвиток мовлення. Усний твірроздум 
у публіцистичному стилі на суспільну тему

25 Складнопідрядні речення з підрядними умови. 
Складнопідрядні речення з підрядними допу
стовими

26 Розвиток мовлення. Контрольний твір-
роздум на моральноетичну тему

27 Складнопідрядні речення з підрядними спосо
бу дії і ступеня

28 Складнопідрядні речення з підрядними 
порівняльними частинами. Розрізнення 
порівняльних зворотів і підрядних 
порівняльних частин

29 Аналіз контрольного твору. Складнопідрядні 
речення з підрядними причини і мети

30 Складнопідрядні речення з кількома 
підрядними

31 Розділові знаки у складнопідрядному реченні 
з кількома підрядними



№ з/п Тема уроку

32 Контрольна робота (диктант)

33 Контрольна робота з теми «Складнопідрядне 
речення» (тест).
Контрольне читання мовчки тексту науково
го стилю

34 Аналіз контрольних робіт. Робота над помил
ками

Безсполучникове складне речення

35 Розвиток мовлення. Коротке повідомлення 
в публіцистичному стилі на моральноетичну 
або суспільну тему

36 Безсполучникове складне речення. Смислові 
відношення між частинами безсполучникового 
складного речення

37 Розділові знаки у безсполучниковому складно
му реченні: кома і крапка з комою

38 Кома і крапка з комою у безсполучниковому 
складному реченні. Тренувальні вправи

39 Розділові знаки у безсполучниковому складно
му реченні: двокрапка

40 Двокрапка у безсполучниковому складному 
реченні. Тренувальні вправи

41 Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява. 
Автобіографія. Резюме

42 Розділові знаки у безсполучниковому складно
му реченні: тире

43 Тире у безсполучниковому складному реченні. 
Тренувальні вправи

44 Розвиток мовлення. Усний твір 
у публіцистичному стилі на суспільну тему

45 Синоніміка сполучникових, безсполучникових 
складних речень і простих речень

46 Розділові знаки у безсполучниковому реченні, 
їх синтаксичний розбір. Тренувальні вправи

Складне речення з різними видами зв’язку

47 Складні речення з різними видами сполучни
кового і безсполучникового зв’язку

48 Розвиток мовлення. Контрольний твір-
роздум на моральноетичну тему

49 Розділові знаки у складних реченнях з різними 
видами зв’язку

50 Аналіз контрольного твору. Розділові знаки 
у складних реченнях з різними видами зв’язку

№ з/п Тема уроку

51 Використання складних речень із різними 
видами сполучникового й безсполучникового 
зв’язку в текстах різних стилів

52 Узагальнення й систематизація вивченого 
з розділу «Складне речення з різними видами 
зв’язку»

53 Контрольна робота з теми «Безсполучникове 
речення. Складні речення з різними видами 
зв’язку» (тест). 
Контрольне аудіювання тексту 
публіцистичного стилю

54 Аналіз контрольної роботи. Робота над помил
ками

Текст як одиниця мовлення  
й продукт мовленнєвої діяльності

55 Текст і його ознаки

56 Розвиток мовлення. Підготовка до написання 
контрольного докладного переказу тексту 
публіцистичного стилю з творчим завданням 
за складним планом

57 Розвиток мовлення. Контрольний доклад-
ний переказ тексту публіцистичного стилю 
з творчим завданням

58 Будова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові сло
ва в тексті

59 Розвиток мовлення. Тези прочитаного (ху
дожнього твору, публіцистичної чи науково
пізнавальної статей)

60 Розвиток мовлення. Конспектування як 
різновид стислого переказу почутого

61 Види й засоби міжфразового зв’язку

Узагальнення й систематизація вивченого

62–63 Мовні аспекти вивчення речення (порядок 
слів у реченні, граматична основа, види ре
чень)

64 Повторення основних орфограм

65 Основні пунктограми у простому реченні

66 Основні пунктограми у складному реченні

67 Контрольна робота. Диктант

68 Контрольна робота з теми «Текст як одиниця 
мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. 
Узагальнення та систематизація вивченого».
Тестування

69–70 Аналіз контрольних робіт. Підсумкові уроки
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Демоверсiя пiдручника

ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

УКРАЇНСЬКА МОВАУКРАЇНСЬКА МОВА
 О. П. Глазова

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит з розвитку мовлення 
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари

Т
МА

ня 

ПІДРУЧНИК ДОПОМАГАТИМЕ УЧНЯМ:
• Пізнавати й творити себе засобами мови у процесі спілкування
• Формувати в собі такі чесноти, як людяність, співчутливість, чесність і порядність
• Розвивати допитливість, критичне мислення, упевненість у своїх силах, креативність
• Визначати емоції та почуття — свої та інших людей, а ще за будь-яких обставин 

опановувати себе




