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ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Наочність і доступність подання теоретичного
матеріалу
• Система тренувальних вправ від простих
до складних
• Можливість вибору учнями варіанту домашнього
завдання в залежності від рівня складності
• Наявність навчально-методичного комплекту
• Яскравий і змістовний ілюстративний матеріал

Підручник для 9 класу продовжує лінійку
підручників з української мови видавництва
«Ранок»
НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
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ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, —
МИ ЗНАЄМО, ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!
ǸȜȔțȜȚȡȐȥȖȠȓșȬȭȘȖȗȝȞȎȤȬȱȕȎțȎȦȖȚȖȝȜȟȳȏțȖȘȎȚȖ
ȐȖȒȎȐțȖȤȠȐȜ©ǾȎțȜȘªțȎȒȎȱȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗ
ȚȓȠȜȒȖȥțȖȗȟȡȝȞȜȐȳȒȝȞȜȠȭȑȜȚțȎȐȥȎșȪțȜȑȜȞȜȘȡ

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
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 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА
 Зошит з розвитку мовлення
 Розробки уроків
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 Пояснення до вправ підвищеної складності
 Додаткові відомості до текстів вправ
 Тестові завдання до кожної з вивчених тем
для самоконтролю (інтерактивне виконання)
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Передмова
Підручник української мови для 9 класу шкіл з українською
мовою навчання передбачає кореляцію подання мовного матеріалу
з формуванням мовленнєвої, соціокультурної та діяльнісної компетенцій учнів. Тому перед учителем постає задача відобразити
даний зв’язок під час розподілу навчального матеріалу в поурочному
плануванні. Для вчителя, який не має досвіду роботи з подібною
програмою, іноді це буває складно.
Даний посібник допоможе вчителям у роботі з підручником*
і складанні календарно-тематичного плану (зміст посібника відповідає Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Українська мова. 5–9 класи»).
Розробляючи міні-конспекти уроків до підручника й календарний план, автор посібника не лише приділив увагу методично зваженому розподілу навчальних годин за темами, системному плануванню уроків розвитку мовлення, але й визначив види мовленнєвої
діяльності учнів і повторення вивченого матеріалу.
Міні-конспекти уроків допоможуть учителю в розподілі теоретичного та практичного матеріалу на уроці, у доборі мовленнєвих
тем, що сприятиме формуванню соціокультурної та діяльнісної
компетенцій учнів.
Календарний план є окремим документом, який після заповнення
вчителем окремих колонок у таблиці (наприклад, «Клас», «Дата»)
буде готовим для подання адміністрації школи. Крім власно ка
лендарно-тематичного плану вчитель знайде там перелік обладнання
уроку.
Автор посібника до підручника та видавці сподіваються, що ця
книга стане в пригоді як учителям-початківцям, так і досвідченим
учителям української мови.

*

Тут і далі всі посилання зроблені на підручник: Українська мова : підруч. для
9 класу загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, І. В. Гайдаєнко,
А. І. Ляшкевич. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017.
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№
з/п
1

Тема уроку
Розвиток української мови

Мета

№§

Домогтися усвідомлення процесу
і результату розвитку української
мови в ході історичного становлення українського суспільства та
його культури; навчити визначати
функції мови в житті суспільства,
розвивати усне й писемне мовлення, виховувати любов до рідної
мови

1

Повторення вивченого у 8 класі
2

Граматична
основа речення

Повторити відомості про граматичну основу речення, розвивати
вміння знаходити в тексті просте
речення й розрізняти його види,
визначати істотні ознаки; виховувати любов і повагу до рідної
мови

2

3

Односкладне
й двоскладне
речення

Повторити відомості про види речень за складом граматичної основи, розвивати вміння будувати односкладні й двоскладні речення,
доцільно використовувати їх
у власному мовленні, виховувати
мовні смаки

2

2
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу

Знайомство з новим підручником. Ознайомлення
з передмовою та використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами).
Мовознавче дослідження: читання тексту мовчки,
добір до нього заголовку, визначення стильової приналежності тексту (впр. 3).
Комунікативний практикум: складання розповіді
про побутування української мови у вашому місті
(селі), визначення перспектив удосконалення мови
та збагачення (впр. 5).
Робота в групах: складання полілогів на одну з тем:
«Як впливає живе мовлення людей на розвиток
української мови»; «Чому треба дотримуватися норм
літературного мовлення»; «Як художні твори збагачують літературну мову?» (впр. 5).
Добір синонімічних відповідників до фразеологізмів
(впр. 8)

Урок
повторення вивченого

Виконання завдань на повторення, узагальнення та
систематизацію знань за вибором учителя.
Мовознавче дослідження: позначення граматичних
основ речень і дослідження стосовно складу граматичної основи (впр. 12).
Опрацювання рубрики «Удосконалюємо мовлення.
Говорімо без помилок!» (с. 12).
Опрацювання рубрики «Слово-диво». Складання речень, об’єднаних темою «На тернистих шляхах нації», використання поданих слів у ролі різних членів речення (впр. 14)

Урок
повторення вивченого

Заповнення таблиці прикладами до кожного виду
односкладних речень (впр. 15).
Повторення відомостей про односкладні речення
шляхом опрацювання рубрики «Подумайте і дайте
відповіді» (с. 14).
Перебудування поданих двоскладних речень в односкладні конструкції різних видів. Визначання головного члена, з’ясування його способу вираження,
видів односкладних речень (впр. 16)
3

www.e-ranok.com.ua

№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

4

Розділові знаки
в простому
ускладненому
реченні

Повторити правила постановки
розділових знаків у простому реченні, розвивати вміння обґрунтовувати їх; знаходити і виправляти
пунктуаційні помилки на вивчені
правила; удосконалювати вміння
складати усні й письмові висловлення на самостійно визначену соціокультурну тему, використовуючи вивчені виражальні можливості мовних засобів простого
речення, виховувати повагу до
традицій українського народу,
його символів й оберегів

3

5

Розвиток мовлення. Усний
стислий переказ
тексту публіцистичного стилю

Учити усно стисло переказувати
тексти публіцистичного стилю,
підпорядковуючи висловлення
темі й основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей прочитаних текстів, розвивати культуру мовлення, виховувати повагу до
матеріальних та духовних святинь народу

Синтаксис. Пунктуація
Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)
6

Пряма мова.
Поглибити знання учнів про пряму
Розділові знаки мову, удосконалювати вміння бупри прямій мові дувати речення з прямою мовою,
правильно ставити розділові знаки; розвивати культуру мовлення,
пам’ять, мислення; формувати комунікативну компетентність;
4
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4

Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Урок
повторення вивченого

Виконання завдань на відновлення тексту, поділ
його на абзаци й визначення меж речень. Списування, відновлення розділових знаків, пояснення пунктуації в реченнях з однорідними членами, визначення синтаксичної ролі однорідних членів (впр. 17).
Пунктуаційний практикум (впр. 19).
Опрацювання рубрики «Удосконалюємо мовлення.
Збагачуймо мовлення граматичними синонімами!».
Пунктуаційний практикум. Читання тексту, добір
до нього заголовка, дослідження, чим ускладнені речення (впр. 21).
Комунікативний практикум: складання і розігрування діалогів з теми «Кожна нація має свої звичаї»,
із використанням у репліках ускладнених речень
(впр. 21).
Робота в парах: ускладнення речень, визначення
синтаксичної ролі відокремлених членів речення
(впр. 22)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Визначення стильової приналежності тексту; опрацювання змісту та структури висловлення; мово
знавчий аналіз тексту (впр. 24).
Усний стислий переказ тексту «Собор у журбі» за самостійно складеним планом. Виконання завдання за
вибором (впр. 25)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту; визначення його
стилю та жанру, відповіді на запитання, поставлені
автором у тексті (впр. 26).
Мовознавче дослідження про пряму мову (на основі
вивченого в попередніх класах та теоретичного матеріалу (с. 24) (впр. 27).
Складання речень за схемами (впр. 28).
5
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

виховувати почуття національної
гордості

7

Непряма мова.
Заміна прямої
мови непрямою

Поглибити знання учнів про непряму мову, удосконалювати
вміння будувати речення з прямою і непрямою мовою, замінювати пряму мову непрямою; учити
доцільно використовувати ці синонімічні конструкції, правильно
ставити розділові знаки; розвивати культуру мовлення, пам’ять,
мислення; формувати комунікативну компетентність; виховувати
повагу до визначних особистостей
вітчизняної історії

8

Розвиток мовлення. Усний
вибірковий переказ тексту наукового стилю

Учити усно вибірково переказувати тексти наукового стилю, підпорядковуючи висловлення темі
й основній думці, дотримуючись
композиції, мовних, стильових
особливостей прочитаних текстів,
розвивати культуру мовлення, виховувати старанність, любов до
навчання, повагу до визначних
особистостей

9

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при
цитаті

Дати учням поняття про цитату,
навчити знаходити її в тексті,
правильно ставити розділові знаки при цитатах; учити правильно
будувати речення з використанням цитат, доречно вживати їх
в усному і писемному мовленні;
розвивати вміння вибирати головне; виховувати культуру, толерантність, повагу до людей
6
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5

6

Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 26).
Опрацювання рубрики «Комунікативний практикум», робота з репродукцією картини А. Орльонова
«Узяття Кафи» (впр. 31) (див. електр. додаток)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту; визначення його
стилю та жанру, з’ясування, які речення можна перебудувати в конструкції з прямою мовою, запис
утворених конструкцій, пояснення розділових знаків (впр. 33).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 29, 30).
Робота з таблицею та розповідь про особливості заміни прямої мови непрямою (с. 30).
Комунікативний практикум: складання речень з використанням висловів з рамки, пояснення їхнього
значення (впр. 36).
Робота в парах (впр. 37).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 32)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 33).
Ознайомлювальне читання тексту; визначення його
стилю та жанру, теми та основної думки, складання
усного вибіркового переказу тексту на визначену
тему (впр. 40).
Опрацювання пам’ятки «Як готуватися до усного
вибіркового переказу тексту наукового стилю»
(с. 35)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту; визначення його
теми та основної думки, відповіді на запитання, поставлені автором у тексті (впр. 41).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 36).
Робота з таблицею (впр. 43).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 38).
Опрацювання рубрики «Комунікативний практикум», складання твору-роздуму (усно) у вигляді розгорнутої відповіді на запитання про значення культури в житті людини (впр. 45)
7
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№
з/п

Тема уроку

Мета

10

Розвиток мовлення. Тезування прочитаного
(письмово)

Навчити складати тези прочитаного тексту, розвивати вміння
знаходити та стисло записувати
головне, формувати комунікативну компетентність, виховувати естетичні почуття

11

Діалог

Удосконалити знання учнів про
діалог, навчити їх складати та розігрувати діалог залежно від ситуації спілкування та мовленнєвого
завдання; розвивати культуру діалогічного мовлення, виховувати
повагу до людини

7

12

Розділові знаки Удосконалити вміння правильно
при прямій мові розставляти розділові знаки при
й діалозі
прямій мові й діалозі, розвивати
культуру діалогічного мовлення,
виховувати працелюбність, повагу
до представників будь-якої про
фесії

7

13

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

Удосконалити вміння учнів складати та розігрувати діалог залежно від ситуації спілкування та
мовленнєвого завдання; розвивати
культуру діалогічного мовлення,
позитивні емоції; виховувати почуття тактовності, ввічливості

8
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№§

Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення його
стилю, жанру, теми та основної думки. Доповнення
висловлювання фактами про життєвий і творчий
шлях класика національної музики (впр. 47).
Опрацювання таблиці «Види тез» (впр. 48).
Читання тексту мовчки. Робота над його змістом:
виділення теми, основної думки; визначення типу
і стилю мовлення, провідних авторських думок;
формулювання й запис основних положень тексту
у вигляді вільних тез; робота над репродукцією полотна Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря» (впр. 49)

Урок
формування
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, з’ясування особ
ливостей побудови діалогу й уживання в ньому розділових знаків, виявлення ролі діалогу в художньому творі (впр. 50).
Мовознавче дослідження (впр. 52).
Робота в парах. Складання уявного діалогу за поданою темою («Талант можна загубити лише у двох
випадках: перебільшеною похвалою і надмірною
скромністю») і ситуацією; пояснення розділових
знаків (впр. 54)

Урок
Пунктуаційний практикум. Читання тексту, з’ясуформування його стильової приналежності, відновлення
вання
пунктуації (впр. 53)
умінь
і навичок

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, з’ясування вимог
до офіційної та неофіційної розмов (впр. 56).
Робота в парах: складання діалогів з використанням
основних положень поданого висловлювання
(впр. 57).
Робота в парах: читання та складання діалогів на основі фотоілюстрації у формі офіційної розмови (12–
14 реплік) (впр. 59).
9
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№
з/п

Тема уроку

Мета

14

Контрольна робота. Диктант.
Контрольне читання мовчки

Перевірити рівень засвоєння учнями теми «Пряма й непряма
мова» (повторення й поглиблення), оцінити рівень орфографічної
та пунктуаційної грамотності;
розвивати критичне ставлення до
інформації, уміння реально оцінювати ситуацію та знаходити
правильні рішення; виховувати
старанність

15

Розвиток мовлення. Аналіз
контрольної роботи

Повторити правила, на які було
допущено помилки в диктанті,
удосконалювати вміння й навич
ки користування довідковою літературою, виховувати уважність,
толерантне ставлення до людини

№§

Складне речення й ознаки його. Складносурядне речення
16

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

Пояснити учням структурні відмінності простих і складних речень, складних речень із сурядним і підрядним зв’язком; навчити визначати види складних
речень (сполучникові й безсполучникові), засоби зв’язку між частинами речення в складному; розвивати мовну культуру; виховувати
почуття власної та національної
гідності
10
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8

Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання пам’ятки «Як вести діалог (офіційну
і неофіційну розмову) та дотримуватися вимог спілкування». На її основі змоделювати діалог на одну
з тем: «Можливості Інтернет-системи», «Розмова товаришів в ігротеці», «Збираємося на дискотеку»,
«Ти підготувався до контрольної роботи?», «У супермаркеті» — та визначити його характер: офіційне чи
неофіційне це спілкування (впр. 60)

Урок
Написання диктанту, дібраного вчителем.
контролю Виконання контрольного читання мовчки
та корекції знань,
умінь
і навичок

Урок
Виконання роботи над помилками фронтально та інформудивідуально, виконання вправ, дібраних учителем
вання комунікативних
умінь
і навичок
Урок
вивчення
нового
мате
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту; визначення теми
та основної думки. Добір заголовка у формі слово
сполучення, який би відбивав основну думку тексту,
міркування над виділеним висловлюванням, усне
продовження тексту (впр. 61).
Мовознавче дослідження: визначення граматичних
основ, видів речень за будовою, з’ясування спільних
і відмінних ознак між ними, аналіз способів зв’язку
частин складних речень (впр. 61).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 54).
Робота зі схемою (впр. 62).
11
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

17

Складносурядне
речення, його
будова й засоби
зв’язку

Дати учням поняття про складносурядні речення, їхню будову
та засоби зв’язку; навчити знаходити ССР у тексті; розвивати
вміння аналізувати й оцінювати
виражальні можливості ССР; виховувати тактовність, повагу до
людей

9

18

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Удосконалити поняття про складносурядні речення, з’ясувати
смислові зв’язки між простими
реченнями в складносурядному;
розвивати вміння аналізувати
й оцінювати виражальні можливості ССР та синонімічних їм конструкцій; виховувати любов до
мистецтва, почуття прекрасного

10

19

Розділові знаки
між частинами
складносурядного речення

Навчити учнів правильно ставити
розділові знаки між частинами
складносурядного речення; удосконалювати вміння знаходити
і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила; розвивати
пунктуаційну грамотність; виховувати любов до рідної землі, повагу до її героїчного минулого
12
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису» (с. 55).
Комунікативний практикум (впр. 66).
Робота в парах: складання діалогу з дотриманням
етикетних норм, використання складних речень
у діалогічній мові (впр. 67)

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу,
формування
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення теми
та основної думки. Доповнення висловлювання кількома правилами мовного етикету в ставленні до
співрозмовника (впр. 69).
Виписування складних речень, визначення граматичних основ (впр. 69).
Опрацювання теоретичного матерілу (с. 59, 60).
Робота з таблицею (впр. 71).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 61).
Розподільне письмо (впр. 72).
Комунікативний практикум (впр. 73)

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу,
формування
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення теми
та основної думки, аналіз смислових зв’язків між
частинами складносурядних речень за теоретичним
матеріалом (впр. 75).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 64).
Робота з таблицею (впр. 76).
Дослідження смислових зв’язків між частинами ССР
(впр. 77).
Комунікативний практикум: робота з репродукцією
картини І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» (впр. 80).
Гра «Хто швидше?» (впр. 81)

Комбінований

Ознайомлювальне виразне читання тексту; визначення типу та стилю мовлення. Характеристика
складносурядних речень за будовою й смисловими
зв’язками між його частинами, з’ясування ролі розділових знаків та інтонації в реченні (впр. 83).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 68, 69).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 69).
Інтонаційно-змістовий аналіз речень (впр. 85).
13
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№
з/п

Тема уроку

Мета

20

Розвиток мовлення. Письмовий вибірковий
переказ тексту
наукового стилю

Удосконалювати вміння визначати тему, головну думку тексту та
його стильову приналежність;
формувати навички здійснювати
вибірковий переказ тексту зі збереженням стильових вимог; розвивати слухову пам’ять, логічне
мислення, усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов та
бережне ставлення до природи

21

Контрольна робота. Тести.
Контрольний
усний переказ

Оцінити рівень навчальних досягнень з теми; перевірити здатність
учнів сприймати на слух незнайомий текст і переказувати його, розуміти мету висловлювання, причинно-наслідкові зв’язки, тему
й головну думку; виховувати мовні смаки

№§

Складнопідрядне речення
22

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

Дати учням наукове поняття про
складнопідрядне речення (СПР); навчити знаходити СПР у тексті, визначити головну і підрядну частини, розвивати вміння розрізняти
сполучники й сполучні слова; виховувати повагу до видатних представників української культури
14
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12

Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Комунікативний практикум: формулювання порад
для однокласників щодо самовдосконалення
(впр. 86).
Пунктуаційний практикум (впр. 90).
Комунікативний практикум: робота з репродукцією
картини В. Атлантова «Опалений ранок 41» (с. 72).
Робота в групах: розробка «спільного проекту» на
тему «Що необхідно знати кожному мовцю про
складносурядне речення?» (впр. 92)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
типу, стилю і підстилю, жанру, теми й основної думки його. З’ясування мовних і стилістичних особливостей тексту. Добір заголовка відповідно до ідеї
тексту (впр. 94).
Опрацювання пам’ятки «Як готуватися до письмового
вибіркового переказу тексту наукового стилю» (с. 75).
Віднайдення в тексті інформації для розкриття теми
«Що відбувається з кліматом?». Складання та написання вибіркового переказу прочитаного тексту на
зазначену вище тему за самостійно складеним планом (впр. 94)

Урок
Виконання тестових завдань за варіантами; конт
контролю рольний усний переказ тексту, дібраного вчителем
та корекції знань,
умінь
і навичок

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту. Визначення його
типу, теми, основної думки; виявлення складних речень, з’ясування їхньої будови та смислових зв’язків
між частинами (впр. 95).
Робота з фотоілюстрацією: складання наукового опису з використанням складнопідрядних речень різних
типів (впр. 98).
15
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

12

23

Підрядні сполучники й сполучні слова
в складнопідрядних реченнях

Навчити знаходити СПР у тексті
засоби підрядного зв’язку, розвивати вміння розрізняти сполучники й сполучні слова, розвивати
логічне мислення, виховувати
старанність

24

Розвиток мовлення. Конспект сприйнятого на слух
науковонавчального
тексту

Удосконалювати вміння складати
конспект сприйнятого на слух
науково-навчального тексту; розвивати культуру мовлення; виховувати почуття національної гордості

25

Складнопідрядне речення
з підрядними
означальними

Дати уявлення учням про СПР
з підрядними означальними;
удосконалювати навички визначати головну та підрядну частини;
розвивати вміння здійснювати заміну СПР простими реченнями
з дієприкметниковими зворотами
й навпаки; виховувати повагу
до духовних цінностей рідного народу

16
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13

Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання рубрики «Культура мовлення». Виконання завдань на трансформацію речень (впр. 99).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 81, 82).
Комунікативний практикум (впр. 102)

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу,
формування
умінь
і навичок
Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Опрацювання таблиці. Виявлення в тексті складно
підрядних речень, з’ясування їхніх типів за видом
підрядної частини та визначення засобів зв’язку
(впр. 101).
Написання твору-мініатюри на тему «Хотілося б
бути людиною». Використання в тексті суспільно-політичної лексики та вживання складнопідрядних речень. Визначення видів складнопідрядних речень і засобів зв’язку в них (впр. 103)
Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
типу, стилю і підстилю, жанру, теми й основної думки. З’ясування мовних і стилістичних особливостей
тексту. Виявлення в тексті складнопідрядних речень
і з’ясування мети їх використання в науковому тексті (впр. 105).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 87, 88).
Опрацювання пам’ятки «Техніка конспектування».
Конспектування тексту (впр. 106)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
типу, стилю мовлення. Виявлення в тексті складних
речень (впр. 107).
Мовознавче дослідження (впр. 108).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 90).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення». Робота
із синонімами, виявлення стилістичного забарвлення слів-синонімів. Побудування складнопідрядного
речення з підрядним означальним, синтаксичний
розбір речення (впр. 110).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 91).
Складання речень за схемами (впр. 112)
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

26

Складнопідрядне речення
з підрядними
з’ясувальними

Дати поняття про СПР з підрядними з’ясувальними, їхню будову, засоби синтаксичного зв’язку,
розвивати логічне мислення, відчуття мови; виховувати повагу до
людей, толерантність

14

27

Розвиток мовлення. Діалог

Удосконалювати вміння складати
діалоги відповідно до запропонованої ситуації; розвивати усне
мовлення, формувати комунікативну компетентність; виховувати
повагу до духовних надбань українців

28

Складнопідрядне речення
з підрядними
місця і часу

Дати учням поняття про СПР
з підрядними місця і часу; удосконалювати вміння будувати речення таких типів; розвивати текстотворчі вміння; формувати компетенцію продуктивної творчої
діяльності; виховувати любов до
мистецтва, повагу до видатних
діячів української культури

18
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15

Тип
уроку
Комбінований

Види навчальної діяльності
Ознайомлювальне читання тексту. Визначення його
головної думки й стилю мовлення. Виявлення складних речень у тексті. Визначення засобів з’язку між
їхніми частинами за питаннями. Виконання мовознавчого дослідження (впр. 115).
Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 94).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення»
(впр. 119).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 95).
Комунікативний практикум: складання усного повідомлення на тему «Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною» з використанням відповідних
складнопідрядних речень зі сполучниками та сполучними словами (впр. 121)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
головної думки. Мовознавче дослідження: з’ясування структури тексту, його стилістичних засобів.
Повторення особливостей діалогу, виявлення його
в тексті (впр. 124).
Опрацювання пам’ятки «Як вести діалог з обговоренням самостійно обраної теми» (с. 99).
Комунікативний практикум: складання та розігрування діалогів телефонних розмов, що відбивають
уміння домовлятися в певних ситуаціях (впр. 126)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
стилю, добір заголовка. Комунікативний практикум:
складання усного повідомлення в публіцистичному
стилі про видатного композитора (впр. 127).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 101).
Комунікативний практикум: виконання ситуативного завдання — складання діалогу-інтерв’ю (с. 102).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 102, 103).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 103, 104)
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

29

Складнопідрядне речення
з підрядними
способу дії
й ступеня та
підрядними порівняльними

Пояснити учням особливості будови та видів зв’язку СПР з підрядними ступеня й способу дії та підрядними порівняльними, розвивати вміння будувати такі речення;
удосконалювати навички розрізнення сполучників та сполучних
слів; виховувати ввічливість і почуття ґречності

16

30,
31

Контрольний
вибірковий переказ

Перевірити рівень умінь і навичок
з написання вибіркового переказу; розвивати навички самостійної роботи; виховувати почуття
відповідальності

32

Складнопідрядне речення
з підрядними
причини та
мети

Дати поняття про СПР з підрядним причини та мети, пояснити
відмінності семантико-синтаксичних відношень у реченнях цих типів; розвивати пам’ять, логічне
мислення; виховувати повагу до
духовних надбань народу

20

www.e-ranok.com.ua

17

Тип
уроку
Комбінований

Види навчальної діяльності
Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
стилю й типу мовлення, головної думки. Мовознавче
дослідження: виявлення в тексті складних речень,
у тому числі тих, у яких підрядна частина вказує на
спосіб дії чи міру й ступінь її вираження. Опрацювання рубрики «Культура мовлення» (впр. 134).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 108, 109).
Складання речень за схемами (впр. 136).
Робота в групах: розпізнавання речень із порівняльними зворотами і з підрядними порівняльними частинами, з’ясування їхніх особливостей (впр. 138)

Урок
Написання вибіркового переказу тексту, дібраного
контролю й прочитаного вчителем
та корекції знань,
умінь
і навичок
Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
стилю й типу мовлення, головної думки. Мовознавче
дослідження: виявлення в тексті складних речень,
визначення їхньої будови (впр. 140).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 112, 113).
Складання речень за схемами (впр. 141).
Робота з таблицею (впр. 142).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення»
(впр. 143).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 114).
Комунікативний практикум: написання допису до
місцевої газети про ставлення сучасників до книги;
формулювання мети дослідження та виявлення причин, що пояснюють те чи інше ставлення до книги
в суспільстві. Використання складнопідрядних речень з підрядними мети й причини у мовленні
(впр. 145)
21
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

33

Складнопідрядне речення
з підрядними
умови

Дати уявлення учням про СПР
з підрядними умови; сформувати
вміння виділяти речення таких
типів у тексті; удосконалити навички конструювання СПР; розвивати логічне мислення; виховувати любов до мистецтва

18

34

Складнопідрядне речення
з підрядними
наслідку та допусту

Дати учням уявлення про СПР
з підрядними допусту й наслідку;
сформувати вміння виділяти речення таких типів у тексті; удосконалити навички конструювання СПР; розвивати логічне мислення, мовлення; в
 иховувати
любов та повагу до матері

19

35

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

Навчити учнів писати твори-роздуми в публіцистичному стилі на
морально-етичну тему; розвивати
культуру усного й писемного мовлення; виховувати самокритичність, прагнення до самовдосконалення

22
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
теми та головної думки. Мовознавче дослідження:
виділення в тексті складних речень, з’ясування їхньої будови, виду підрядної частини. Комунікативний практикум: складання діалогу за портретом
Г. Квітки-Основ’яненка і поданою ситуацією
(впр. 148) (див. електр. додаток).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 118).
Заповнення таблиці (впр. 150).
Складання речень за схемами (впр. 151).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 119)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
теми та головної думки; виявлення в собі та інших
добрих моральних якостей, наведення прикладів
турботи про батьків та любові до них (з власного
життєвого досвіду). Мовознавче дослідження: виділення в тексті складних речень із підрядними наслідковими й допустовими частинами, визначення
граматичних основ, з’ясування засобів зв’язку між
головними та підрядними частинами, формулювання лексичного значення слів з рамки, пояснення їхнього правопису (впр. 155).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 121, 123).
Заповнення таблиці (впр. 156).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення». Перетворення речень на складнопідрядні з підрядними
допустовими або наслідковими частинами, синтаксичний розбір речень (впр. 161)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
стилю й типу мовлення, головної думки. Доведення
своєї думки. З’ясування значення слів мораль, етика (впр. 166).
Опрацювання пам’ятки «Підстилі та жанри публіцистичного стилю» (с. 126).
Читання тексту, з’ясування його стильових ознак,
добір заголовка. Складання плану та усне переказування тексту за планом (впр. 167).
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

36

Складнопідрядне речення
з кількома підрядними частинами

Пояснити учням особливості будови та види зв’язку в СПР з кількома підрядними; розвивати вміння з’ясовувати тип підрядності,
конструювати складнопідрядні
речення різних видів і вводити їх
у тексти різних стилів; виховувати повагу до видатних діячів на
ціонального мистецтва

20

37

Розділові знаки
між частинами
складнопідрядного речення

Навчити правильно ставити розділові знаки між частинами складнопідрядного речення й обґрунтовувати їх; розвивати вміння знаходити й виправляти помилки на
вивчені правила; виховувати любов до природи

21

38

Розділові знаки
в складнопідрядному реченні з кількома
підрядними частинами

Навчити правильно ставити розділові знаки в складнопідрядному
реченні з кількома підрядними
частинами; розвивати мовленнєві
навички учнів; виховувати любов
до природи

21

24
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання пам’ятки «Вимоги до твору на морально-етичну тему» (с. 128).
Написання замітки до журналу «День матері в Україні» (продовження виконання впр. 167)

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу,
формування
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стилю мовлення, головної думки. Мовознавче дослідження: виписування з тексту виділеного речення,
позначення граматичних основ, визначення головних і підрядних частин та їхньої кількості, визначення засобів зв’язку між ними, складання схеми
речення (впр. 169).
Художній опис зовнішності за портретом М. Коцюбинського (впр. 170).
Мовознавче дослідження: читання речень, визначення головних і підрядних частин та їхньої кількості,
засобів зв’язку між ними (впр. 171).
Складання речень за схемами (впр. 172).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення»
(впр. 173).
Синтаксичний розбір речення (впр. 173)

Комбінований

Списування тексту, виділення складнопідрядних речень, визначення виду підрядних частин, пояснення
розділових знаків (впр. 175).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 132, 133).
Утворення складнопідрядних речень за поданим початком, креслення їхніх схем, пояснення розділових
знаків (впр. 177).
Опрацювання рубрики «Мудрість народна»
(впр. 178) (див. електр. додаток).
Комунікативний практикум (впр. 179)

Урок,
формування
умінь
і навичок

Виконання тренувальної вправи: відновлення розділових знаків, пояснення їхнього вживання
(впр. 176).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 133).
Систематизація та повторення матеріалу за запитаннями (с. 134)
25
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№
з/п
39

Тема уроку

Мета

Контрольна робота. Тести.
Контрольний
усний твір

Перевірити та оцінити рівень навчальних досягнень дев’ятикласників з вивченої теми, з’ясувати
можливі прогалини в опануванні
мовної теорії; перевірити вміння
складати усний твір відповідно до
запропонованої ситуації; виховувати інтерес до нового, невідомого, повагу до людського інтелекту

№§

Безсполучникове складне речення
40

Безсполучникове складне речення

Дати учням загальні уявлення
про безсполучникове складне речення (БСР), учити знаходити
БСР у тексті, визначати його основні ознаки; розвивати вміння
правильно будувати речення такого типу; виховувати любов до природи

22

41

Смислові відношення між частинами безсполучникового
складного речення

Пояснити учням смислові відношення між частинами БСР; розвивати вміння правильно будувати речення такого типу; виховувати любов до природи

22

26
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№
з/п

1

Тема уроку

Дата

Розвиток української мови
Повторення вивченого у 8 класі

2

Граматична онова речення

3

Односкладне й двоскладне речення

4

Розділові знаки в простому ускладненому реченні

5

Розвиток мовлення. Усний стислий переказ
тексту публіцистичного стилю
Синтаксис. Пунктуація
Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)

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

13

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

14

Контрольна робота. Диктант. Контрольне
читання мовчки
2
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Клас

Обладнання

Домашнє завдання

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник

Текст диктанту, зошити для
контрольних робіт
3
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№
з/п

Тема уроку

15

Розвиток мовлення. Аналіз контрольної роботи

Дата

Складне речення й ознаки його. Складносурядне речення
16

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

17

Складносурядне речення, його будова й засоби
зв’язку

18

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

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

Складнопідрядне речення з підрядними місця
і часу
4

www.e-ranok.com.ua

Клас

Обладнання

Домашнє завдання

Підручник, довідники,
словники
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Тести у двох варіантах,
текст для читання мовчки
та тестові завдання до нього
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Підручник, дидактичний
матеріал
5
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№
з/п

Тема уроку

Дата

29

Складнопідрядне речення з підрядними способу дії й ступеня та підрядними порівняльними

30,
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

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

36

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

37

Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення

38

Розділові знаки в складнопідрядному реченні
з кількома підрядними частинами

39

Контрольна робота. Тестування. Контрольний
усний твір
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

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.
Кома та крапка з комою в БСР

44

Розвиток мовлення. Коротке повідомлення
в публіцистичному стилі на морально-етичну
або суспільну тему
6
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Клас

Обладнання

Домашнє завдання

Підручник, дидактичний
матеріал
Текст для переказу, зошити
для контрольних робіт
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Тестові завдання у двох варіантах
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
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№
з/п

Тема уроку

Дата

45

Двокрапка в безсполучникових реченнях

46

Тире в безсполучникових реченнях

47

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.
Тренувальні вправи

48

Узагальнення та систематизація вивченого про
безсполучникове складне речення

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 зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

52

Розвиток мовлення. Усний твір-роздум у пуб
ліцистичному стилі мовлення на суспільну
тему

53

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

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
8
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Клас

Обладнання

Домашнє завдання

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Тестові завдання у двох варіантах, текст для аудіювання та тестові завдання
до нього

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал

Довідники, словники
9
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№
з/п

Тема уроку

Дата

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 міжфразового зв’язку

62

Розвиток мовлення. Заява. Автобіографія.
Резюме

63

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум
на морально-етичну тему

64

Контрольна робота. Диктант
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
10
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Клас

Обладнання

Домашнє завдання

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник
Підручник
Текст диктанту, зошити для
контрольних робіт

Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
Підручник, дидактичний
матеріал
11
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Урок
Виконання тестових завдань за варіантами;
контролю контрольний усний твір на теми, запропоновані вчита корек- телем
ції знань,
умінь
і навичок

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стилю мовлення, головної думки, аналіз будови тексту,
проведення дослідження, які складні речення переважають у ньому (впр. 181).
Мовознавче дослідження (впр. 182).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 139).
Мовознавче дослідження. Робота зі схемою
(впр. 185)

Комбінований

Опрацювання таблиці «Смислові відношення між
частинами безсполучникового складного речення»
(с. 141).
Конструювання складних речень різних за будовою,
визначення смислових відношень між частинами
складних речень (впр. 187).
Виразне читання тексту зі зверненням уваги на інтонування безсполучникових складних речень. Доведення або спростування поданих тверджень
(впр. 189).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 143).
Комунікативний практикум: складання невеликого
твору в художньому стилі за репродукцією картини
С. Васильківського «Український пейзаж» на тему
«Чарівний дивосвіт природи» з використанням безсполучникових складних речень із різними смисловими відношеннями між частинами (впр. 192)
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№
з/п

Тема уроку

Мета

42

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

Удосконалювати вміння визначати тему, головну думку тексту та
його стильову приналежність;
формувати навички здійснювати
докладний переказ тексту зі збереженням стильових вимог, розвивати слухову пам’ять, логічне
мислення, усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до
пам’яток вітчизняної культури

43

Розділові знаки
в безсполучникових реченнях.
Кома та крапка
з комою в БСР

Навчити дев’ятикласників правильно ставити розділові знаки
між частинами БСР й обґрунтовувати їх постановку, знаходити
й виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила; розвивати пунктуаційну грамотність;
виховувати любов до рідної мови

44

Розвиток мовлення. Коротке
повідомлення
в публіцистичному стилі на
морально-етичну або суспільну тему

Удосконалювати вміння учнів
створювати коротке повідомлення
в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему;
розвивати культуру мовлення; виховувати любов до мови, формувати комунікативну компетентність
28
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№§

23

Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стилю мовлення, головної думки. Написання докладного переказу тексту з додатковим завданням (на вибір
учнів) (впр. 194).
Читання тексту, визначення типу мовлення. Складання плану прочитаного. Написання докладного переказу тексту з уведенням до нього викладення власної версії щодо назви села Криворівня (впр. 195)

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу,
формування
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання уривка з оповідання Панаса Мирного «День на пастівнику». Виявлення
ідиостилю автора (інформативність, виразність, багатство інтонаційних переходів). Віднайдення в тексті безсполучникових складних речень, пояснення
доцільності вжитих розділових знаків між їхніми
частинами (впр. 198).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення. Збагачуймо мовлення граматичними синонімами!» (с. 151).
Мовознавче дослідження: дослідження функції коми
в поданому уривку з вірша Олександра Олеся «Чари
ночі». Виписування безсполучникових складних речень, їхня характеристика за поданою схемою
(впр. 199).
Розрізнення речень з однорідними членами та безсполучникових речень (впр. 200).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 153, 154).
Комунікативний практикум: опис визначної пам’ятки
архітектури з використанням БСР зі смисловими відношеннями одночасності й послідовності (впр. 206)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
головної думки. Виписування визначення ораторського мистецтва (впр. 208).
Мовознавче дослідження: визначення видів публічних виступів, що належать до публіцистичного стилю (впр. 209).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 158).
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

45

Двокрапка
в безсполучникових реченнях

Удосконалювати вміння учнів
правильно ставити розділові знаки між частинами БСР; збагачувати словниковий запас школярів, розвивати культуру мовлення; виховувати повагу
до видатних українців

24

46

Тире в безсполучникових реченнях

Удосконалювати вміння учнів
правильно ставити розділові знаки між частинами БСР; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати культуру мовлення; виховувати почуття любові
до рідної мови

25
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Виразне читання тексту, визначення стильової приналежності до публіцистичного стилю. Визначення
мети тексту виступу вченого-еколога Сергія Чорного, актуальності проблем (впр. 210).
Опрацювання алгоритму підготовки повідомлення
(с. 160).
Комунікативний практикум: визначення морально-етичних або суспільних проблем сучасної молоді,
формулювання їх у формі короткого повідомлення
(впр. 212).
Опрацювання пам’ятки «Як зробити повідомлення
в публіцистичному стилі ефективним і цікавим».
Складання повідомлення в публіцистичному стилі
на морально-етичну або суспільну тему (впр. 214)

Комбінований

Виразне читання тексту. З’ясування ролі в ньому безсполучникових складних речень. Виписування безсполучникових складних речень відповідно до поданих схем (впр. 215).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 163).
Перебудова поданих складних сполучникових речень у безсполучникові, креслення схем (впр. 216).
Робота в парах: відновлення розділових знаків, визначення «зайвих» речень, обґрунтування свого вибору (впр. 219)

Комбінований

Мовознавче дослідження: виявлення безсполучникових складних речень, яким властива інтонація зумовленості й зіставлення, у тексті вірша В. Симоненка; креслення схем речень (впр. 221).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 168).
Трансформація поданих складних сполучникових
речень у безсполучникові, пунктуація в складних
конструкціях (впр. 222).
Комунікативний практикум: складання й розігрування діалогу (12–14 реплік) за народним висловом,
висловлення особистої позиції щодо обговорюваної
проблеми (с. 169)
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

47

Розділові знаки
в безсполучникових реченнях.
Тренувальні
вправи

Удосконалювати вміння учнів
правильно ставити розділові знаки між частинами БСР; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати культуру мовлення; виховувати любов до природи

25

48

Узагальнення
та систематизація вивченого
про безсполучникове складне
речення

Узагальнити та систематизувати
знання про БСР; удосконалити
вміння правильно інтонувати БСР
та ставити відповідні розділові
знаки; розвивати культуру мовлення; виховувати працелюбність

25

49

Контрольна робота. Тести.
Контрольне
аудіювання

Перевірити та оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми, з’ясувати можливі прогалини в опануванні мовної теорії; перевірити здатність учнів
сприймати на слух незнайомий
текст; розуміти мету висловлювання, причинно-наслідкові зв’язки, тему й головну думку; виховувати працелюбність

Складне речення з різними видами зв’язку
50

Складне речення з різними
видами сполучникового зв’язку

Дати учням уявлення про складні
речення із сурядним і підрядним
зв’язком; формувати логічне мислення; виховувати любов до природи
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26

Тип
уроку
Комбінований

Види навчальної діяльності
Опрацювання рубрики «Мудрість народна». Читання народних висловів; дослідження функції тире,
групування речень за пунктограмами: 1) тире між
підметом і присудком; 2) тире в неповному реченні;
3) тире в БСР. Робота в групах. Комунікативний
практикум: складання й розігрування діалогів (12–
14 реплік) за народним висловом, висловлення особистої позиції щодо обговорюваної проблеми
(впр. 223).
Комунікативний практикум: складання невеликої
доповіді з використанням прислів’їв і приказок,
у яких потрібно вжити тире між частинами безсполучникового складного речення (впр. 226)

Урок уза- Опрацювання запитань і завдань для повторення,
гальненвиконання тестових завдань (с. 172, 173)
ня й систематизація
вивченого
Урок
Виконання тестових завдань за варіантами; конт
контролю рольне аудіювання запропонованого вчителем тексту
та корекції знань,
умінь
і навичок

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стилю мовлення, головної думки. Визначення в тексті
складних речень, одного з них, що складається
з кількох частин; з’ясування впливу СР на зміст
і стиль тексту (впр. 229).
Мовознавче дослідження: виписування з тексту
складних речень різних типів у зазначеній
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

51

Складне речення зі сполучниковим та безсполучниковим
зв’язком

Пояснити учням особливості будови, інтонування та смислових
зв’язків між частинами складних
речень зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком; розвивати
пам’ять, мислення, збагачувати
словниковий запас учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи

27

52

Розвиток мовлення. Усний
твір-роздум
у публіцистичному стилі мовлення на
суспільну тему

Удосконалювати вміння учнів
створювати коротке власне висловлення в публіцистичному стилі на суспільну тему, розвивати
культуру мовлення, виховувати
любов до мови, формувати комунікативну компетентність, виховувати відповідальне ставлення до
природи

34
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності
послідовності, дослідження ролі цих речень у тексті
(впр. 230).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 176).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення». З’ясування значення слова бурштиновий, складання словосполучення із цим словом у різних значеннях, добір синонімів до слова знадокола, визначення його
приналежності до морфологічної групи (впр. 231).
Робота в групах. Гра «Хто швидше?». Побудування
речень за структурними схемами (впр. 234)

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення стилю мовлення, добір заголовка. З’ясування введення
в текст опису дуба як живої істоти (впр. 239).
Мовознавче дослідження: визначення структури речень, кількості частин, приналежності конструкцій
до СР (впр. 340).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 181).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 182).
Робота в групах. Гра «Хто швидше?». Побудування
речень за поданими схемами (впр. 243).
Комунікативний практикум: складання невеликого
роздуму на подану тему (впр. 244)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання текстів, визначення теми
й головної думки кожного з них, добір заголовка.
Переказ текстів з доповненням їх своїми міркуваннями про обов’язки людей щодо збереження природи (впр. 246).
Виконання ситуативного завдання (впр. 248).
Робота з екологічним словником (впр. 249).
Опрацювання пам’ятки «Як скласти твір на морально-етичну тему» (с. 187).
Складання усного твору-роздуму в публіцистичному
стилі на подану тему (впр. 250)
35

www.e-ranok.com.ua

№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

53

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

Навчити аргументовано ставити
розділові знаки між простими реченнями в складному з різними
видами зв’язку; розвивати логічне
мислення; виховувати найкращі
людські риси

28

54

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

Удосконалити навички постановки й аргументування розділових
знаків між простими реченнями
в складному з різними видами
зв’язку; розвивати пунктуаційну
грамотність; виховувати повагу до
батьків

28

55

Контрольний
твір-роздум на
суспільну тему
в публіцистичному стилі

Перевірити вміння учнів писати
твори на суспільні теми в публіцистичному стилі; удосконалювати навички визначення меж
запропонованої теми твору; формувати вміння аналізувати соціокультурні відомості про Україну;
розвивати уяву, логічне та образне мислення; виховувати повагу
до рідної землі; формувати в учнів
комунікативну та полікультурну
компетентності

56

Стилістичні
особливості
складних речень із різними
видами зв’язку

Пояснити стилістичні особливості
складних речень із різними видами зв’язку, удосконалювати вміння учнів аналізувати й порівнювати виражальні можливості таких
синтаксичних конструкцій;
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29

Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми
та головної думки, з’ясування повчального сенсу
притчі, визначення складних речень, побудування
структурних схем (впр. 251).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 188, 189).
Списування речень, пояснення вживання крапки
з комою, двокрапки та тире в СР (впр. 252).
Опрацювання рубрики «Мудрість народна»: списання прислів’їв, відновлення розділових знаків, визначення пунктограми (впр. 253).
Читання тексту мовчки (впр. 254)

Комбінований

Конструювання речень за означеною структурою.
Складання усного твору-міркування на подану тему
(впр. 255) (див. електр. додаток).
Комунікативний практикум: підготовка до диспуту
на подану тему у формі тез, використання різних видів складних речень у мовленні (впр. 256).
Систематизація вивченого (за запитаннями)
(с. 191, 192)

Урок
Побудова контрольного твору-роздуму в публіцисконтролю тичному стилі на суспільну тему, запропоновану
та корек- вчителем
ції знань,
умінь
і навичок

Комбінований

Ознайомлювальне читання тексту, визначення типу
та стилю мовлення, добір заголовка та виконання
післятекстових завдань; побудування схеми речення
та його синтаксичний розбір. Виявлення впливу
складних речень на текст, його стиль і тип мовлення
(впр. 266).
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати любов до природи

57

Розвиток мовлення. Аналіз
контрольного
твору

Опрацювати типові та індивідуальні помилки, допущені в контрольному творі-роздумі на
суспільну тему в публіцистичному
стилі; розвивати культуру усного
й писемного мовлення; виховувати почуття відповідальності

Текст як одиниця мовлення
й продукт мовленнєвої діяльності
58

Текст і основні
ознаки його

Дати поняття про текст, його основні ознаки будову тексту
й структурні особливості; удосконалювати навички визначати
тему, головну думку, будову тексту; розвивати логічне й творче
мислення; виховувати естетичні
смаки, любов до мистецтва
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30

Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання рубрики «Культура мовлення. Уникаймо орфоепічних помилок!» (с. 200).
Робота з фотоілюстрацією. Комунікативний практикум: складання розповіді в науковому стилі про лікарські рослини (з використанням складних речень
різної будови, інтонуванням їх) (впр. 268).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 202).
Мовознавче дослідження: порівняння речень обох
стовпчиків з точки зору стилістичної приналежності, виявлення стилістичної доцільності складних речень (впр. 270).
Комунікативний практикум: переказ тексту публіцистичного стилю з додатковим завданням, використання складних речень із різними видами зв’язку
в мовленні (впр. 271).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 204, 205).
Синтаксичний розбір речення (впр. 273).
Систематизація вивченого за запитаннями, виконання вправ на узагальнення

Урок
Опрацювання типових та індивідуальних помилок,
формусловникова робота. Орфографічний, пунктуаційний
вання ко- та комунікативний практикум
мунікативних
умінь
і навичок

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його
теми та головної думки, виділення в ньому мікротем, запис їхніх назв у формі простого плану, визначення ролі мікротем у формуванні розкриття загальної теми висловлювання (впр. 276).
Переказ тексту за самостійно складеним планом.
Мовознавче дослідження: виявлення смислового зв’язку між реченнями, доведення, що уривок — це текст,
визначення його теми й основної думки (впр. 277).
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№
з/п

Тема уроку

Мета

№§

59

Будова тексту.
Мікротема й абзац

Домогтися усвідомлення будови
тексту, удосконалити вміння визначати тему, основну думку тексту; розвивати вміння розрізняти
спільне та відмінне між мікротемою й абзацом; виховувати повагу
до народних звичаїв, традицій та
вірувань

30

60

Ключові слова
Навчити учнів виділяти ключові
в тексті й абзаці слова в тексті й тематичне речення в абзаці; розвивати вміння оцінювати виражальні можливості
текстів різних типів і стилів; конструювати невеликі тексти на певну тему; виховувати повагу до народних звичаїв, традицій та вірувань

30

61

Види й засоби
міжфразного
зв’язку

31

Пояснити учням види й засоби
міжфразного зв’язку; розвивати
вміння використовувати виражальні можливості текстів різних
типів, стилів і жанрів у власному
усному й писемному мовленні; виховувати повагу до видатних
представників вітчизняної культури
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Тип
уроку

Види навчальної діяльності
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 210, 211).
Читання текстів, визначення теми й основної думки
кожного з них, добирання заголовків (впр. 279)

Комбінований

Мовознавче дослідження: читання висловлювання,
виявлення смислового зв’язку між реченнями, визначення мікротем, запис їх у вигляді простого плану, міркування над тим, яку роль відіграють абзаци
в тексті (впр. 281).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 213, 214).
Опрацювання пам’ятки «Як виділяти в тексті абзаци» (с. 214).
Поділ тексту на абзаци (впр. 282).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 214).
Групова робота. Робота з ілюстрацією (зображенням
ікони «Святий Миколай») (впр. 283)

Комбінований

Відновлення тексту, надання йому назви, виділення
в тексті мікротем (впр. 285).
Комунікативний практикум: робота з фотоілюстрацією, складання розповіді в публіцистичному стилі
на тему «Святе Різдво. Коляда», компонування тексту, включення до нього додаткових частин тексту
(1–2 мікротеми) (впр. 286).
Групова робота: підготовка колективних повідомлень з поданих тем (впр. 287)

Урок
вивчення
нового
мате
ріалу,
формування
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми
та головної думки, добір заголовка (впр. 289).
Виразне читання тексту, добір заголовка, поділ тексту на абзаци (впр. 290).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 220, 222).
Робота з текстом: виразне читання, визначення способів зв’язку в ньому, наведення прикладів послідовного та паралельного зв’язків між реченнями
в текстах з підручника «Українська література»
(впр. 292).
Опрацювання рубрики «Із секретів синтаксису»
(с. 223)
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№
з/п

Тема уроку

Мета

62

Розвиток мовлення. Заява.
Автобіографія.
Резюме

Удосконалювати вміння учнів
оформляти ділові папери та писати автобіографію, заяву та резюме; ознайомити з особливостями їх складання й мовного оформлення; збагачувати словниковий
запас; виховувати культуру ділового мовлення

63

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум
на морально-етичну тему

Удосконалювати вміння учнів писати твори-роздуми на морально-етичну тему; розвивати уяву,
образне мислення; виховувати почуття прекрасного; формувати комунікативну компетентності

64

Контрольна робота. Диктант.
Діалог

Перевірити та оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності; уміння складати діалоги
на запропоновану тему; розвивати
орфографічну пильність, діалогічне мовлення; виховувати старанність

№§

Узагальнення й систематизація вивченого
65

Слово як предмет вивчення.
Орфографія

Повторити відомості про слово;
удосконалити вміння аналізувати
вивчені в шкільному курсі мовні
поняття й правила, виділяти
в них подібне та відмінне; розвивати навички самоконтролю; виховувати любов до мови
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Тип
уроку
Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Види навчальної діяльності
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 225, 226).
Виконання завдання на редагування речень
(впр. 296).
Опрацювання пам’ятки «Правила оформлення ділових паперів» (с. 226).
Опрацювання рубрики «Культура мовлення» (с. 226).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 228, 229).
Ознайомлення зі зразком заяви та складання заяви
з метою прийому учня на навчання в гімназію або
коледж (за поданим зразком) (впр. 297).
Складання резюме за даними одного з родичів
(впр. 302)

Урок
формування комунікативних
умінь
і навичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми
та головної думки, добір заголовка, який відображає
тему висловлювання, словникова робота за завданнями після тексту (впр. 303).
Опрацювання пам’ятки «Етапи написання твору на
морально-етичну тему» (с. 305).
Написання твору на морально-етичну тему (впр. 305)

Урок
Написання диктанту, дібраного вчителем. Виконанконтролю ня контрольного читання мовчки
та корекції знань,
умінь
і навичок

Урок уза- Виконання завдань та вправ, дібраних учителем
гальнення й систематизація
вивченого
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№
з/п

Тема уроку

Мета

66

Слово як предмет вивчення.
Орфографія

Повторити відомості про слово;
удосконалити вміння аналізувати
вивчені в шкільному курсі мовні
поняття й правила, виділяти
в них подібне та відмінне; розвивати навички самоконтролю; виховувати любов до мови

67

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

Узагальнити та систематизувати
знання учнів про речення, удосконалювати вміння аналізу, систематизації вивчених мовних понять і правил, здійснювати самоконтроль; розвивати логічне та
образне мислення; виховувати почуття прекрасного, повагу до видатних людей

68

Пунктуація.
Розділові знаки
в простому
ускладненому
реченні

Повторити правила постановки
розділових знаків у простому реченні, розвивати вміння обґрунтовувати їх; знаходити й виправляти пунктуаційні помилки на
вивчені правила; виховувати тактовність, почуття власної гідності

69

Пунктуація.
Розділові знаки
в складносурядному та безсполучниковому
реченнях

Удосконалювати вміння учнів
правильно ставити розділові знаки між частинами ССР та БСР;
розвивати культуру мовлення;
виховувати толерантність
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№§

Тип
уроку

Види навчальної діяльності

Урок уза- Виконання завдань та вправ, дібраних учителем
гальнення й систематизація
вивченого
Урок узагальнення й систематизація
вивченого

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми
та головної думки, добір заголовка. Робота в парах.
Виконання післятекстових завдань (впр. 309).
Трансформація речень (зміна порядку слів)
(впр. 308).
Гра «Хто перший?» (впр. 311).
Опрацювання рубрики «Мудрість народна»: добір народних висловів про роль книги в житті людини, визначення й виділення граматичних основ, з’ясування
виду речень за будовою, коментування розділових
знаків (впр. 312).
Виконання завдань і вправ, дібраних учителем

Урок узагальнення й систематизація
вивченого

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми та
головної думки. Виділення в тексті групи речень, які
виражали б завершені мікротеми, характеризувалися б смисловим та синтаксичним зв’язком (впр. 313).

Урок узагальнення й систематизація
вивченого

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми
та головної думки, добір заголовка. Визначення граматичних основ, виявлення складних речень, з’ясування їхнього виду за типом зв’язку між частинами.
Синтаксичний розбір одного зі складних речень
(впр. 306).

Комунікативний практикум: складання й запис діалогу між друзями про важливість навчання з використанням формул етикету, звертань (впр. 314)

Робота в парах: виписування речень у заданій послідовності. Складання схем речень. Морфологічний
розбір виділених слів (впр. 307)
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№
з/п
70

Тема уроку

Мета

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

Удосконалити навички постановки розділових знаків між простими реченнями в складному з різними видами зв’язку; розвивати
пунктуаційну грамотність; виховувати любов до української мови
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№§

Тип
уроку
Урок узагальнення й систематизація
вивченого

Види навчальної діяльності
Відновлення розділових знаків. Дібрати кілька речень, що відбивали б правила вживання розділових
знаків при звертанні (впр. 310).
Виконання завдань та вправ, дібраних учителем
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Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних
досягнень учнів 5–9 класів з української мови
(витяг)
І. Аудіювання (слухання-розуміння)
Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за
змістом висловлювання з одного прослуховування:
— розуміти мету висловлювання;
— фактичний зміст;
— причинно-наслідкові зв’язки; тему й основну думку висловлювання;
— виражально-зображувальні засоби прослуханого тексту;
— давати оцінку прослуханому.
Для здобуття достовірних результатів тестування кількість варіантів відповідей на тестове завдання не повинна бути меншою
від чотирьох. Запитання мають торкатися всіх зазначених вище
характеристик висловлювання й розташовуватися в порядку наростання складності їх.
Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за прослуханим
текстом, одержані в результаті виконання тестових завдань. У 5-му
класі учням пропонують 6 запитань із чотирма варіантами відповідей, у 6–9 класах — 12 запитань із чотирма варіантами відповідей.
Обсяг тексту й тривалість звучання для аудіювання орієнтовно
визначаються так:
Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й

Обсяг і час звучання текстів, що належать до
художнього стилю
інших стилів
400–500 слів 4–5 хвилин 300–400 слів 3–4 хвилини
500–600
5–6
400–500
4–5
600–700
6–7
500–600
5–6
700–800
7–8
600–700
6–7
800–900
8–9
700–800
7–8

Оцінювання: правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, кожне з 12 запитань оцінюється одним балом.
Оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид діяльності
учень може одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала
належного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу).
ІІ. Читання мовчки
Перевіряється здатність учнів:
— читати незнайомий текст із належною швидкістю;
— розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст;
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— визначати причинно-наслідкові зв’язки між частинами тексту;
— відрізняти тему й ідею (основну думку) висловлювання;
— спостерігати й виявляти ті засоби, за допомогою яких автор
досягає мети;
— знаходити в тексті незнайомі слова;
— демонструвати різні види читання.
Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально за
допомогою тестових завдань. У 5 класі учням пропонують 6 запитань за текстом із чотирма варіантами відповідей, у 6–11 класах —
12 запитань із чотирма варіантами відповідей.
Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти
різних стилів, типів жанрів мовлення, що містять монологічне
й діалогічне мовлення (відповідно до вимог програми для кожного
класу). Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього не менше
1–2 хвилини часу й були оптимально завантажені роботою.
Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання тестового характеру, складені за текстом, запропонованим для читання мовчки,
і швидкість читання. У 5-му класі учням пропонують 6 запитань за
текстом із чотирма варіантами відповідей, у 6–9 класах — 12 запитань із чотирма варіантами відповідей.
Обсяг текстів для контрольного завдання визначається так:
Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й

Обсяг тексту для читання мовчки
художнього стилю
інших стилів
360–450 слів
300–360 слів
450–540 слів
360–420 слів
540–630 слів
420–480 слів
630–720 слів
480–540 слів
720–810 слів
540–600 слів

Оцінювання: оцінювання читання мовчки здійснюється за
двома параметрами: розуміння прочитаного й швидкість читання. Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової
перевірки: правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, а кожне з 12 запитань оцінюється одним
балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань
дає 12 балів).
ІІІ. Говоріння й письмо
Під час оцінювання діалогу перевіряється така здатність учнів:
— ініціювати комунікативну взаємодію;
— налагоджувати й підтримувати міжособистісну комунікацію;
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— адекватно реагувати на співрозмовника;
— демонструвати певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;
— висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;
— добирати аргументи на підтвердження власної позиції;
— здійснювати адекватний добір мовно-виражальних засобів;
— формулювати різні запитання й давати розгорнуту відповідь;
— у виборі рішень керуватися системою цінностей, схвалених
суспільством;
— володіти типами мовленнєвої діяльності;
— відчувати стан співрозмовника;
— організовувати конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій;
— користуватися прийомами стимулювання й підтримування
розмови;
— дотримуватися теми спілкування;
— дотримуватися норм літературної мови;
— демонструвати певний рівень вправності в процесі діалогу
(стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо).
Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями під
час оцінювання його.
Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням
тематики соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня
підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів.
Орієнтовний обсяг тексту для переказу:
Клас

Кількість слів

5-й

100–150

6-й

150–200

7-й

200–250

8-й

250–300

9-й

300–350

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути
в 1,5–2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.
Оцінювання: під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на розгорнуті (складаються з двох і більше речень)
і нерозгорнуті (виражені одним реченням). Якщо репліки розгорнуті, то кількість їх зменшується. До вказаної кількості не зараховуються слова, що належать до мовленнєвого етикету (звертання,
привітання, прощання тощо).
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ІV. Оцінювання знань із мови й мовних умінь
Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання в тестовій формі, складені на матеріалі слів, сполучення слів, речень, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею
контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань
тестового характеру й самостійно дібрані приклади.
V. Оцінювання правописної компетентності учнів
Основною формою контролю за рівнем сформованості в учнів
правописної компетентності є контрольний диктант. Матеріалом
є текст, доступний для учнів певного класу. Перевірка здійснюється
фронтально за традиційною методикою. Обсяг диктанту по класах:
Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й

Кількість слів у тексті
90–100
100–110
110–120
120–140
140–160

П р и м і т к а. У визначенні кількості слів у диктанті враховують
усі слова (як самостійні, так і службові).
Для контрольних диктантів використовуються тексти, у яких
кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи
пунктуації були представлені 3–5 прикладами. Текст записується
учнем із голосу вчителя.
Фронтальні види контрольних робіт
Клас
Семестр
Форми
контролю
Перевірка мовної
теми
Письмо:
переказ
твір
Правопис:
диктант
Аудіювання
Читання мовчки

5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

1
–

1
1

1
–

1
1

1
–

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
–
1

1
1
–

1
–
1

1
1
–

1
–
1

1
1
–

1
–
1

1
1
–

1
–
1

1
1
–

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів
контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість залежно від рівня підготовленості класу, здібностей
конкретних учнів, умов роботи тощо.
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Інтернетпідтримка

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

Тренувальні вправи
Лаконічне подання
теоретичного матеріалу

Мовознавче дослідження
Додаткові
завдання

Ілюстрація до тексту

Робота
в парах
або групах

Закріплення правописних
навичок
Виконання
завдань
за зразком
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М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич, І. В. Гайдаєнко

УКРАЇНСЬКА
МОВА
Міні-конспекти уроків до підручника
М. І. Пентилюк, С. А. Омельчука,
І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Наочність і доступність подання теоретичного
матеріалу
• Система тренувальних вправ від простих
до складних
• Можливість вибору учнями варіанту домашнього
завдання в залежності від рівня складності
• Наявність навчально-методичного комплекту
• Яскравий і змістовний ілюстративний матеріал

Підручник для 9 класу продовжує лінійку
підручників з української мови видавництва
«Ранок»
НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua
www.e-ranok.com.ua

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, —
МИ ЗНАЄМО, ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!
ǸȜȔțȜȚȡȐȥȖȠȓșȬȭȘȖȗȝȞȎȤȬȱȕȎțȎȦȖȚȖȝȜȟȳȏțȖȘȎȚȖ
ȐȖȒȎȐțȖȤȠȐȜ©ǾȎțȜȘªțȎȒȎȱȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗ
ȚȓȠȜȒȖȥțȖȗȟȡȝȞȜȐȳȒȝȞȜȠȭȑȜȚțȎȐȥȎșȪțȜȑȜȞȜȘȡ

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА МОВА. 9 клас
М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук,
І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА
 Зошит з розвитку мовлення
 Розробки уроків
 ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ
 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
 Пояснення до вправ підвищеної складності
 Додаткові відомості до текстів вправ
 Тестові завдання до кожної з вивчених тем
для самоконтролю (інтерактивне виконання)
 МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
ИМ
МКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ
АРІІВ
В
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA
UA
A

Учасник
конкурсного
відбору проектівв
підручників
для 9 класу ЗНЗ

ȚȓȠȜȒȖȥțȳȐȓȏȳțȎȞȖȐȳȒȎȐȠȜȞȳȐȝȳȒȞȡȥțȖȘȳȐȠȎȝȞȜȐȳȒțȖȣ
ȢȎȣȳȐȤȳȐȕȎȎȘȠȡȎșȪțȖȚȖȠȓȚȎȚȖȒșȭȘȜȔțȜȑȜȘșȎȟȡ
ȒȐȳȥȳțȎȟȓȚȓȟȠȞ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪȝȜȟȠȎȐȖȠȖȝȖȠȎțțȭȎȐȠȜȞȎȚȠȎȜȠȞȖȚȎȠȖ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȪȡȞȓȔȖȚȳȜțșȎȗț
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪȝȓȞȓȑșȭțȡȠȖȕȎȝȖȟȘȜȔțȜȴȠȓȚȎȠȖȥțȜȴȕȡȟȠȞȳȥȳ
ȡȕȞȡȥțȖȗȥȎȟ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȘȜȔțȜȚȡȕȎȞȓȱȟȠȞȜȐȎțȜȚȡȡȥȎȟțȖȘȡ
țȎȟȎȗȠȳ

interactive.ranok.com.ua

Українська мова. 9 клас:
Плани-конспекти уроків
на друкованій основі
(Серія «Конструктор
уроку»)

Українська мова. 5-11
класи. Навчальні
програми, методичні
рекомендації щодо
організації навчальновиховного процесу в
2016/2017 н.р.

Наочність нового
покоління. Українська
мова. 9 клас

Придбайте книжку собі
до смаку саме зараз!
e-ranok.com.ua

