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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 ком-
петенцій 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 відпо-
відає Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з україн-
ською мовою навчання «Українська мова. 5–9 класи»).

Розробляючи міні-конспекти уроків до підручника й календар-
ний план, автор посібника не лише приділив увагу методично зва-
женому розподілу навчальних годин за темами, системному плану-
ванню уроків розвитку мовлення, але й визначив види мовленнєвої 
діяльності учнів і повторення вивченого мате ріалу.

Міні-конспекти уроків допоможуть учителю в розподілі теоре-
тичного та практичного матеріалу на уроці, у доборі мовленнєвих 
тем, що сприятиме формуванню соціокультурної та діяльнісної 
компетенцій учнів.

Календарний план є окремим документом, який після заповнен ня 
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. / О. П. Глазова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017.
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

1 Вступ. Розвиток 
української 
мови

Поглибити й розширити знання учнів 
про рідну мову, етапи її розвитку, зна-
чення української мови в житті люди-
ни; показати красу, чарівність, багат-
ство української мови; розвивати 
увагу, логічне й образне мислення, 
удосконалювати навички роботи з під-
ручником, словником; збагачувати 
й уточнювати словниковий запас шко-
лярів; виховувати любов і повагу до 
української мови

1 Урок за-
своєння 
нових 
знань

Знайомство з новим підручником. Ознайомлення з перед-
мовою та використаними в підручнику умовними позна-
ченнями (знаками-символами).
Ознайомлювальне читання текстів; визначення їхньої 
теми та головної думки; з’ясування відповідності застарі-
лих слів нормам сучасної літературної мови; робота з тлу-
мачним словником. (Впр. 1)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 6, 7)
Робота в парах. Розподіл застарілих слів і неологізмів 
у два стовпчики; з’ясування лексичного значення слів; 
 обґрунтування написання іншомовних слів правилами. 
(Впр. 5)
Робота в групах. Добір із довідки до термінів іншомовного 
походження українських відповідників; висловлення влас-
ної думки щодо запропонованих тез. (Впр. 7)
Творча робота. Проілюструвати висловлені в тексті думки 
самостійно дібраними (або взятими з попередньої вправи) 
прикладами. (Впр. 8)
Робота в парах. Наведення власних прикладів термінів 
з активної лексики користувачів комп’ютерів; складання 
та розігрування діалогів. (Впр. 10)
Робота з комп’ютером («Працюймо з комп’ютером»). 
Створення ескізів плакатів із закликом до обережного 
ставлення до вживання іншомовних слів. (Впр. 12)

2 Розвиток мов
лення. Вимоги 
до мовлення. 
Види мовленнє-
вої діяльності. 
Навчальне 
 аудіювання.  
Навчальне чи-
тання мовчки

Систематизувати й узагальнити знання 
дев’ятикласників про мовлення, про 
форми та види мовленнєвої діяльності; 
ознайомити з вимогами до мовлення, 
розвивати вміння будувати власні ви-
словлювання відповідно до комуніка-
тивного завдання; збагачувати культу-
ру усного мовлення учнів; формувати 
комунікативні вміння; виховувати ес-
тетичні вподобання, почуття прекрас-
ного, любов до мистецтва

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми 
та головної думки; пояснення лексичного значення виділе-
них слів, робота з тлумачним словничком, поданим у кін-
ці підручника; опрацювання схеми «Види мовленнєвої 
 діяльності». (Впр. 14)
Робота в парах. Заслуховування та оцінювання відповідей 
на поставлені одне одному запитання на основі тексту ви-
значення стилю тексту з використанням таблиці «Стилі 
мовлення». (Впр. 15)
Робота в групах. Визначення стилю поданих уривків. 
(Впр. 16)
Робота в парах. Складання та розігрування діалогів. 
(Впр. 17)
Визначення теми, головної думки, стильової приналежності 
тексту, типу мовлення (за потреби скориставшись схемою 
«Типи мовлення»); складання опису зовнішності за ілю-
страцією відповідно до комунікативного завдання. (Впр. 18)
Комунікативний практикум. Опис улюбленого видання 
«Кобзаря» по пам’яті. (Впр. 19)

www.e-ranok.com.ua
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

3 Граматична 
основа речення. 
Односкладне 
й двоскладне ре-
чення

Узагальнити й поглибити знання учнів 
про граматичну основу речень, поділ 
речень на двоскладні й односкладні; 
розвивати культуру усного й писемно-
го мовлення, комунікативні навички; 
виховувати наполегливість у навчанні

2 Урок пов-
торення 
вивченого

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми 
й головної думки; відповіді на подані після тексту запи-
тання, опрацювання схеми «Види речень». (Впр. 24)
Запис речень відповідно до поставленого завдання, визна-
чення граматичної основи. (Впр. 26)
Робота в групах. Робота за фотоілюстрацією: створення 
тексту-пояснення на запропоновану тему. (Впр. 27)
Інтонування речень відповідно до розділових знаків, визна-
чення граматичної основи речень, двоскладних і односклад-
них; обґрунтування вживання розділових знаків. (Впр. 28)

4 Розділові знаки 
в реченнях, 
ускладнених 
однорідними та 
відокремленими 
членами

Повторити теоретичні відомості з син-
таксису й пунктуації, зокрема про про-
сте речення, ускладнене однорідними 
та відокремленими членами; удоскона-
лити пунктуаційні вміння вживати 
розділові знаки в таких реченнях; роз-
вивати вміння правильно будувати ре-
чення з однорідними та відокремлени-
ми членами; виховувати любов до 
природи

3 Урок пов-
торення 
вивченого

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 28, 29)
Вивчальне читання тексту, визначення простих речень, 
ускладнених однорідними членами, пояснення вживання 
розділових знаків, витлумачення лексичного значення ви-
ділених слів. (Впр. 30)
Робота в парах. Закінчення речень самостійно дібраними 
однорідними членами; усне продовження тексту. (Впр. 32)
Списування прислів’їв відповідно до поставленого завдан-
ня, визначення однорідних членів. (Впр. 34)
Виразне читання тексту, визначення відокремлених чле-
нів; складання висловлювання за фотопейзажем з вико-
ристанням відокремлених означень і обставин. (Впр. 35)
Творча робота. Складання продовження тексту за пропо-
нованим початком відповідно до поставленого завдання. 
(Впр. 37)

5 Розділові знаки 
в реченнях, 
ускладнених 
звертаннями та 
вставними сло-
вами

Узагальнити й систематизувати знання 
про речення, ускладнені звертаннями 
та вставними словами; формувати 
вміння визначати їх у реченнях, роз-
ставляти розділові знаки в реченнях зі 
звертаннями та вставними словами; 
виховувати любов до рідного краю

4 Урок пов-
торення 
вивченого

Інтонування речень відповідно до розділових знаків, визна-
чення поширених і непоширених звертань і вставних слів; 
з’ясування ролі риторичних звертань у мовленні на основі 
самостійно дібраних прикладів; складання повідомлення 
про роль звертань і вставних слів у мовленні. (Впр. 52)
Завдання підвищеного рівня складності. Розпізнавання 
в реченнях вставних слів (речень) і співзвучних з ними 
слів. (Впр. 54)
Списування речень відповідно до запропонованих завдань. 
(Впр. 55)
Доповнення речень самостійно дібраними вставними сло-
вами, розстановка розділових знаків. (Впр. 56)
Повний синтаксичний розбір простих речень за поданою 
схемою. (Впр. 58)
Узагальнення та систематизація знань. Рубрика «Запи-
тання і завдання для самоконтролю». (С. 43)

www.e-ranok.com.ua
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про граматичну основу речень, поділ 
речень на двоскладні й односкладні; 
розвивати культуру усного й писемно-
го мовлення, комунікативні навички; 
виховувати наполегливість у навчанні

2 Урок пов-
торення 
вивченого

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми 
й головної думки; відповіді на подані після тексту запи-
тання, опрацювання схеми «Види речень». (Впр. 24)
Запис речень відповідно до поставленого завдання, визна-
чення граматичної основи. (Впр. 26)
Робота в групах. Робота за фотоілюстрацією: створення 
тексту-пояснення на запропоновану тему. (Впр. 27)
Інтонування речень відповідно до розділових знаків, визна-
чення граматичної основи речень, двоскладних і односклад-
них; обґрунтування вживання розділових знаків. (Впр. 28)

4 Розділові знаки 
в реченнях, 
ускладнених 
однорідними та 
відокремленими 
членами

Повторити теоретичні відомості з син-
таксису й пунктуації, зокрема про про-
сте речення, ускладнене однорідними 
та відокремленими членами; удоскона-
лити пунктуаційні вміння вживати 
розділові знаки в таких реченнях; роз-
вивати вміння правильно будувати ре-
чення з однорідними та відокремлени-
ми членами; виховувати любов до 
природи

3 Урок пов-
торення 
вивченого

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 28, 29)
Вивчальне читання тексту, визначення простих речень, 
ускладнених однорідними членами, пояснення вживання 
розділових знаків, витлумачення лексичного значення ви-
ділених слів. (Впр. 30)
Робота в парах. Закінчення речень самостійно дібраними 
однорідними членами; усне продовження тексту. (Впр. 32)
Списування прислів’їв відповідно до поставленого завдан-
ня, визначення однорідних членів. (Впр. 34)
Виразне читання тексту, визначення відокремлених чле-
нів; складання висловлювання за фотопейзажем з вико-
ристанням відокремлених означень і обставин. (Впр. 35)
Творча робота. Складання продовження тексту за пропо-
нованим початком відповідно до поставленого завдання. 
(Впр. 37)

5 Розділові знаки 
в реченнях, 
ускладнених 
звертаннями та 
вставними сло-
вами

Узагальнити й систематизувати знання 
про речення, ускладнені звертаннями 
та вставними словами; формувати 
вміння визначати їх у реченнях, роз-
ставляти розділові знаки в реченнях зі 
звертаннями та вставними словами; 
виховувати любов до рідного краю

4 Урок пов-
торення 
вивченого

Інтонування речень відповідно до розділових знаків, визна-
чення поширених і непоширених звертань і вставних слів; 
з’ясування ролі риторичних звертань у мовленні на основі 
самостійно дібраних прикладів; складання повідомлення 
про роль звертань і вставних слів у мовленні. (Впр. 52)
Завдання підвищеного рівня складності. Розпізнавання 
в реченнях вставних слів (речень) і співзвучних з ними 
слів. (Впр. 54)
Списування речень відповідно до запропонованих завдань. 
(Впр. 55)
Доповнення речень самостійно дібраними вставними сло-
вами, розстановка розділових знаків. (Впр. 56)
Повний синтаксичний розбір простих речень за поданою 
схемою. (Впр. 58)
Узагальнення та систематизація знань. Рубрика «Запи-
тання і завдання для самоконтролю». (С. 43)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

6 Розвиток мов
лення. Усний 
стислий переказ 
тексту публіцис-
тичного стилю

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про особливості публіцистичного 
стилю, удосконалювати вміння й нави-
чки стисло переказувати прослуханий 
текст публіцистичного стилю за само-
стійно складеним планом, визначати 
тему та головну думку; розвивати 
культуру усного мовлення, критичне 
мислення, пам’ять; виховувати почут-
тя національної гідності

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми, го-
ловної думки; доведення його стильової приналежності на 
основі поданих на форзаці підручника таблиць; стислий 
переказ тексту за самостійно складеним планом. 
(Впр. 116)

Робота з комп’ютером. Ознайомлення з інформацією, роз-
міщеною у Вікіпедії та на сайті «Даогопак», про тритом-
ний мальований графічний роман; висловлення власної 
думки щодо використання нових форм подання історично-
го матеріалу, зокрема про роль козацтва в українській іс-
торії

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужого мовлення

7 Пряма і непряма 
мова як засоби 
передачі чужої 
мови (повторен-
ня, поглиблен-
ня). Розділові 
знаки при пря-
мій мові

 Поглибити знання дев’ятикласників 
про пряму і непряму мову; формувати 
вміння знаходити речення з прямою 
мовою, правильно інтонувати їх і роз-
ставляти розділові знаки; розвивати 
творчі вміння складати речення з пря-
мою мовою й використовувати їх в ус-
ному і писемному мовленні; виховува-
ти в школярів любов і повагу до 
культурної спадщини свого народу

5 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу, 
формуван-
ня умінь 
і навичок 

Опрацювання теоретичного матеріалу про пряму мову. 
(С. 48, 49)

Ознайомлювальне читання вголос тексту, визначення в ре-
ченнях прямої мови та слів автора; висловлення власної 
думки щодо того, чи є любов до рідної природи складни-
ком патріотизму. (Впр. 65)

Запис речень відповідно до поставленого завдання, обґрун-
тування вживання розділових знаків. (Впр. 66)

Списування речень, визначення в кожному прямої мови та 
слів автора; витлумачення значень фразеологізмів; вислов-
лення власної думки щодо ролі фразеологізмів у наш час. 
(Впр. 68)

Робота в парах. Відновлення тексту; розкриття алегорич-
ного змісту фразеологізму, обіграного в назві фотографії; 
розповідь історій із власного досвіду з використанням фра-
зеологізмів і речень із прямою мовою. (Впр. 70)

Синтаксичний розбір речень із прямою мовою за вказаною 
після вправи схемою. (Впр. 71)

Завдання підвищеного рівня складності. Списування ре-
чень із подальшим кресленням схем і розстановкою розді-
лових знаків; розкриття алегорії давньогрецького міфа про 
Прокруста; висловлення власної думки щодо афоризму 
«Однаковим хоче всіх зробить Прокруст — всіх різними ба-
жає бачить Златоуст». Створення висловлювання «Прок-
руст проти Златоуста: хто переможе» в публіцистичному 
стилі з вживанням речень із прямою мовою. (Впр. 73)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

6 Розвиток мов
лення. Усний 
стислий переказ 
тексту публіцис-
тичного стилю

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про особливості публіцистичного 
стилю, удосконалювати вміння й нави-
чки стисло переказувати прослуханий 
текст публіцистичного стилю за само-
стійно складеним планом, визначати 
тему та головну думку; розвивати 
культуру усного мовлення, критичне 
мислення, пам’ять; виховувати почут-
тя національної гідності

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення теми, го-
ловної думки; доведення його стильової приналежності на 
основі поданих на форзаці підручника таблиць; стислий 
переказ тексту за самостійно складеним планом. 
(Впр. 116)

Робота з комп’ютером. Ознайомлення з інформацією, роз-
міщеною у Вікіпедії та на сайті «Даогопак», про тритом-
ний мальований графічний роман; висловлення власної 
думки щодо використання нових форм подання історично-
го матеріалу, зокрема про роль козацтва в українській іс-
торії

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужого мовлення

7 Пряма і непряма 
мова як засоби 
передачі чужої 
мови (повторен-
ня, поглиблен-
ня). Розділові 
знаки при пря-
мій мові

 Поглибити знання дев’ятикласників 
про пряму і непряму мову; формувати 
вміння знаходити речення з прямою 
мовою, правильно інтонувати їх і роз-
ставляти розділові знаки; розвивати 
творчі вміння складати речення з пря-
мою мовою й використовувати їх в ус-
ному і писемному мовленні; виховува-
ти в школярів любов і повагу до 
культурної спадщини свого народу

5 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу, 
формуван-
ня умінь 
і навичок 

Опрацювання теоретичного матеріалу про пряму мову. 
(С. 48, 49)

Ознайомлювальне читання вголос тексту, визначення в ре-
ченнях прямої мови та слів автора; висловлення власної 
думки щодо того, чи є любов до рідної природи складни-
ком патріотизму. (Впр. 65)

Запис речень відповідно до поставленого завдання, обґрун-
тування вживання розділових знаків. (Впр. 66)

Списування речень, визначення в кожному прямої мови та 
слів автора; витлумачення значень фразеологізмів; вислов-
лення власної думки щодо ролі фразеологізмів у наш час. 
(Впр. 68)

Робота в парах. Відновлення тексту; розкриття алегорич-
ного змісту фразеологізму, обіграного в назві фотографії; 
розповідь історій із власного досвіду з використанням фра-
зеологізмів і речень із прямою мовою. (Впр. 70)

Синтаксичний розбір речень із прямою мовою за вказаною 
після вправи схемою. (Впр. 71)

Завдання підвищеного рівня складності. Списування ре-
чень із подальшим кресленням схем і розстановкою розді-
лових знаків; розкриття алегорії давньогрецького міфа про 
Прокруста; висловлення власної думки щодо афоризму 
«Однаковим хоче всіх зробить Прокруст — всіх різними ба-
жає бачить Златоуст». Створення висловлювання «Прок-
руст проти Златоуста: хто переможе» в публіцистичному 
стилі з вживанням речень із прямою мовою. (Впр. 73)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

8 Речення з непря-
мою мовою. За-
міна прямої 
мови непрямою

Подати учням відомості про непряму 
мову як засіб передачі чужої мови, на-
вчити знаходити у висловлюваннях ре-
чення з непрямою мовою; удосконалю-
вати вміння правильно інтонувати 
й розставляти розділові знаки в речен-
нях з непрямою мовою; розвивати 
творчі вміння замінювати пряму мову 
на непряму; виховувати в школярів ес-
тетичні смаки

6 Комбіно-
ваний 
урок

Лінгвістичне спостереження. Виразне читання уривків 
з віршів; бесіда за змістом, з’ясування (визначення), 
у якій із колонок чуже мовлення передано дослівно, 
а в якій збережений лише зміст кимось сказаного. 
(Впр. 74)
Установлення відмінності між змістом і формою речень 
із прямою та речень з непрямою мовою. (Впр. 75)
Опрацювання таблиці. (С. 54, 55)
Доповнення прислів’їв дібраною з довідки частиною. 
(Впр. 77)
Робота в парах. Заміна прямої мови непрямою з викорис-
танням схеми. (Впр. 78)
Заміна прямої мови на непряму; висловлення власної дум-
ки щодо вислову Людвига ван Бетховена з використанням 
речень із непрямою мовою. (Впр. 79)
«Я — редактор». Редагування поданих речень. (Впр. 80)
Виписування речень відповідно до запропонованої послі-
довності. (Впр. 81)

9 Цитата як спосіб 
передачі чужої 
мови

Ознайомити учнів із цитатами як спо-
собом передачі чужої мови; формувати 
вміння знаходити цитати у висловлю-
ваннях; розвивати навички правильно 
добирати цитати й використовувати їх 
в усному та писемному мовленні, пра-
вильно розставляти розділові знаки 
й інтонувати речення з використанням 
цитат; виховувати в школярів повагу 
до культурних надбань рідної держави

7 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 58, 59)
Робота в парах. Запис речень відповідно до поставленого 
завдання; побудова розповіді про улюблену пісню з вжи-
ванням цитат з її тексту. (Впр. 85)
Оформлення прямої мови як цитати на основі набутих під 
час уроку знань. (Впр. 87)
Робота в парах. Доповнення тексту дібраними з довідки 
цитатами; обґрунтування поставлених розділових знаків. 
(Впр. 89)
Робота з комп’ютером. Проведення конкурсу «Окраса ро-
зуму — цитата» з використанням інтернет-ресурсу «Вікі-
цитати». (Впр. 91)

10 Діалог. Розділо-
ві знаки при діа-
лозі

Повторити й поглибити знання дев’я-
тикласників про діалог; удосконалити 
вміння й навички учнів правильно роз-
ставляти розділові знаки при діалогах, 
виразно читати діалогічні тексти; роз-
вивати вміння правильно складати діа-
логи залежно від ситуації спілкування; 
виховувати толерантне ставлення до 
людини

8 Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Читання уривку з інтерв’ю журналістки Дар’ї Базавлук 
з відомою українською письменницею Ларисою Денисен-
ко, визначення переваг інтерв’ю порівняно з іншими жан-
рами журналістики (нарисом, статтею); розкриття змісту 
прислів’я «Слова спонукають, приклади захоплюють». 
(Впр. 92)
Поділ текстів на репліки, відновлення пропущених розді-
лових знаків. (Впр. 93)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 64)
Запис поданих діалогів у рядок, обґрунтування розстанов-
ки розділових знаків у записаних текстах; пояснення вжи-
вання в діалогах звертань і вигуків. (Впр. 94)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

8 Речення з непря-
мою мовою. За-
міна прямої 
мови непрямою

Подати учням відомості про непряму 
мову як засіб передачі чужої мови, на-
вчити знаходити у висловлюваннях ре-
чення з непрямою мовою; удосконалю-
вати вміння правильно інтонувати 
й розставляти розділові знаки в речен-
нях з непрямою мовою; розвивати 
творчі вміння замінювати пряму мову 
на непряму; виховувати в школярів ес-
тетичні смаки

6 Комбіно-
ваний 
урок

Лінгвістичне спостереження. Виразне читання уривків 
з віршів; бесіда за змістом, з’ясування (визначення), 
у якій із колонок чуже мовлення передано дослівно, 
а в якій збережений лише зміст кимось сказаного. 
(Впр. 74)
Установлення відмінності між змістом і формою речень 
із прямою та речень з непрямою мовою. (Впр. 75)
Опрацювання таблиці. (С. 54, 55)
Доповнення прислів’їв дібраною з довідки частиною. 
(Впр. 77)
Робота в парах. Заміна прямої мови непрямою з викорис-
танням схеми. (Впр. 78)
Заміна прямої мови на непряму; висловлення власної дум-
ки щодо вислову Людвига ван Бетховена з використанням 
речень із непрямою мовою. (Впр. 79)
«Я — редактор». Редагування поданих речень. (Впр. 80)
Виписування речень відповідно до запропонованої послі-
довності. (Впр. 81)

9 Цитата як спосіб 
передачі чужої 
мови

Ознайомити учнів із цитатами як спо-
собом передачі чужої мови; формувати 
вміння знаходити цитати у висловлю-
ваннях; розвивати навички правильно 
добирати цитати й використовувати їх 
в усному та писемному мовленні, пра-
вильно розставляти розділові знаки 
й інтонувати речення з використанням 
цитат; виховувати в школярів повагу 
до культурних надбань рідної держави

7 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 58, 59)
Робота в парах. Запис речень відповідно до поставленого 
завдання; побудова розповіді про улюблену пісню з вжи-
ванням цитат з її тексту. (Впр. 85)
Оформлення прямої мови як цитати на основі набутих під 
час уроку знань. (Впр. 87)
Робота в парах. Доповнення тексту дібраними з довідки 
цитатами; обґрунтування поставлених розділових знаків. 
(Впр. 89)
Робота з комп’ютером. Проведення конкурсу «Окраса ро-
зуму — цитата» з використанням інтернет-ресурсу «Вікі-
цитати». (Впр. 91)

10 Діалог. Розділо-
ві знаки при діа-
лозі

Повторити й поглибити знання дев’я-
тикласників про діалог; удосконалити 
вміння й навички учнів правильно роз-
ставляти розділові знаки при діалогах, 
виразно читати діалогічні тексти; роз-
вивати вміння правильно складати діа-
логи залежно від ситуації спілкування; 
виховувати толерантне ставлення до 
людини

8 Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Читання уривку з інтерв’ю журналістки Дар’ї Базавлук 
з відомою українською письменницею Ларисою Денисен-
ко, визначення переваг інтерв’ю порівняно з іншими жан-
рами журналістики (нарисом, статтею); розкриття змісту 
прислів’я «Слова спонукають, приклади захоплюють». 
(Впр. 92)
Поділ текстів на репліки, відновлення пропущених розді-
лових знаків. (Впр. 93)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 64)
Запис поданих діалогів у рядок, обґрунтування розстанов-
ки розділових знаків у записаних текстах; пояснення вжи-
вання в діалогах звертань і вигуків. (Впр. 94)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

11 Розвиток мов
лення. Складан-
ня діалогів від-
повідно до 
запропонованої 
ситуації, обгово-
рення самостій-
но обраної теми, 
розігрування ді-
алогу

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про діалогічне мовлення, удоско-
налювати комунікативно-мовленнєві 
вміння складати й розігрувати діалоги 
відповідно до запропонованої ситуації 
з урахуванням мети й адресата мовлен-
ня, використовуючи формули мовлен-
нєвого етикету; підвищувати мовну 
й мовленнєву культуру школярів

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Робота в парах. Ознайомлювальне читання мовчки; дода-
вання пропущених реплік, відтворення діалогів за особа-
ми; тлумачення лексичного значення слів етикет і нети-
кет, з’ясування значення вислову формули етикету; 
складання й розігрування діалогу між досвідченим корис-
тувачем Інтернету та «новачком». (Впр. 96)
Визначення можливостей використання етикетних фор-
мул у різних ситуаціях; висловлення власної думки щодо 
приналежності емотиконів до формул етикету. (Впр. 97)
Робота в групах. Складання й розігрування діалогів за 
вказаними обставинами. (Впр. 99)
Робота в парах. Добір синонімів до поданих етикетних 
формул; складання й розігрування діалогів з використан-
ням синонімічних рядів. (Впр. 101)
Читання письменницького роздуму; пояснення лексичного 
значення виділених слів; написання невеликого оповідан-
ня, текст якого складається лише з діалогу. (Впр. 102)

12 Контрольна ро
бота з теми 
«Повторення ви-
вченого у 8 кла-
сі. Пряма і не-
пряма мова». 
Тестування 

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Повторення вивченого 
у 8 класі. Пряма і непряма мова», роз-
вивати навички самостійної роботи, 
виховувати відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами

Складне речення. Складносурядне речення

13 Складне речення 
та його ознаки

Поглибити знання учнів про складне 
речення, його ознаки, будову, інтона-
ційні особливості; сформувати поняття 
про складні речення без сполучників, 
із сурядним і підрядним зв’язком, на-
вчити знаходити їх у текстах; рекон-
струювати прості речення в складні, 
конструювати складні речення за схе-
мами; виховувати повагу до культурної 
спадщини нашого народу 

9 Урок за-
своєння 
нових 
знань

Ознайомлювальне читання тексту, пояснення лексичного 
значення виділеного слова; визначення граматичної осно-
ви; з’ясування відмінності між простими та складними ре-
ченнями. (Впр. 103)
Опрацювання теоретичного матеріалу про складне речен-
ня. (С. 70, 71)
Запис речень, визначення граматичної основи, типу ре-
чень за наявністю головних членів, зв’язку між частинами 
складних речень; висловлення власної думки щодо слів 
поета-пісняра Вадима Крищенка, доповнення висловлю-
вання власними міркуваннями про теми пісень. (Впр. 104)
Запис прислів’їв відповідно до поставленого завдання, ви-
значення граматичної основи. (Впр. 105)
«Я — редактор». Редагування речень за підказкою. 
(Впр. 106)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

11 Розвиток мов
лення. Складан-
ня діалогів від-
повідно до 
запропонованої 
ситуації, обгово-
рення самостій-
но обраної теми, 
розігрування ді-
алогу

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про діалогічне мовлення, удоско-
налювати комунікативно-мовленнєві 
вміння складати й розігрувати діалоги 
відповідно до запропонованої ситуації 
з урахуванням мети й адресата мовлен-
ня, використовуючи формули мовлен-
нєвого етикету; підвищувати мовну 
й мовленнєву культуру школярів

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Робота в парах. Ознайомлювальне читання мовчки; дода-
вання пропущених реплік, відтворення діалогів за особа-
ми; тлумачення лексичного значення слів етикет і нети-
кет, з’ясування значення вислову формули етикету; 
складання й розігрування діалогу між досвідченим корис-
тувачем Інтернету та «новачком». (Впр. 96)
Визначення можливостей використання етикетних фор-
мул у різних ситуаціях; висловлення власної думки щодо 
приналежності емотиконів до формул етикету. (Впр. 97)
Робота в групах. Складання й розігрування діалогів за 
вказаними обставинами. (Впр. 99)
Робота в парах. Добір синонімів до поданих етикетних 
формул; складання й розігрування діалогів з використан-
ням синонімічних рядів. (Впр. 101)
Читання письменницького роздуму; пояснення лексичного 
значення виділених слів; написання невеликого оповідан-
ня, текст якого складається лише з діалогу. (Впр. 102)

12 Контрольна ро
бота з теми 
«Повторення ви-
вченого у 8 кла-
сі. Пряма і не-
пряма мова». 
Тестування 

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Повторення вивченого 
у 8 класі. Пряма і непряма мова», роз-
вивати навички самостійної роботи, 
виховувати відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами

Складне речення. Складносурядне речення

13 Складне речення 
та його ознаки

Поглибити знання учнів про складне 
речення, його ознаки, будову, інтона-
ційні особливості; сформувати поняття 
про складні речення без сполучників, 
із сурядним і підрядним зв’язком, на-
вчити знаходити їх у текстах; рекон-
струювати прості речення в складні, 
конструювати складні речення за схе-
мами; виховувати повагу до культурної 
спадщини нашого народу 

9 Урок за-
своєння 
нових 
знань

Ознайомлювальне читання тексту, пояснення лексичного 
значення виділеного слова; визначення граматичної осно-
ви; з’ясування відмінності між простими та складними ре-
ченнями. (Впр. 103)
Опрацювання теоретичного матеріалу про складне речен-
ня. (С. 70, 71)
Запис речень, визначення граматичної основи, типу ре-
чень за наявністю головних членів, зв’язку між частинами 
складних речень; висловлення власної думки щодо слів 
поета-пісняра Вадима Крищенка, доповнення висловлю-
вання власними міркуваннями про теми пісень. (Впр. 104)
Запис прислів’їв відповідно до поставленого завдання, ви-
значення граматичної основи. (Впр. 105)
«Я — редактор». Редагування речень за підказкою. 
(Впр. 106)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Робота з комп’ютером. Читання тексту, визначення 
складних речень і граматичної основи в них; добір україн-
ських відповідників до виділених запозичених слів; 
 висловлення власної думки про пісні, які спроможні як-
найкраще представити світові Україну; робота над дослід-
ницьким проектом «Українська пісня й мова у творчості 
диригента-чародія Олександра Кошиця». (Впр. 108)

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

Поглибити знання учнів про складне 
речення, його ознаки, будову, інтона-
ційні особливості; формувати поняття 
про складні речення без сполучників, 
із сурядним та підрядним зв’язком, 
учити знаходити їх у текстах; розвива-
ти творчі вміння моделювати складні 
речення, реконструювати прості речен-
ня в складні, складати речення за схе-
мами, використовувати складні 
 речення в усних та письмових вислов-
люваннях; виховувати патріотичні по-
чуття

10, 
11

Урок за-
своєння 
нових 
знань

Читання речень у відповідній послідовності: 1) речення, 
частини яких поєднано сполучниками (сполучними слова-
ми) та інтонацією; 2) речення, частини яких поєднано 
лише інтонацією; тлумачення значення терміна свобода 
слова за допомогою складних речень. (Впр. 109)
Опрацювання таблиці «Види складних речень». (С. 74)
Запис речень у такій послідовності: 1) складні сполучнико-
ві; 2) складні безсполучникові; визначення граматичних ос-
нов і засобів зв’язку в сполучникових реченнях. (Впр. 110)
Усне відновлення афоризмів за допомогою поданих у до-
відці сполучників (сполучних слів). (Впр. 111)
Списування речень відповідно до поставленого завдання; 
висловлення власної думки щодо муралів. (Впр. 112)
Мовний експеримент. Спостереження за відповідями од-
нокласників з метою з’ясування, яких складних речень 
у їхньому мовленні більше — зі сполучниковим чи безспо-
лучниковим зв’язком. (Впр. 113)
Робота в групах. Складання словесного опису мурала, 
який би увиразнював думку про можливість розвитку ми-
лосердя та співчуття за допомогою Інтернету. (Впр. 114)
Ознайомлювальне читання поезії В. Голобородька; на ос-
нові прикладів з тексту доведення думки, що текст вірша 
цілком утворений зі складних речень; висловлення влас-
ної думки щодо людської індивідуальності з використан-
ням складних речень. (Впр. 117)
Опрацювання таблиці «Складні сполучникові речення». 
(С. 80)
Читання речень уголос, визначення складнопідрядних, по-
становка питань від головної частини до підрядної. 
(Впр. 119)
Повторення відомостей про сполучники сурядності та під-
рядності за таблицею. (С. 81, 82)
Списування прислів’їв, підкреслення граматичних основ, 
з’ясування різниці між складносурядними та складнопід-
рядними реченнями, пояснення розділових знаків й орфо-
грам. (Впр. 120)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Робота з комп’ютером. Читання тексту, визначення 
складних речень і граматичної основи в них; добір україн-
ських відповідників до виділених запозичених слів; 
 висловлення власної думки про пісні, які спроможні як-
найкраще представити світові Україну; робота над дослід-
ницьким проектом «Українська пісня й мова у творчості 
диригента-чародія Олександра Кошиця». (Впр. 108)

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

Поглибити знання учнів про складне 
речення, його ознаки, будову, інтона-
ційні особливості; формувати поняття 
про складні речення без сполучників, 
із сурядним та підрядним зв’язком, 
учити знаходити їх у текстах; розвива-
ти творчі вміння моделювати складні 
речення, реконструювати прості речен-
ня в складні, складати речення за схе-
мами, використовувати складні 
 речення в усних та письмових вислов-
люваннях; виховувати патріотичні по-
чуття

10, 
11

Урок за-
своєння 
нових 
знань

Читання речень у відповідній послідовності: 1) речення, 
частини яких поєднано сполучниками (сполучними слова-
ми) та інтонацією; 2) речення, частини яких поєднано 
лише інтонацією; тлумачення значення терміна свобода 
слова за допомогою складних речень. (Впр. 109)
Опрацювання таблиці «Види складних речень». (С. 74)
Запис речень у такій послідовності: 1) складні сполучнико-
ві; 2) складні безсполучникові; визначення граматичних ос-
нов і засобів зв’язку в сполучникових реченнях. (Впр. 110)
Усне відновлення афоризмів за допомогою поданих у до-
відці сполучників (сполучних слів). (Впр. 111)
Списування речень відповідно до поставленого завдання; 
висловлення власної думки щодо муралів. (Впр. 112)
Мовний експеримент. Спостереження за відповідями од-
нокласників з метою з’ясування, яких складних речень 
у їхньому мовленні більше — зі сполучниковим чи безспо-
лучниковим зв’язком. (Впр. 113)
Робота в групах. Складання словесного опису мурала, 
який би увиразнював думку про можливість розвитку ми-
лосердя та співчуття за допомогою Інтернету. (Впр. 114)
Ознайомлювальне читання поезії В. Голобородька; на ос-
нові прикладів з тексту доведення думки, що текст вірша 
цілком утворений зі складних речень; висловлення влас-
ної думки щодо людської індивідуальності з використан-
ням складних речень. (Впр. 117)
Опрацювання таблиці «Складні сполучникові речення». 
(С. 80)
Читання речень уголос, визначення складнопідрядних, по-
становка питань від головної частини до підрядної. 
(Впр. 119)
Повторення відомостей про сполучники сурядності та під-
рядності за таблицею. (С. 81, 82)
Списування прислів’їв, підкреслення граматичних основ, 
з’ясування різниці між складносурядними та складнопід-
рядними реченнями, пояснення розділових знаків й орфо-
грам. (Впр. 120)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Робота в групах. Читання тексту, визначення склад-
носурядних та складнопідрядних речень; добір 4–5 при-
слів’їв — складних речень, які учні хотіли б бачити на 
білбордах або на побутових речах; побудова відповіді 
у формі роздуму. (Впр. 121)

Читання речень; визначення складносурядних і простих, 
ускладнених однорідними членами; пояснення, чим зв’я-
зок між частинами складносурядного речення схожий на 
зв’язок між однорідними членами речення. (Впр. 122)

Утворення складносурядних речень із двох простих, об-
ґрунтування розстановки розділових знаків, креслення 
схем речень. (Впр. 124)

15 Розвиток мов
лення. Виразне 
читання тексту 
наукового сти-
лю. Усний ви-
бірковий пере-
каз тексту 
наукового стилю 
за складним 
планом

Удосконалити знання учнів про особ-
ливості вибіркового переказу тексту 
наукового стилю; уміння виділяти 
в тексті потрібну інформацію та відтво-
рювати її за самостійно складеним пла-
ном відповідно до стильових вимог ви-
словлювання, добираючи потрібні 
мовні засоби; розвивати вміння усно 
будувати власне висловлювання відпо-
відно до комунікативного завдання, 
виховувати в школярів моральні  якості

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь

Вивчальне читання тексту «Книжкова хвилинка», визна-
чення його теми, головної думки та стильової приналеж-
ності.

З’ясування ролі та значення виділених слів; поділ тексту 
на абзаци, складання плану. Відтворення тексту за 
 планом.

Робота з комп’ютером. Створення відеоролика «Розповідь 
про улюблену книжку». (Впр. 21)

16, 
17

Складносурядне 
речення, його 
будова й засоби 
зв’язку в ньому. 
Смислові зв’яз-
ки між частина-
ми складно-
сурядного 
речення. Розді-
лові знаки 
в складносуряд-
ному реченні

Поглибити знання учнів про склад-
носурядні речення; ознайомити із засо-
бами зв’язку та смисловими відношен-
нями між їхніми частинами; пояснити 
учням правила вживання розділових 
знаків між частинами складносурядно-
го речення; удосконалити вміння й на-
вички знаходити складносурядні ре-
чення у висловлюваннях різних типів; 
розвивати творчі вміння будувати 
складносурядні речення та використо-
вувати їх у мовленні; формувати пунк-
туаційну грамотність; виховувати ціле-
спрямованість, наполегливість 
у досягненні мети

12 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення склад-
носурядних речень і граматичних основ у них; знаходжен-
ня речень, між частинами яких існує смисловий зв’язок 
протиставлення, послідовності дій чи явищ, їхнього взає-
мовиключення; з’ясування значення висловів життєвий 
успіх, вибір життєвого шляху; обґрунтування думки. 
(Впр. 127)

Опрацювання теоретичного матеріалу про смислові зв’яз-
ки між частинами складносурядного речення. (С. 86)

Доповнення речень самостійно дібраними сполучниками 
сурядності, з’ясування смислових зв’язків між частинами 
кожного складносурядного речення; визначення розряду 
сполучників. (Впр. 129)

Добір з довідки другої частини прислів’їв; визначення 
смислових зв’язків; складання схеми першого речення. 
(Впр. 130)
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Робота в групах. Читання тексту, визначення склад-
носурядних та складнопідрядних речень; добір 4–5 при-
слів’їв — складних речень, які учні хотіли б бачити на 
білбордах або на побутових речах; побудова відповіді 
у формі роздуму. (Впр. 121)

Читання речень; визначення складносурядних і простих, 
ускладнених однорідними членами; пояснення, чим зв’я-
зок між частинами складносурядного речення схожий на 
зв’язок між однорідними членами речення. (Впр. 122)

Утворення складносурядних речень із двох простих, об-
ґрунтування розстановки розділових знаків, креслення 
схем речень. (Впр. 124)

15 Розвиток мов
лення. Виразне 
читання тексту 
наукового сти-
лю. Усний ви-
бірковий пере-
каз тексту 
наукового стилю 
за складним 
планом

Удосконалити знання учнів про особ-
ливості вибіркового переказу тексту 
наукового стилю; уміння виділяти 
в тексті потрібну інформацію та відтво-
рювати її за самостійно складеним пла-
ном відповідно до стильових вимог ви-
словлювання, добираючи потрібні 
мовні засоби; розвивати вміння усно 
будувати власне висловлювання відпо-
відно до комунікативного завдання, 
виховувати в школярів моральні  якості

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь

Вивчальне читання тексту «Книжкова хвилинка», визна-
чення його теми, головної думки та стильової приналеж-
ності.

З’ясування ролі та значення виділених слів; поділ тексту 
на абзаци, складання плану. Відтворення тексту за 
 планом.

Робота з комп’ютером. Створення відеоролика «Розповідь 
про улюблену книжку». (Впр. 21)

16, 
17

Складносурядне 
речення, його 
будова й засоби 
зв’язку в ньому. 
Смислові зв’яз-
ки між частина-
ми складно-
сурядного 
речення. Розді-
лові знаки 
в складносуряд-
ному реченні

Поглибити знання учнів про склад-
носурядні речення; ознайомити із засо-
бами зв’язку та смисловими відношен-
нями між їхніми частинами; пояснити 
учням правила вживання розділових 
знаків між частинами складносурядно-
го речення; удосконалити вміння й на-
вички знаходити складносурядні ре-
чення у висловлюваннях різних типів; 
розвивати творчі вміння будувати 
складносурядні речення та використо-
вувати їх у мовленні; формувати пунк-
туаційну грамотність; виховувати ціле-
спрямованість, наполегливість 
у досягненні мети

12 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення склад-
носурядних речень і граматичних основ у них; знаходжен-
ня речень, між частинами яких існує смисловий зв’язок 
протиставлення, послідовності дій чи явищ, їхнього взає-
мовиключення; з’ясування значення висловів життєвий 
успіх, вибір життєвого шляху; обґрунтування думки. 
(Впр. 127)

Опрацювання теоретичного матеріалу про смислові зв’яз-
ки між частинами складносурядного речення. (С. 86)

Доповнення речень самостійно дібраними сполучниками 
сурядності, з’ясування смислових зв’язків між частинами 
кожного складносурядного речення; визначення розряду 
сполучників. (Впр. 129)

Добір з довідки другої частини прислів’їв; визначення 
смислових зв’язків; складання схеми першого речення. 
(Впр. 130)
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з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Доповнення першої частини складносурядних речень са-
мостійно складеною другою; з’ясування смислових зв’яз-
ків між частинами; визначення їхньої граматичної основи. 
(Впр. 131)

Опрацювання теоретичного матеріалу про розділові знаки 
в складносурядному реченні. (С. 88)

Інтонування речень відповідно до розділових знаків; 
 обґрунтування вживання розділових знаків; складання 
схем першого й останнього речень. (Впр. 132)

Запис речень відповідно до поставленого завдання. 
(Впр. 133)

Творче завдання. Складання речень за поданими схемами; 
обґрунтування вживання розділових знаків. (Впр. 134)

Синтаксичний розбір речень у вказаній після вправи по-
слідовності. (Впр. 135)

Опрацювання запитань для самоконтролю. (С. 91)

18 Розвиток мов
лення. Підготов-
ка до контроль-
ного вибіркового 
переказу тексту 
наукового стилю 
(на основі кіль-
кох джерел)

Удосконалювати вміння учнів усвідом-
лювати тему й основну думку, тип 
і стиль мовлення, запам’ятовувати 
конкретні факти, послідовність викла-
ду матеріалу; розвивати комунікативні 
вміння здійснювати аналіз текстів нау-
кового стилю, сприймати кілька тек-
стів, розуміти їх, вибирати інформацію 
відповідно до комунікативного завдан-
ня й відтворювати зміст почутого;
розвивати пам’ять, спостережливість 
та увагу

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Вивчальне читання тексту, визначення його теми, голов-
ної думки та стильової приналежності, добір заголовка.

З’ясування значення наукових термінів за словничком 
термінів у кінці підручника.

Усний вибірковий переказ тексту «Вияв рис національно-
го характеру українців у мові» за самостійно складеним 
простим планом. (Впр. 62)

Створення ескіза плаката за одним із поданих тверджень. 
(Впр. 63)

19 Розвиток мов
лення. Конт
рольний вибір
ковий переказ 
тексту наукового 
стилю (на основі 
кількох джерел)

З’ясувати рівень сформованості вміння 
письмово переказувати текст наукового 
стилю; навчити творчо переказувати 
текст, дотримуючись стильових особ-
ливостей; розвивати творче мислення, 
пам’ять, увагу; удосконалювати куль-
туру писемного мовлення

Урок 
контролю 
й корекції 
знань, 
умінь і на-
вичок

Написання переказу тексту
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Доповнення першої частини складносурядних речень са-
мостійно складеною другою; з’ясування смислових зв’яз-
ків між частинами; визначення їхньої граматичної основи. 
(Впр. 131)

Опрацювання теоретичного матеріалу про розділові знаки 
в складносурядному реченні. (С. 88)

Інтонування речень відповідно до розділових знаків; 
 обґрунтування вживання розділових знаків; складання 
схем першого й останнього речень. (Впр. 132)

Запис речень відповідно до поставленого завдання. 
(Впр. 133)

Творче завдання. Складання речень за поданими схемами; 
обґрунтування вживання розділових знаків. (Впр. 134)

Синтаксичний розбір речень у вказаній після вправи по-
слідовності. (Впр. 135)

Опрацювання запитань для самоконтролю. (С. 91)

18 Розвиток мов
лення. Підготов-
ка до контроль-
ного вибіркового 
переказу тексту 
наукового стилю 
(на основі кіль-
кох джерел)

Удосконалювати вміння учнів усвідом-
лювати тему й основну думку, тип 
і стиль мовлення, запам’ятовувати 
конкретні факти, послідовність викла-
ду матеріалу; розвивати комунікативні 
вміння здійснювати аналіз текстів нау-
кового стилю, сприймати кілька тек-
стів, розуміти їх, вибирати інформацію 
відповідно до комунікативного завдан-
ня й відтворювати зміст почутого;
розвивати пам’ять, спостережливість 
та увагу

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Вивчальне читання тексту, визначення його теми, голов-
ної думки та стильової приналежності, добір заголовка.

З’ясування значення наукових термінів за словничком 
термінів у кінці підручника.

Усний вибірковий переказ тексту «Вияв рис національно-
го характеру українців у мові» за самостійно складеним 
простим планом. (Впр. 62)

Створення ескіза плаката за одним із поданих тверджень. 
(Впр. 63)

19 Розвиток мов
лення. Конт
рольний вибір
ковий переказ 
тексту наукового 
стилю (на основі 
кількох джерел)

З’ясувати рівень сформованості вміння 
письмово переказувати текст наукового 
стилю; навчити творчо переказувати 
текст, дотримуючись стильових особ-
ливостей; розвивати творче мислення, 
пам’ять, увагу; удосконалювати куль-
туру писемного мовлення

Урок 
контролю 
й корекції 
знань, 
умінь і на-
вичок

Написання переказу тексту
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20 Узагальнення та 
систематизація 
вивченого про 
складносурядне 
речення. Само-
стійна робота 
з теми «Склад-
носурядне ре-
чення»

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Складносурядне речення», 
розвивати навички самостійної роботи, 
виховувати відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами

Складнопідрядне речення

21 Складнопідряд-
не речення, його 
будова й засоби 
зв’язку в ньому. 
Підрядні спо-
лучники та спо-
лучні слова 
в складнопідряд-
них реченнях. 
Основні види 
складнопідряд-
них речень

Дати поняття про складнопідрядне ре-
чення, його будову й засоби зв’язку 
в ньому, познайомити учнів з основни-
ми видами підрядних речень; формува-
ти вміння й навички розпізнавати 
складнопідрядні речення, визначати 
їхні граматичні основи та будову, роз-
ряди сполучників підрядності, якими 
з’єднуються частини складнопідрядно-
го речення; домогтись засвоєння пра-
вил уживання розділових знаків 
у складнопідрядному реченні, їхнього 
інтонування; удосконалювати пунктуа-
ційну грамотність; розвивати творчі 
здібності учнів, уміння спостерігати 
й узагальнювати

13, 
14

Урок за-
своєння 
нових 
знань

Ознайомлювальне читання речень, визначення в кожному 
граматичної основи, головної частини, постановка питань 
до підрядної; з’ясування значення вислову сила духу. 
(Впр. 138)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 92, 93)
Правильне інтонування поданих речень; доведення, що 
вони складнопідрядні; витлумачення суті названих у ре-
ченнях почуттів за допомогою словничка назв почуттів, 
поданого в кінці підручника. (Впр. 139)
Робота з таблицею. (С. 94)
Визначення в реченнях головної й підрядної частини; 
з’ясування, чим поєднано частини кожного речення: спо-
лучником чи сполучним словом; креслення схем двох ос-
танніх речень. (Впр. 141)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 95)
Доповнення поданої частини прислів’їв дібраною з довід-
ки; з’ясування місця підрядної частини відносно головної; 
визначення сполучників і сполучних слів. (Впр. 143)
Робота в групах. Утворення складнопідрядних речень за 
поданими схемами. (Впр. 145)
«Я — редактор». Виправлення помилок у реченнях. 
(Впр. 147)
Запис речень відповідно до поставленого завдання; скла-
дання за ілюстрацією висловлення в художньому стилі 
«Що місяць розповів деревам» з уживанням складнопід-
рядних речень. (Впр. 149)
Виразне читання речень уголос із відповідною інтонацією, 
коментування постановки пропущених розділових знаків, 
визначення вжитих у реченнях фразеологізмів, витлума-
чення значення кожного. (Впр. 150)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 104, 105)
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20 Узагальнення та 
систематизація 
вивченого про 
складносурядне 
речення. Само-
стійна робота 
з теми «Склад-
носурядне ре-
чення»

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Складносурядне речення», 
розвивати навички самостійної роботи, 
виховувати відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами

Складнопідрядне речення

21 Складнопідряд-
не речення, його 
будова й засоби 
зв’язку в ньому. 
Підрядні спо-
лучники та спо-
лучні слова 
в складнопідряд-
них реченнях. 
Основні види 
складнопідряд-
них речень

Дати поняття про складнопідрядне ре-
чення, його будову й засоби зв’язку 
в ньому, познайомити учнів з основни-
ми видами підрядних речень; формува-
ти вміння й навички розпізнавати 
складнопідрядні речення, визначати 
їхні граматичні основи та будову, роз-
ряди сполучників підрядності, якими 
з’єднуються частини складнопідрядно-
го речення; домогтись засвоєння пра-
вил уживання розділових знаків 
у складнопідрядному реченні, їхнього 
інтонування; удосконалювати пунктуа-
ційну грамотність; розвивати творчі 
здібності учнів, уміння спостерігати 
й узагальнювати

13, 
14

Урок за-
своєння 
нових 
знань

Ознайомлювальне читання речень, визначення в кожному 
граматичної основи, головної частини, постановка питань 
до підрядної; з’ясування значення вислову сила духу. 
(Впр. 138)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 92, 93)
Правильне інтонування поданих речень; доведення, що 
вони складнопідрядні; витлумачення суті названих у ре-
ченнях почуттів за допомогою словничка назв почуттів, 
поданого в кінці підручника. (Впр. 139)
Робота з таблицею. (С. 94)
Визначення в реченнях головної й підрядної частини; 
з’ясування, чим поєднано частини кожного речення: спо-
лучником чи сполучним словом; креслення схем двох ос-
танніх речень. (Впр. 141)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 95)
Доповнення поданої частини прислів’їв дібраною з довід-
ки; з’ясування місця підрядної частини відносно головної; 
визначення сполучників і сполучних слів. (Впр. 143)
Робота в групах. Утворення складнопідрядних речень за 
поданими схемами. (Впр. 145)
«Я — редактор». Виправлення помилок у реченнях. 
(Впр. 147)
Запис речень відповідно до поставленого завдання; скла-
дання за ілюстрацією висловлення в художньому стилі 
«Що місяць розповів деревам» з уживанням складнопід-
рядних речень. (Впр. 149)
Виразне читання речень уголос із відповідною інтонацією, 
коментування постановки пропущених розділових знаків, 
визначення вжитих у реченнях фразеологізмів, витлума-
чення значення кожного. (Впр. 150)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 104, 105)
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Читання притчі; визначення складнопідрядних речень 
з підрядними означальними, з’ясувальними й обставинни-
ми. (Впр. 161)
Побудова з поданих простих речень складнопідрядних (ви-
користання для поєднання їхніх частин слів з довідки); 
визначення видів утворених речень. (Впр. 162)

22 Розвиток мов
лення. Ділові 
папери. Заява

Поглибити знання учнів про офіцій-
но-діловий стиль мовлення, ділові па-
пери; ознайомити учнів з основними 
вимогами до складання заяви; розвива-
ти вміння й навички користуватися 
офіційно-діловим стилем мовлення 
в повсякденному житті, виховувати 
культуру ділового мовлення

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Добір до термінів ділового мовлення їхнього лексичного 
значення (з довідки). (Впр. 153)
Робота в парах. Ознайомлювальне читання тексту; скла-
дання 4–5 запитань за змістом прочитаного, заслуховуван-
ня відповідей на них. (Впр. 154)
Ознайомлення зі зразками заяв; указання наявних у тек-
стах реквізитів; пояснення відмінності між простою та 
складною заявами. (Впр. 155)
Складання заяви. (Впр. 156)
«Я — редактор». Виправлення лексичних помилок у по-
даних реченнях. (Впр. 158)

23 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними озна-
чальними. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними з’ясу-
вальними

Ознайомити учнів з підрядними озна-
чальними та з’ясувальними речення-
ми, з’ясувати місце підрядної частини 
щодо головної, сполучники та сполучні 
слова, ознайомити за допомогою яких 
можуть приєднуватися підрядні части-
ни до головної; удосконалювати пунк-
туаційну грамотність, формувати 
навич ки роботи з таблицею; розвивати 
увагу, логічне мислення; виховувати 
моральні якості

15, 
16

Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення в кожному 
головної й підрядної частини; у головній частині — слів, 
означуваних підрядною частиною. (Впр. 163)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 107)
Виразне читання прислів’їв, визначення граматичної основи 
в реченнях, з’ясування виду підрядних речень. (Впр. 164)
Трансформація простих речень, ускладнених дієприкмет-
никовими зворотами, на складнопідрядні з підрядною 
 означальною. (Впр. 166)
Вивчальне читання тексту про гопак, визначення в склад-
нопідрядних реченнях граматичної основи, головної та під-
рядної частин. Розповідь про успішне представлення видань 
«Даогопака» на міжнародних книжкових виставках на ос-
нові інформації, зібраної в Інтернет-мережі. (Впр. 168)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 109)
Трансформація речень. (Впр. 174)
Утворення речень: добір підрядної частини до головної. 
(Впр. 175)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 112)
Складання речень за схемами. (Впр. 179)
Робота в парах. Побудова складнопідрядних речень з під-
рядними з’ясувальними, визначення сполучників і спо-
лучних слів. (Впр. 180)
«Я — редактор». Редагування речень. (Впр. 185)
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Читання притчі; визначення складнопідрядних речень 
з підрядними означальними, з’ясувальними й обставинни-
ми. (Впр. 161)
Побудова з поданих простих речень складнопідрядних (ви-
користання для поєднання їхніх частин слів з довідки); 
визначення видів утворених речень. (Впр. 162)

22 Розвиток мов
лення. Ділові 
папери. Заява

Поглибити знання учнів про офіцій-
но-діловий стиль мовлення, ділові па-
пери; ознайомити учнів з основними 
вимогами до складання заяви; розвива-
ти вміння й навички користуватися 
офіційно-діловим стилем мовлення 
в повсякденному житті, виховувати 
культуру ділового мовлення

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Добір до термінів ділового мовлення їхнього лексичного 
значення (з довідки). (Впр. 153)
Робота в парах. Ознайомлювальне читання тексту; скла-
дання 4–5 запитань за змістом прочитаного, заслуховуван-
ня відповідей на них. (Впр. 154)
Ознайомлення зі зразками заяв; указання наявних у тек-
стах реквізитів; пояснення відмінності між простою та 
складною заявами. (Впр. 155)
Складання заяви. (Впр. 156)
«Я — редактор». Виправлення лексичних помилок у по-
даних реченнях. (Впр. 158)

23 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними озна-
чальними. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними з’ясу-
вальними

Ознайомити учнів з підрядними озна-
чальними та з’ясувальними речення-
ми, з’ясувати місце підрядної частини 
щодо головної, сполучники та сполучні 
слова, ознайомити за допомогою яких 
можуть приєднуватися підрядні части-
ни до головної; удосконалювати пунк-
туаційну грамотність, формувати 
навич ки роботи з таблицею; розвивати 
увагу, логічне мислення; виховувати 
моральні якості

15, 
16

Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту; визначення в кожному 
головної й підрядної частини; у головній частині — слів, 
означуваних підрядною частиною. (Впр. 163)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 107)
Виразне читання прислів’їв, визначення граматичної основи 
в реченнях, з’ясування виду підрядних речень. (Впр. 164)
Трансформація простих речень, ускладнених дієприкмет-
никовими зворотами, на складнопідрядні з підрядною 
 означальною. (Впр. 166)
Вивчальне читання тексту про гопак, визначення в склад-
нопідрядних реченнях граматичної основи, головної та під-
рядної частин. Розповідь про успішне представлення видань 
«Даогопака» на міжнародних книжкових виставках на ос-
нові інформації, зібраної в Інтернет-мережі. (Впр. 168)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 109)
Трансформація речень. (Впр. 174)
Утворення речень: добір підрядної частини до головної. 
(Впр. 175)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 112)
Складання речень за схемами. (Впр. 179)
Робота в парах. Побудова складнопідрядних речень з під-
рядними з’ясувальними, визначення сполучників і спо-
лучних слів. (Впр. 180)
«Я — редактор». Редагування речень. (Впр. 185)
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24 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними обста-
винними части-
нами. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними місця 
та часу

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми обставинними, зокрема з підрядни-
ми місця та часу; формувати вміння 
й навички визначати в тексті підрядні 
місця та часу, використовувати їх 
у мовленні; удосконалювати пунктуа-
ційну грамотність; розвивати пам’ять, 
увагу, мислення; виховувати наполег-
ливість у навчанні

17 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 116)
Розгляд плаката. Додавання до головної частини підряд-
ної місця. (Впр. 187)
Запис речень із розстановкою розділових знаків, 
підкреслен ня граматичної основи, визначення виду підряд-
них частин; висловлення власної думки про вічну актуаль-
ність Шевченкових творів. (Впр. 188)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 118)
Вибіркове письмо. Виписування складнопідрядних речень 
з підрядними місця. (Впр. 191)
Побудова за схемою речень так, щоб сполучне слово де 
приєднувало до головної частини: 1) підрядну частину міс-
ця; 2) підрядну означальну частину. Складання міні-ви-
словлювання за фотографією з використанням складнопід-
рядних речень з підрядними місця. (Впр. 192)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 119)
Вибіркове письмо. Виписування складнопідрядних речень 
з підрядними часу. (Впр. 194)
Робота в групах. Утворення з кожної пари простих речень 
складнопідрядного. Розповідь про екскурсію до музею, 
яка найбільше запам’яталася, використання складнопід-
рядних речень з підрядними місця та часу в тексті. Робота 
над проектом «Музей, який мене вразив». (Впр. 197)
Синтаксичний розбір речень у вказаній послідовності. 
(Впр. 198)

25 Розвиток мов
лення. Усний 
твір-роздум 
у публіцистич-
ному стилі мов-
лення на 
суспільну тему

Ознайомити дев’ятикласників з вимо-
гами до складання творів у публіцис-
тичному стилі; розвивати вміння ство-
рювати власні висловлювання на 
суспільну тему; удосконалювати вмін-
ня викладати матеріал послідовно, ло-
гічно, із дотриманням стильових оз-
нак; сприяти збагаченню словника 
учнів

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Ознайомлювальне читання тексту; складання пам’ятки 
«Як працювати над усним твором-роздумом у публіцис-
тичному стилі»; висловлення власної думки щодо афориз-
му «Помилитися може кожен, і лише дурень наполягає на 
своїх помилках». (Впр. 203)
Самостійна робота над твором-роздумом у публіцистичному 
стилі за поданим у попередній вправі планом. (Впр. 204)
Робота в групах. Складання плану твору-роздуму на одну 
з поданих тем. (Впр. 205)

26 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними умови. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними допу-
стовими

Ознайомити учнів зі складнопідрядними 
реченнями умовними, допустовими; 
формувати вміння розпізнавати такі ре-
чення, визначати в них граматичні осно-
ви, головну та підрядну частини, кон-
струювати їх і застосовувати в мовленні; 
розвивати пунктуаційну грамотність, 
увагу, логічне мислення; виховувати

18, 
19

Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання афоризмів Г. Сковороди, під-
креслення граматичної основи, постановка питання від го-
ловної частини до підрядної; з’ясування значення виразу 
світло в очах. (Впр. 207)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 129)
Вивчальне читання тексту, визначення складнопідрядних 
речень з підрядними умови; висловлення власної думки 
щодо суцільної «комп’ютеризації». (Впр. 210)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

24 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними обста-
винними части-
нами. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними місця 
та часу

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми обставинними, зокрема з підрядни-
ми місця та часу; формувати вміння 
й навички визначати в тексті підрядні 
місця та часу, використовувати їх 
у мовленні; удосконалювати пунктуа-
ційну грамотність; розвивати пам’ять, 
увагу, мислення; виховувати наполег-
ливість у навчанні

17 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 116)
Розгляд плаката. Додавання до головної частини підряд-
ної місця. (Впр. 187)
Запис речень із розстановкою розділових знаків, 
підкреслен ня граматичної основи, визначення виду підряд-
них частин; висловлення власної думки про вічну актуаль-
ність Шевченкових творів. (Впр. 188)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 118)
Вибіркове письмо. Виписування складнопідрядних речень 
з підрядними місця. (Впр. 191)
Побудова за схемою речень так, щоб сполучне слово де 
приєднувало до головної частини: 1) підрядну частину міс-
ця; 2) підрядну означальну частину. Складання міні-ви-
словлювання за фотографією з використанням складнопід-
рядних речень з підрядними місця. (Впр. 192)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 119)
Вибіркове письмо. Виписування складнопідрядних речень 
з підрядними часу. (Впр. 194)
Робота в групах. Утворення з кожної пари простих речень 
складнопідрядного. Розповідь про екскурсію до музею, 
яка найбільше запам’яталася, використання складнопід-
рядних речень з підрядними місця та часу в тексті. Робота 
над проектом «Музей, який мене вразив». (Впр. 197)
Синтаксичний розбір речень у вказаній послідовності. 
(Впр. 198)

25 Розвиток мов
лення. Усний 
твір-роздум 
у публіцистич-
ному стилі мов-
лення на 
суспільну тему

Ознайомити дев’ятикласників з вимо-
гами до складання творів у публіцис-
тичному стилі; розвивати вміння ство-
рювати власні висловлювання на 
суспільну тему; удосконалювати вмін-
ня викладати матеріал послідовно, ло-
гічно, із дотриманням стильових оз-
нак; сприяти збагаченню словника 
учнів

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Ознайомлювальне читання тексту; складання пам’ятки 
«Як працювати над усним твором-роздумом у публіцис-
тичному стилі»; висловлення власної думки щодо афориз-
му «Помилитися може кожен, і лише дурень наполягає на 
своїх помилках». (Впр. 203)
Самостійна робота над твором-роздумом у публіцистичному 
стилі за поданим у попередній вправі планом. (Впр. 204)
Робота в групах. Складання плану твору-роздуму на одну 
з поданих тем. (Впр. 205)

26 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними умови. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними допу-
стовими

Ознайомити учнів зі складнопідрядними 
реченнями умовними, допустовими; 
формувати вміння розпізнавати такі ре-
чення, визначати в них граматичні осно-
ви, головну та підрядну частини, кон-
струювати їх і застосовувати в мовленні; 
розвивати пунктуаційну грамотність, 
увагу, логічне мислення; виховувати

18, 
19

Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання афоризмів Г. Сковороди, під-
креслення граматичної основи, постановка питання від го-
ловної частини до підрядної; з’ясування значення виразу 
світло в очах. (Впр. 207)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 129)
Вивчальне читання тексту, визначення складнопідрядних 
речень з підрядними умови; висловлення власної думки 
щодо суцільної «комп’ютеризації». (Впр. 210)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

в учнів повагу до загальнолюдських 
цінностей

Заміна дієприслівникових зворотів підрядною частиною; 
усний синтаксичний розбір одного з речень. (Впр. 212)
Утворення складнопідрядних речень за поданим почат-
ком; підкреслення всіх членів речення; побудова розповіді 
про користь Вікіпедії. (Впр. 211)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 133)
Доповнення прислів’їв сполучниками. (Впр. 218)
Трансформація складносурядних речень на складнопід-
рядні з підрядними допустовими. (Впр. 220)
Робота в парах. Складання речень із поданими фразеоло-
гізмами. (Впр. 221)

27 Розвиток мов
лення. Конт
рольний 
твірроздум на 
морально-етичну 
тему

Перевірити вміння й навички учнів пи-
сати твори на морально-етичну тему, 
добирати мовні засоби відповідно до за-
думу й форми висловлювання; розвива-
ти творчі здібності школярів; вихову-
вати почуття доброти, людяності

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Самостійна робота учнів над твором на тему, запропонова-
ну вчителем

28 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними способу 
дії та ступеня

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними способу дії 
та ступеня; розвивати вміння розмежо-
вувати складнопідрядні речення з під-
рядними способу дії та ступеня, аналі-
зувати ці речення у висловлюваннях, 
моделювати й конструювати їх відпо-
відно до комунікативного завдання; 
розвивати спостережливість, уваж-
ність, кмітливість, виховувати почуття 
національної гідності

20 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 138)
Запис речень відповідно до поставленого завдання. 
(Впр. 230)
Відновлення прислів’їв, розкриття змісту одного з них, 
уживання складнопідрядних речень з підрядними способу 
дії та ступеня. (Впр. 231)
Робота в парах. Добір до головних частин підрядних, які 
відповідали б на подані в дужках питання. Складання роз-
повіді про допомогу людям, які стали жертвами стихійно-
го лиха. (Впр. 232)
Читання речень; визначення складнопідрядних речень 
з підрядними способу дії та з підрядними означальними. 
З’ясування, що уособлює в українському фольклорі кри-
ниця; висловлення ставлення до криниці у віршованих 
рядках з використанням поданих рим. (Впр. 233)

29 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними порів-
няльними части-
нами. 
Розрізнення по-
рівняльних зво-
ротів і підрядних 
порівняльних ча-
стин

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними порівняль-
ними частинами; розвивати вміння роз-
межовувати складнопідрядні речення 
з підрядними порівняльними та прості 
речення, ускладнені порівняльними 
зворотами; формувати навички пра-
вильно використовувати такі складні 
речення як в усному, так і в писемному 
мовленні, правильно розставляти

21 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання речень, визначення складно під-
рядних і простих, ускладнених порівняльними зворотами; 
з’ясування ролі порівняльних зворотів у реченнях. (Впр. 138)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 141)
Списування речень; визначення виду складнопідрядних 
речень. Розгляд плаката, витлумачення його задуму, ви-
словлення думки щодо його дизайну. (Впр. 238)
Розпізнавання простих речень із присудками, до складу 
яких входить порівняльний сполучник, та складнопідряд-
них з підрядними порівняльними. (Впр. 239)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

в учнів повагу до загальнолюдських 
цінностей

Заміна дієприслівникових зворотів підрядною частиною; 
усний синтаксичний розбір одного з речень. (Впр. 212)
Утворення складнопідрядних речень за поданим почат-
ком; підкреслення всіх членів речення; побудова розповіді 
про користь Вікіпедії. (Впр. 211)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 133)
Доповнення прислів’їв сполучниками. (Впр. 218)
Трансформація складносурядних речень на складнопід-
рядні з підрядними допустовими. (Впр. 220)
Робота в парах. Складання речень із поданими фразеоло-
гізмами. (Впр. 221)

27 Розвиток мов
лення. Конт
рольний 
твірроздум на 
морально-етичну 
тему

Перевірити вміння й навички учнів пи-
сати твори на морально-етичну тему, 
добирати мовні засоби відповідно до за-
думу й форми висловлювання; розвива-
ти творчі здібності школярів; вихову-
вати почуття доброти, людяності

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Самостійна робота учнів над твором на тему, запропонова-
ну вчителем

28 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними способу 
дії та ступеня

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними способу дії 
та ступеня; розвивати вміння розмежо-
вувати складнопідрядні речення з під-
рядними способу дії та ступеня, аналі-
зувати ці речення у висловлюваннях, 
моделювати й конструювати їх відпо-
відно до комунікативного завдання; 
розвивати спостережливість, уваж-
ність, кмітливість, виховувати почуття 
національної гідності

20 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 138)
Запис речень відповідно до поставленого завдання. 
(Впр. 230)
Відновлення прислів’їв, розкриття змісту одного з них, 
уживання складнопідрядних речень з підрядними способу 
дії та ступеня. (Впр. 231)
Робота в парах. Добір до головних частин підрядних, які 
відповідали б на подані в дужках питання. Складання роз-
повіді про допомогу людям, які стали жертвами стихійно-
го лиха. (Впр. 232)
Читання речень; визначення складнопідрядних речень 
з підрядними способу дії та з підрядними означальними. 
З’ясування, що уособлює в українському фольклорі кри-
ниця; висловлення ставлення до криниці у віршованих 
рядках з використанням поданих рим. (Впр. 233)

29 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними порів-
няльними части-
нами. 
Розрізнення по-
рівняльних зво-
ротів і підрядних 
порівняльних ча-
стин

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними порівняль-
ними частинами; розвивати вміння роз-
межовувати складнопідрядні речення 
з підрядними порівняльними та прості 
речення, ускладнені порівняльними 
зворотами; формувати навички пра-
вильно використовувати такі складні 
речення як в усному, так і в писемному 
мовленні, правильно розставляти

21 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання речень, визначення складно під-
рядних і простих, ускладнених порівняльними зворотами; 
з’ясування ролі порівняльних зворотів у реченнях. (Впр. 138)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 141)
Списування речень; визначення виду складнопідрядних 
речень. Розгляд плаката, витлумачення його задуму, ви-
словлення думки щодо його дизайну. (Впр. 238)
Розпізнавання простих речень із присудками, до складу 
яких входить порівняльний сполучник, та складнопідряд-
них з підрядними порівняльними. (Впр. 239)
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з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

розділові знаки; виховувати любов до 
рідного краю

Пояснення вживання розділових знаків. (Впр. 240)
Розстановка пропущених розділових знаків, коментування 
орфограм. (Впр. 241)

30 Аналіз кон-
трольного твору. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними причи-
ни і мети

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними причини 
і мети; формувати вміння й навички 
розпізнавати дані види складнопідряд-
них речень, визначати їхню структуру 
та правильно ставити в них розділові 
знаки; розвивати пунктуаційну грамот-
ність, пам’ять, увагу; виховувати по-
чуття національної гідності

22 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 149)
Виразне читання народної легенди, визначення в тексті 
складнопідрядних речень з підрядними причини, визна-
чення сполучників, якими поєднані частини таких речень. 
(Впр. 251)
Розстановка розділових знаків, синтаксичний розбір ре-
чення, визначення речень, ускладнених однорідними чле-
нами та звертаннями. (Впр. 255)
Вивчальне читання тексту про Ніка Вуйчича, визначення 
складнопідрядних речень. (Впр. 256)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 151, 152)
Списування речень; визначення виду складнопідрядних 
речень; підкреслення граматичної основи; коментування 
постановки розділових знаків; розкриття змісту вжитих 
у реченнях метафор; підбір метафоричної назви до фото-
ілюстрації. (Впр. 258)
Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми 
та головної думки; з’ясування виду підрядних речень; по-
яснення вживання розділових знаків. Розкриття суті по-
чуття національної гідності; роздуми над тим, якою мірою 
розвинуте почуття національної гідності в сучасної україн-
ської молоді. (Впр. 262)

31 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними наслід-
ковими

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними наслідко-
вими; формувати вміння й навички ви-
значати в тексті підрядні наслідкові, 
використовувати їх у мовленні; удоско-
налювати пунктуаційну грамотність; 
розвивати пам’ять, увагу, мислення; 
виховувати наполегливість у навчанні

23 Комбіно-
ваний 
урок

Читання притчі; виділення складнопідрядних речень, 
у яких підрядна частина вказує на наслідок того, про що 
йдеться в головній.
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 155)
Читання притчі, витлумачення її змісту; доповнення го-
ловних частин складнопідрядних речень вибраними з до-
відки наслідковими частинами. (Впр. 266)
Утворення з кожної пари простих речень складнопідряд-
них з підрядними наслідковими; поширення утворених ре-
чень другорядними членами. (Впр. 267)
Трансформація складнопідрядних речень з підрядними 
способу дії на складнопідрядні з підрядними наслідкови-
ми. (Впр. 268)
Робота з комп’ютером. Збір інформації в мережі Інтернет 
про комікс Олени Павлової, головним героєм якого є кіт 
Інжир. Обговорення в класі питання «Чи варто говорити 
про мову засобами коміксів?». (Впр. 271)
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

1 Вступ. Розвиток української мови Підручник, дидактичний матеріал

2 Розвиток мовлення. Вимоги до мовлення. Види мов-
леннєвої діяльності. Навчальне аудіювання.  
Навчальне читання мовчки

Підручник, текст для читання 
мовчки (аудіювання) та тестові 
завдання до нього

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

3 Граматична основа речення. Односкладне й дво-
складне речення

Підручник, дидактичний матеріал

4 Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідни-
ми та відокремленими членами

Підручник, дидактичний матеріал

5 Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертання-
ми та вставними словами

Підручник, дидактичний матеріал

6 Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту 
публіцистичного стилю

Дидактичний матеріал

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

Підручник, дидактичний матеріал

8 Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови не-
прямою

Підручник, дидактичний матеріал

9 Цитата як спосіб передачі чужої мови Підручник, дидактичний матеріал

10 Діалог. Розділові знаки при діалозі Підручник, дидактичний матеріал

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

Підручник

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

Тестові завдання у двох варіан-
тах, зошити для контрольних 
 робіт

Складне речення. Складносурядне речення

13 Складне речення та його ознаки Підручник, дидактичний матеріал

14 Складні речення без сполучників, із сурядним і під-
рядним зв’язком

Підручник, дидактичний матеріал
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

15 Розвиток мовлення. Виразне читання тексту науко-
вого стилю. Усний вибірковий переказ тексту на-
укового стилю за складним планом

Підручник, дидактичний матеріал

16, 
17

Складносурядне речення, його будова й засоби 
зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між частинами 
складносурядного речення. Розділові знаки в склад-
носурядному реченні

Підручник, дидактичний матеріал

18 Розвиток мовлення. Підготовка до контрольного ви-
біркового переказу тексту наукового стилю (на осно-
ві кількох джерел)

Підручник, текст для переказу

19 Розвиток мовлення. Контрольний вибірковий пе
реказ тексту наукового стилю (на основі кількох 
джерел)

Текст для переказу, зошити для 
контрольних робіт

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

Тестові завдання у двох варіантах

Складнопідрядне речення

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

Підручник, дидактичний матеріал

22 Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява Підручник, дидактичний матеріал

23 Складнопідрядні речення з підрядними означальни-
ми. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясу-
вальними

Підручник, дидактичний матеріал

24 Складнопідрядні речення з підрядними обставинни-
ми частинами. Складнопідрядні речення з підрядни-
ми місця та часу

Підручник, дидактичний матеріал

25 Розвиток мовлення. Усний твір-роздум у публіцис-
тичному стилі мовлення на суспільну тему

Підручник, дидактичний матеріал

26 Складнопідрядні речення з підрядними умови. 
Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

Підручник, дидактичний матеріал

27 Розвиток мовлення. Контрольний твірроздум на 
морально-етичну тему

Зошити для контрольних робіт

28 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії 
та ступеня

Підручник, дидактичний матеріал
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

29 Складнопідрядні речення з підрядними порівняль-
ними частинами. Розрізнення порівняльних зворо-
тів і підрядних порівняльних частин

Підручник, дидактичний матеріал

30 Аналіз контрольного твору. Складнопідрядні речен-
ня з підрядними причини і мети

Зошити для контрольних робіт, 
підручник, дидактичний матеріал

31 Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими Підручник, дидактичний матеріал

32 Складнопідрядні речення з кількома підрядними Підручник, дидактичний матеріал

33 Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кіль-
кома підрядними

Підручник, дидактичний матеріал

34 Контрольна робота (диктант) Текст диктанту, зошити для конт-
рольних робіт

35 Контрольна робота з теми «Складнопідрядне речен-
ня». Тестування. Контрольне читання мовчки тек-
сту наукового  стилю

Тести у двох варіантах, текст для 
читання мовчки та тестові завдан-
ня до нього, зошити для конт-
рольних робіт

36 Аналіз контрольних робіт. Робота над помилками Зошити для контрольних робіт, 
дидактичний матеріал

Безсполучникове складне речення

37 Розвиток мовлення. Коротке повідомлення в публі-
цистичному стилі на морально-етичну або суспільну 
тему

Підручник, дидактичний матеріал

38 Безсполучникове складне речення. Смислові відно-
шення між частинами безсполучникового складного 
речення

Підручник, дидактичний матеріал

39, 
40

Розділові знаки в безсполучниковому складному ре-
ченні: кома й крапка з комою

Підручник, дидактичний матеріал

41, 
42

Розділові знаки в безсполучниковому складному ре-
ченні: двокрапка

Підручник, дидактичний матеріал

43 Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіо-
графія. Резюме

Підручник, дидактичний матеріал

44, 
45

Розділові знаки в безсполучниковому складному ре-
ченні: тире

Підручник, дидактичний матеріал

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

Підручник, дидактичний матеріал
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Підручник, дидактичний матеріал

41, 
42

Розділові знаки в безсполучниковому складному ре-
ченні: двокрапка

Підручник, дидактичний матеріал

43 Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіо-
графія. Резюме

Підручник, дидактичний матеріал

44, 
45

Розділові знаки в безсполучниковому складному ре-
ченні: тире

Підручник, дидактичний матеріал

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

Підручник, дидактичний матеріал
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

47 Розділові знаки в безсполучниковому реченні, 
їх синтаксичний розбір. Тренувальні вправи

Підручник, дидактичний матеріал

Складне речення з різними видами зв’язку

48 Складні речення з різними видами сполучникового 
та безсполучникового зв’язку

Підручник, дидактичний матеріал

49 Розвиток мовлення. Контрольний твірроздум 
на морально-етичну тему

Зошити для контрольних робіт, 
теми творів

50, 
51

Розділові знаки в складних реченнях з різними ви-
дами зв’язку

Підручник, дидактичний матеріал

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

Підручник, дидактичний матеріал

53 Контрольна робота з теми «Безсполучникове речен-
ня. Складні речення з різними видами зв’язку». 
Тестування. Контрольне аудіювання тексту публі-
цистичного стилю

Тестові завдання у двох варіан-
тах; текст для аудіювання та 
тестові завдання до нього, зошити 
для контрольних робіт

54 Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками Підручник, дидактичний матеріал

ТЕКСТ ЯК ОдИНИЦЯ МОВЛЕННЯ  
й ПРОдУКТ МОВЛЕННєВОї дІЯЛьНОСТІ

55 Текст і його ознаки Підручник, тексти

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

Підручник, текст для переказу

57 Розвиток мовлення. Контрольний докладний пе
реказ тексту публіцистичного стилю з творчим 
завданням

Текст для переказу, зошити для 
контрольних робіт

58 Будова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові слова 
в тексті

Підручник, дидактичний матеріал

59 Розвиток мовлення. Тези прочитаного (художнього 
твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної 
 статей)

Підручник, матеріал для роботи 
в парах і групах

60 Розвиток мовлення. Конспектування як різновид 
стислого переказу почутого

Підручник, текст для конспекту-
вання
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

47 Розділові знаки в безсполучниковому реченні, 
їх синтаксичний розбір. Тренувальні вправи

Підручник, дидактичний матеріал

Складне речення з різними видами зв’язку

48 Складні речення з різними видами сполучникового 
та безсполучникового зв’язку

Підручник, дидактичний матеріал

49 Розвиток мовлення. Контрольний твірроздум 
на морально-етичну тему

Зошити для контрольних робіт, 
теми творів

50, 
51

Розділові знаки в складних реченнях з різними ви-
дами зв’язку

Підручник, дидактичний матеріал

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

Підручник, дидактичний матеріал

53 Контрольна робота з теми «Безсполучникове речен-
ня. Складні речення з різними видами зв’язку». 
Тестування. Контрольне аудіювання тексту публі-
цистичного стилю

Тестові завдання у двох варіан-
тах; текст для аудіювання та 
тестові завдання до нього, зошити 
для контрольних робіт

54 Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками Підручник, дидактичний матеріал

ТЕКСТ ЯК ОдИНИЦЯ МОВЛЕННЯ  
й ПРОдУКТ МОВЛЕННєВОї дІЯЛьНОСТІ

55 Текст і його ознаки Підручник, тексти

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

Підручник, текст для переказу

57 Розвиток мовлення. Контрольний докладний пе
реказ тексту публіцистичного стилю з творчим 
завданням

Текст для переказу, зошити для 
контрольних робіт

58 Будова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові слова 
в тексті

Підручник, дидактичний матеріал

59 Розвиток мовлення. Тези прочитаного (художнього 
твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної 
 статей)

Підручник, матеріал для роботи 
в парах і групах

60 Розвиток мовлення. Конспектування як різновид 
стислого переказу почутого

Підручник, текст для конспекту-
вання
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

61 Види й засоби міжфразового зв’язку Підручник, дидактичний матеріал

Узагальнення й систематизація вивченого

62, 
63

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у ре-
ченні, граматична основа, види речень)

Підручник, дидактичний матеріал

64 Повторення основних орфограм Підручник, дидактичний матеріал

65 Основні пунктограми в простому реченні Підручник, дидактичний матеріал

66 Основні пунктограми в складному реченні Підручник, дидактичний матеріал

67 Контрольна робота (диктант) Текст диктанту, зошити для кон-
трольних робіт

68 Контрольна робота з теми «Текст як одиниця мов-
лення й продукт мовленнєвої діяльності. Узагаль-
нення та систематизація вивченого». Тестування

Тестові завдання у двох варіан-
тах, зошити для контрольних 
 робіт

69, 
70

Аналіз контрольних робіт. Підсумкові уроки Зошити для контрольних робіт, 
підручник, дидактичний матеріал
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№ 
з/п Тема уроку дата Клас Обладнання домашнє завдання

61 Види й засоби міжфразового зв’язку Підручник, дидактичний матеріал

Узагальнення й систематизація вивченого

62, 
63

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у ре-
ченні, граматична основа, види речень)

Підручник, дидактичний матеріал

64 Повторення основних орфограм Підручник, дидактичний матеріал

65 Основні пунктограми в простому реченні Підручник, дидактичний матеріал

66 Основні пунктограми в складному реченні Підручник, дидактичний матеріал

67 Контрольна робота (диктант) Текст диктанту, зошити для кон-
трольних робіт

68 Контрольна робота з теми «Текст як одиниця мов-
лення й продукт мовленнєвої діяльності. Узагаль-
нення та систематизація вивченого». Тестування

Тестові завдання у двох варіан-
тах, зошити для контрольних 
 робіт

69, 
70

Аналіз контрольних робіт. Підсумкові уроки Зошити для контрольних робіт, 
підручник, дидактичний матеріал
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

розділові знаки; виховувати любов до 
рідного краю

Пояснення вживання розділових знаків. (Впр. 240)
Розстановка пропущених розділових знаків, коментування 
орфограм. (Впр. 241)

30 Аналіз кон-
трольного твору. 
Складнопідрядні 
речення з під-
рядними причи-
ни і мети

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними причини 
і мети; формувати вміння й навички 
розпізнавати дані види складнопідряд-
них речень, визначати їхню структуру 
та правильно ставити в них розділові 
знаки; розвивати пунктуаційну грамот-
ність, пам’ять, увагу; виховувати по-
чуття національної гідності

22 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 149)
Виразне читання народної легенди, визначення в тексті 
складнопідрядних речень з підрядними причини, визна-
чення сполучників, якими поєднані частини таких речень. 
(Впр. 251)
Розстановка розділових знаків, синтаксичний розбір ре-
чення, визначення речень, ускладнених однорідними чле-
нами та звертаннями. (Впр. 255)
Вивчальне читання тексту про Ніка Вуйчича, визначення 
складнопідрядних речень. (Впр. 256)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 151, 152)
Списування речень; визначення виду складнопідрядних 
речень; підкреслення граматичної основи; коментування 
постановки розділових знаків; розкриття змісту вжитих 
у реченнях метафор; підбір метафоричної назви до фото-
ілюстрації. (Впр. 258)
Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми 
та головної думки; з’ясування виду підрядних речень; по-
яснення вживання розділових знаків. Розкриття суті по-
чуття національної гідності; роздуми над тим, якою мірою 
розвинуте почуття національної гідності в сучасної україн-
ської молоді. (Впр. 262)

31 Складнопідрядні 
речення з під-
рядними наслід-
ковими

Ознайомити учнів зі складнопідрядни-
ми реченнями з підрядними наслідко-
вими; формувати вміння й навички ви-
значати в тексті підрядні наслідкові, 
використовувати їх у мовленні; удоско-
налювати пунктуаційну грамотність; 
розвивати пам’ять, увагу, мислення; 
виховувати наполегливість у навчанні

23 Комбіно-
ваний 
урок

Читання притчі; виділення складнопідрядних речень, 
у яких підрядна частина вказує на наслідок того, про що 
йдеться в головній.
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 155)
Читання притчі, витлумачення її змісту; доповнення го-
ловних частин складнопідрядних речень вибраними з до-
відки наслідковими частинами. (Впр. 266)
Утворення з кожної пари простих речень складнопідряд-
них з підрядними наслідковими; поширення утворених ре-
чень другорядними членами. (Впр. 267)
Трансформація складнопідрядних речень з підрядними 
способу дії на складнопідрядні з підрядними наслідкови-
ми. (Впр. 268)
Робота з комп’ютером. Збір інформації в мережі Інтернет 
про комікс Олени Павлової, головним героєм якого є кіт 
Інжир. Обговорення в класі питання «Чи варто говорити 
про мову засобами коміксів?». (Впр. 271)
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

32 Складнопідрядні 
речення з кіль-
кома підрядни-
ми

Дати поняття про послідовну, однорід-
ну й неоднорідну підрядність; форму-
вати вміння й навички учнів розрізня-
ти в тексті речення такого типу, 
визначати вид підрядності, правильно 
ставити коми між частинами складно-
підрядного речення, обґрунтовувати 
розділові знаки за допомогою правил; 
формувати вміння схематично зобра-
жувати складнопідрядні речення 
з кількома підрядними у вигляді ліній-
них і графічних схем; збагачувати 
словниковий запас школярів, вихову-
вати любов до рідного краю

24 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення в реченнях 
граматичної основи; читання вголос складнопідрядних ре-
чень з кількома підрядними. (Впр. 272)

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 158, 159)

Читання тексту, креслення схем речень, визначення типу 
підрядності; висловлення власної думки щодо того, чи 
варто протиставляти паперові книжки електронним, 
а друковані словники — Вікіпедії. (Впр. 273)

Розстановка розділових знаків; підкреслення граматичних 
основ. З’ясування теми, якою об’єднані речення; витлума-
чення за словничком у кінці підручника суті почуття, 
у них переданого. (Впр. 274)

Робота в парах. Постановка одне одному запитань за зміс-
том прочитаного, заслуховування відповідей; витлумачен-
ня значення терміна медійна грамотність за словничком 
у кінці підручника; висловлення ставлення до викори-
стання в навчанні отриманої зі ЗМІ інформації. (Впр. 275)

33 Розділові знаки 
в складнопідряд-
ному реченні 
з кількома під-
рядними

Поглибити знання учнів про складно-
підрядне речення з кількома підрядни-
ми, удосконалювати навички синтак-
сичного розбору складнопідрядних 
речень, пунктуаційні вміння; формува-
ти творчі вміння конструювати склад-
нопідрядні речення, сприяти естетич-
ному розвиткові особистості

24 Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Робота в групах. Визначення складнопідрядних речень 
з кількома підрядними в прочитаному тексті; креслення 
їхніх схем; витлумачення значення терміна громадянське 
суспільство за словничком у кінці підручника. (Впр. 277)

Повний синтаксичний розбір речень з використанням схе-
ми послідовного розбору складнопідрядних речень з кіль-
кома підрядними. (Впр. 278)

Робота з комп’ютером. Написання замітки для шкільного 
веб-сайту у формі відповідей на запитання в представленій 
на малюнку послідовності; доповнення медійного тексту 
ілюстраціями з мережі Інтернет. (Впр. 280)

«Я — редактор». Редагування речень за підказкою. 
(Впр. 281)

34 Контрольна ро
бота (диктант)

Перевірити рівень орфографічної 
й пунктуаційної грамотності учнів; 
удосконалювати вміння застосовувати 
здобуті знання на практиці; розвивати 
увагу, логічне мислення; виховувати 
в учнів старанність і наполегливість 
у навчанні

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Написання диктанту, дібраного вчителем
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

32 Складнопідрядні 
речення з кіль-
кома підрядни-
ми

Дати поняття про послідовну, однорід-
ну й неоднорідну підрядність; форму-
вати вміння й навички учнів розрізня-
ти в тексті речення такого типу, 
визначати вид підрядності, правильно 
ставити коми між частинами складно-
підрядного речення, обґрунтовувати 
розділові знаки за допомогою правил; 
формувати вміння схематично зобра-
жувати складнопідрядні речення 
з кількома підрядними у вигляді ліній-
них і графічних схем; збагачувати 
словниковий запас школярів, вихову-
вати любов до рідного краю

24 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення в реченнях 
граматичної основи; читання вголос складнопідрядних ре-
чень з кількома підрядними. (Впр. 272)

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 158, 159)

Читання тексту, креслення схем речень, визначення типу 
підрядності; висловлення власної думки щодо того, чи 
варто протиставляти паперові книжки електронним, 
а друковані словники — Вікіпедії. (Впр. 273)

Розстановка розділових знаків; підкреслення граматичних 
основ. З’ясування теми, якою об’єднані речення; витлума-
чення за словничком у кінці підручника суті почуття, 
у них переданого. (Впр. 274)

Робота в парах. Постановка одне одному запитань за зміс-
том прочитаного, заслуховування відповідей; витлумачен-
ня значення терміна медійна грамотність за словничком 
у кінці підручника; висловлення ставлення до викори-
стання в навчанні отриманої зі ЗМІ інформації. (Впр. 275)

33 Розділові знаки 
в складнопідряд-
ному реченні 
з кількома під-
рядними

Поглибити знання учнів про складно-
підрядне речення з кількома підрядни-
ми, удосконалювати навички синтак-
сичного розбору складнопідрядних 
речень, пунктуаційні вміння; формува-
ти творчі вміння конструювати склад-
нопідрядні речення, сприяти естетич-
ному розвиткові особистості

24 Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Робота в групах. Визначення складнопідрядних речень 
з кількома підрядними в прочитаному тексті; креслення 
їхніх схем; витлумачення значення терміна громадянське 
суспільство за словничком у кінці підручника. (Впр. 277)

Повний синтаксичний розбір речень з використанням схе-
ми послідовного розбору складнопідрядних речень з кіль-
кома підрядними. (Впр. 278)

Робота з комп’ютером. Написання замітки для шкільного 
веб-сайту у формі відповідей на запитання в представленій 
на малюнку послідовності; доповнення медійного тексту 
ілюстраціями з мережі Інтернет. (Впр. 280)

«Я — редактор». Редагування речень за підказкою. 
(Впр. 281)

34 Контрольна ро
бота (диктант)

Перевірити рівень орфографічної 
й пунктуаційної грамотності учнів; 
удосконалювати вміння застосовувати 
здобуті знання на практиці; розвивати 
увагу, логічне мислення; виховувати 
в учнів старанність і наполегливість 
у навчанні

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Написання диктанту, дібраного вчителем
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35 Контрольна ро
бота з теми 
«Складнопідряд-
не речення». 
Тестування. 
Контрольне чи
тання мовчки 
тексту наукового 
стилю

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок учнів за вивченою темою; розвива-
ти логічне мислення, навички само-
стійної роботи, виховувати 
відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами, читання тек-
сту мовчки та виконання завдань до нього

36 Аналіз конт-
рольних робіт. 
Робота над по-
милками

Підбити підсумки контрольної роботи, 
проаналізувати допущенні учнями ти-
пові помилки; виробляти вміння аналі-
зувати й виправляти власні помилки

Комбіно-
ваний 
урок

Виконання роботи над помилками фронтально та індивіду-
ально, виконання вправ, дібраних учителем

Безсполучникове складне речення

37 Розвиток мов
лення. Усне 
 коротке повідом-
лення в пуб-
ліцистичному 
стилі на мораль-
но-етичну або 
суспільну тему

Сформувати в учнів поняття про корот-
ке повідомлення в публіцистичному 
стилі; ознайомити з його видами, алго-
ритмом роботи над складанням пові-
домлення на морально-етичну і су-
спільні теми; розвивати вміння 
складати повідомлення в публіцистич-
ному стилі відповідно до комунікатив-
ного завдання; сприяти морально-етич-
ному розвиткові особистості

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь

Ознайомлювальне читання повідомлення дев’ятикласниці на 
класних зборах, визначення його стильової приналежності; 
доведення думки, що в повідомленні йдеться про питання 
моралі й життя суспільства; установлення відмінності між 
поданим повідомленням й описом картини. (Впр. 282)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 166)
Робота в парах. Читання тексту; заслуховування відпові-
дей на поставлені одне одному запитання; взаємооцінка. 
(Впр. 283)
Ознайомлення з пам’яткою «Як готувати повідомлення». 
(Впр. 284)
Робота в групах. Складання й обговорення планів пові-
домлення на шкільному патріотичному вечорі на одну 
з поданих тем. (Впр. 285)

38 Безсполучнико-
ве складне ре-
чення. Смислові 
відношення між 
частинами без-
сполучникового 
складного речен-
ня

Поглибити знання учнів про безсполуч-
никове складне речення та смислові 
відношення між простими реченнями 
в його складі, пояснити правила вжи-
вання коми та крапки з комою між ча-
стинами безсполучникового складного 
речення; формувати вміння й навички 
відрізняти ці речення від інших склад-
них, правильно інтонувати їх і розстав-
ляти розділові знаки; розвивати уваж-
ність, зосередженість, усне й писемне 
мовлення; виховувати повагу до народ-
них традицій і звичаїв

25 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу 

Виразне читання уривка з поезії В. Симоненка, визначен-
ня складних сполучникових і безсполучникових речень; 
підкреслення граматичних основ у безсполучникових 
складних реченнях. (Впр. 288)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 169)
Запис крилатих висловів; визначення безсполучникових 
складних речень, утворених з неоднорідних частин; вибір 
речень, ускладнених однорідними членами. (Впр. 290)
Опрацювання таблиці (с. 170), з’ясування смислових від-
ношень між частинами поданих після неї безсполучнико-
вих складних речень; проведення лінгвістичних спостере-
жень, які смислові відношення між частинами БСР 
трапляються найчастіше; висловлення власної думки
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35 Контрольна ро
бота з теми 
«Складнопідряд-
не речення». 
Тестування. 
Контрольне чи
тання мовчки 
тексту наукового 
стилю

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок учнів за вивченою темою; розвива-
ти логічне мислення, навички само-
стійної роботи, виховувати 
відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами, читання тек-
сту мовчки та виконання завдань до нього

36 Аналіз конт-
рольних робіт. 
Робота над по-
милками

Підбити підсумки контрольної роботи, 
проаналізувати допущенні учнями ти-
пові помилки; виробляти вміння аналі-
зувати й виправляти власні помилки

Комбіно-
ваний 
урок

Виконання роботи над помилками фронтально та індивіду-
ально, виконання вправ, дібраних учителем

Безсполучникове складне речення

37 Розвиток мов
лення. Усне 
 коротке повідом-
лення в пуб-
ліцистичному 
стилі на мораль-
но-етичну або 
суспільну тему

Сформувати в учнів поняття про корот-
ке повідомлення в публіцистичному 
стилі; ознайомити з його видами, алго-
ритмом роботи над складанням пові-
домлення на морально-етичну і су-
спільні теми; розвивати вміння 
складати повідомлення в публіцистич-
ному стилі відповідно до комунікатив-
ного завдання; сприяти морально-етич-
ному розвиткові особистості

Урок роз-
витку ко-
муніка-
тивних 
умінь

Ознайомлювальне читання повідомлення дев’ятикласниці на 
класних зборах, визначення його стильової приналежності; 
доведення думки, що в повідомленні йдеться про питання 
моралі й життя суспільства; установлення відмінності між 
поданим повідомленням й описом картини. (Впр. 282)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 166)
Робота в парах. Читання тексту; заслуховування відпові-
дей на поставлені одне одному запитання; взаємооцінка. 
(Впр. 283)
Ознайомлення з пам’яткою «Як готувати повідомлення». 
(Впр. 284)
Робота в групах. Складання й обговорення планів пові-
домлення на шкільному патріотичному вечорі на одну 
з поданих тем. (Впр. 285)

38 Безсполучнико-
ве складне ре-
чення. Смислові 
відношення між 
частинами без-
сполучникового 
складного речен-
ня

Поглибити знання учнів про безсполуч-
никове складне речення та смислові 
відношення між простими реченнями 
в його складі, пояснити правила вжи-
вання коми та крапки з комою між ча-
стинами безсполучникового складного 
речення; формувати вміння й навички 
відрізняти ці речення від інших склад-
них, правильно інтонувати їх і розстав-
ляти розділові знаки; розвивати уваж-
ність, зосередженість, усне й писемне 
мовлення; виховувати повагу до народ-
них традицій і звичаїв

25 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу 

Виразне читання уривка з поезії В. Симоненка, визначен-
ня складних сполучникових і безсполучникових речень; 
підкреслення граматичних основ у безсполучникових 
складних реченнях. (Впр. 288)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 169)
Запис крилатих висловів; визначення безсполучникових 
складних речень, утворених з неоднорідних частин; вибір 
речень, ускладнених однорідними членами. (Впр. 290)
Опрацювання таблиці (с. 170), з’ясування смислових від-
ношень між частинами поданих після неї безсполучнико-
вих складних речень; проведення лінгвістичних спостере-
жень, які смислові відношення між частинами БСР 
трапляються найчастіше; висловлення власної думки
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щодо моральних цінностей, пов’язаних з дотриманням на-
родних традицій і звичаїв. (Впр. 291)
Запис речень відповідно до поставленого завдання; визна-
чення граматичної основи, смислових відношень між ча-
стинами БСР; створення розповіді про вияви людської до-
броти з уживанням безсполучникових складних речень. 
(Впр. 292)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 170)
Виразне читання вголос тексту з дотриманням правильно-
го інтонування; виписування безсполучникових складних 
речень, з’ясування смислових відношень між частинами, 
підкреслення граматичної основи; визначення речення, 
ускладненого однорідними членами та відокремленими 
членами. (Впр. 293)

39, 
40

Розділові знаки 
в безсполучни-
ковому складно-
му реченні: кома 
й крапка з ко-
мою

Удосконалити в учнів уміння правиль-
но інтонувати безсполучникові складні 
речення зі смисловими відношеннями 
одночасності й послідовності, пунктуа-
ційні вміння й навички, пов’язані 
з уживанням коми й крапки з комою 
в безсполучникових складних речен-
нях; розвивати творчі вміння віднов-
лювати й конструювати безсполучни-
кові складні речення зі смисловими 
відношеннями одночасності й послідов-
ності; формувати пізнавальну, комуні-
кативну, творчу компетентності, мо-
ральні цінності

26 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 173) 
Виразне читання речень уголос із відповідною інтонацією, 
коментування постановки розділових знаків, побудова 
схеми першого речення. (Впр. 295)
Списування речень із розстановкою пропущених розділо-
вих знаків; креслення схеми останнього речення. 
(Впр. 296)
Робота в групах. Утворення безсполучникових складних 
речень з двох простих; розстановка розділових знаків. Ви-
разне читання отриманих речень уголос із відповідною ін-
тонацією, коментування постановки пропущених розділо-
вих знаків. Висловлення власної думки про риси вдачі, 
які потребує професія психолога. (Впр. 297)
Списування речень із розстановкою пропущених розділо-
вих знаків; з’ясування ролі безсполучникових складних 
речень у мовленні; побудова усного міркування з приводу 
думки, висловленої в останньому реченні; визначення мо-
ральних цінностей, найбільш шанованих сучасною молод-
дю. (Впр. 299)

41, 
42

Розділові знаки 
в безсполучни-
ковому складно-
му реченні: 
двокрапка

Поглибити знання учнів про безсполуч-
никове складне речення, пояснити пра-
вила вживання двокрапки між його ча-
стинами; удосконалювати вміння 
й навички учнів розрізняти смислові 
зв’язки в безсполучникових складних 
реченнях, удосконалювати пунктуацій-
ні навички; розвивати увагу, логічне 
мислення; виховувати повагу до фоль-
клору як вияву народної мудрості

27 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 178)
Списування речень із розстановкою пропущених розділо-
вих знаків; визначення граматичної основи; обґрунтуван-
ня вживання розділових знаків. (Впр. 305)
Визначення простих і складних речень, обґрунтування 
вживання двокрапки в кожному з них; виписування без-
сполучникових складних речень. (Впр. 306)
Відновлення крилатих висловів; записування утворених 
безсполучникових речень, розстановка розділових знаків. 
(Впр. 307)
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щодо моральних цінностей, пов’язаних з дотриманням на-
родних традицій і звичаїв. (Впр. 291)
Запис речень відповідно до поставленого завдання; визна-
чення граматичної основи, смислових відношень між ча-
стинами БСР; створення розповіді про вияви людської до-
броти з уживанням безсполучникових складних речень. 
(Впр. 292)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 170)
Виразне читання вголос тексту з дотриманням правильно-
го інтонування; виписування безсполучникових складних 
речень, з’ясування смислових відношень між частинами, 
підкреслення граматичної основи; визначення речення, 
ускладненого однорідними членами та відокремленими 
членами. (Впр. 293)

39, 
40

Розділові знаки 
в безсполучни-
ковому складно-
му реченні: кома 
й крапка з ко-
мою

Удосконалити в учнів уміння правиль-
но інтонувати безсполучникові складні 
речення зі смисловими відношеннями 
одночасності й послідовності, пунктуа-
ційні вміння й навички, пов’язані 
з уживанням коми й крапки з комою 
в безсполучникових складних речен-
нях; розвивати творчі вміння віднов-
лювати й конструювати безсполучни-
кові складні речення зі смисловими 
відношеннями одночасності й послідов-
ності; формувати пізнавальну, комуні-
кативну, творчу компетентності, мо-
ральні цінності

26 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 173) 
Виразне читання речень уголос із відповідною інтонацією, 
коментування постановки розділових знаків, побудова 
схеми першого речення. (Впр. 295)
Списування речень із розстановкою пропущених розділо-
вих знаків; креслення схеми останнього речення. 
(Впр. 296)
Робота в групах. Утворення безсполучникових складних 
речень з двох простих; розстановка розділових знаків. Ви-
разне читання отриманих речень уголос із відповідною ін-
тонацією, коментування постановки пропущених розділо-
вих знаків. Висловлення власної думки про риси вдачі, 
які потребує професія психолога. (Впр. 297)
Списування речень із розстановкою пропущених розділо-
вих знаків; з’ясування ролі безсполучникових складних 
речень у мовленні; побудова усного міркування з приводу 
думки, висловленої в останньому реченні; визначення мо-
ральних цінностей, найбільш шанованих сучасною молод-
дю. (Впр. 299)

41, 
42

Розділові знаки 
в безсполучни-
ковому складно-
му реченні: 
двокрапка

Поглибити знання учнів про безсполуч-
никове складне речення, пояснити пра-
вила вживання двокрапки між його ча-
стинами; удосконалювати вміння 
й навички учнів розрізняти смислові 
зв’язки в безсполучникових складних 
реченнях, удосконалювати пунктуацій-
ні навички; розвивати увагу, логічне 
мислення; виховувати повагу до фоль-
клору як вияву народної мудрості

27 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 178)
Списування речень із розстановкою пропущених розділо-
вих знаків; визначення граматичної основи; обґрунтуван-
ня вживання розділових знаків. (Впр. 305)
Визначення простих і складних речень, обґрунтування 
вживання двокрапки в кожному з них; виписування без-
сполучникових складних речень. (Впр. 306)
Відновлення крилатих висловів; записування утворених 
безсполучникових речень, розстановка розділових знаків. 
(Впр. 307)
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Трансформація складнопідрядних речень з підрядними 
з’ясувальними в безсполучникові; обґрунтування вживан-
ня розділових знаків у перебудованих реченнях. 
(Впр. 308)

43 Розвиток мов
лення. Ділові 
папери. Автобіо-
графія. Резюме

Поглибити знання учнів про офіцій-
но-діловий стиль мовлення, ділові па-
пери; ознайомити учнів з основними 
вимогами до складання заяви, автобіо-
графії, резюме; розвивати вміння й на-
вички користуватися офіційно-діловим 
стилем мовлення в повсякденному 
житті, виховувати культуру ділового 
мовлення

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Робота в групах. Аналіз поданої на форзаці підручника 
таблиці «Офіційно-діловий стиль». (Впр. 41)
Вивчальне читання тексту статті 53 Конституції, визна-
чення його стильової приналежності, обґрунтування сти-
лю за допомогою інформації, поданої на форзаці підручни-
ка. (Впр. 42)
Робота в парах. Постановка одне одному запитань за зміс-
том прочитаного; оцінювання відповідей за повнотою ви-
словлення. (Впр. 43)
Ознайомлювальне читання автобіографії; визначення ре-
чень, ускладнених відокремленими членами. (Впр. 44)
Ознайомлення зі зразком резюме; з’ясування різниці між 
резюме та автобіографією. (Впр. 45)
«Я — редактор». Редагування поданих речень. (Впр. 47)
Тлумачення значення фразеологізмів за допомогою слов-
ничка, поданого в кінці підручника; виявлення фразеоло-
гізмів, пов’язаних з діловим мовленням. (Впр. 48)
Складання автобіографії за зразком поданим у вправі 44. 
(Впр. 50)

44, 
45

Розділові знаки 
у безсполучни-
ковому складно-
му реченні: тире

Поглибити знання учнів про безсполуч-
никове складне речення, пояснити пра-
вила вживання тире між частинами 
складного безсполучникового речення; 
удосконалювати вміння учнів знаходи-
ти вивчену пунктограму та правильно 
розставляти розділові знаки в безспо-
лучникових складних реченнях; уріз-
номанітнювати усне та писемне мов-
лення, виховувати повагу до 
державних символів

28 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 180)
Виразне читання речень уголос, коментування вживання 
тире, побудова схеми останнього речення. (Впр. 310)
Запис речень відповідно до поставленого завдання; визна-
чення граматичної основи; обґрунтування вживання розді-
лових знаків. (Впр. 312)
Відновлення прислів’їв; записування утворених безспо-
лучникових речень, розстановка розділових знаків, визна-
чення смислових відношень між частинами записаних без-
сполучникових складних речень. (Впр. 313)
Трансформування складнопідрядних речень у безсполуч-
никові з розділовим знаком тире; доведення, що подані 
й перебудовані речення є синонімічними. (Впр. 314)
Синтаксичний розбір речень у вказаній послідовності. 
(Впр. 315)
Виразне читання речень уголос; письмовий синтаксичний 
розбір речень. (Впр. 317)
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Трансформація складнопідрядних речень з підрядними 
з’ясувальними в безсполучникові; обґрунтування вживан-
ня розділових знаків у перебудованих реченнях. 
(Впр. 308)

43 Розвиток мов
лення. Ділові 
папери. Автобіо-
графія. Резюме

Поглибити знання учнів про офіцій-
но-діловий стиль мовлення, ділові па-
пери; ознайомити учнів з основними 
вимогами до складання заяви, автобіо-
графії, резюме; розвивати вміння й на-
вички користуватися офіційно-діловим 
стилем мовлення в повсякденному 
житті, виховувати культуру ділового 
мовлення

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Робота в групах. Аналіз поданої на форзаці підручника 
таблиці «Офіційно-діловий стиль». (Впр. 41)
Вивчальне читання тексту статті 53 Конституції, визна-
чення його стильової приналежності, обґрунтування сти-
лю за допомогою інформації, поданої на форзаці підручни-
ка. (Впр. 42)
Робота в парах. Постановка одне одному запитань за зміс-
том прочитаного; оцінювання відповідей за повнотою ви-
словлення. (Впр. 43)
Ознайомлювальне читання автобіографії; визначення ре-
чень, ускладнених відокремленими членами. (Впр. 44)
Ознайомлення зі зразком резюме; з’ясування різниці між 
резюме та автобіографією. (Впр. 45)
«Я — редактор». Редагування поданих речень. (Впр. 47)
Тлумачення значення фразеологізмів за допомогою слов-
ничка, поданого в кінці підручника; виявлення фразеоло-
гізмів, пов’язаних з діловим мовленням. (Впр. 48)
Складання автобіографії за зразком поданим у вправі 44. 
(Впр. 50)

44, 
45

Розділові знаки 
у безсполучни-
ковому складно-
му реченні: тире

Поглибити знання учнів про безсполуч-
никове складне речення, пояснити пра-
вила вживання тире між частинами 
складного безсполучникового речення; 
удосконалювати вміння учнів знаходи-
ти вивчену пунктограму та правильно 
розставляти розділові знаки в безспо-
лучникових складних реченнях; уріз-
номанітнювати усне та писемне мов-
лення, виховувати повагу до 
державних символів

28 Комбіно-
ваний 
урок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 180)
Виразне читання речень уголос, коментування вживання 
тире, побудова схеми останнього речення. (Впр. 310)
Запис речень відповідно до поставленого завдання; визна-
чення граматичної основи; обґрунтування вживання розді-
лових знаків. (Впр. 312)
Відновлення прислів’їв; записування утворених безспо-
лучникових речень, розстановка розділових знаків, визна-
чення смислових відношень між частинами записаних без-
сполучникових складних речень. (Впр. 313)
Трансформування складнопідрядних речень у безсполуч-
никові з розділовим знаком тире; доведення, що подані 
й перебудовані речення є синонімічними. (Впр. 314)
Синтаксичний розбір речень у вказаній послідовності. 
(Впр. 315)
Виразне читання речень уголос; письмовий синтаксичний 
розбір речень. (Впр. 317)
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Ознайомлення із зображенням Державного Герба України, 
оздобленого цитатами з творів Т. Шевченка. Складання 
опису Тризуба в публіцистичному стилі, використання 
в складеному тексті речень, що відповідають поданим схе-
мам. Висловлення власного ставлення до такого тракту-
вання.
Робота з комп’ютером. Знаходження в мережі Інтернет 
інформації про Тризуб; створення на шкільному сайті сто-
рінки, присвяченій Державному Гербу України. (Впр. 318)

46 Розвиток мов
лення. Усний 
твір у публіцис-
тичному стилі 
на суспільну 
тему

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про особливості публіцистичного 
стилю мовлення; удосконалювати вмін-
ня й навички складати текст публіцис-
тичного стилю мовлення за самостійно 
складеним планом; учити висловлюва-
ти власне ставлення до подій, героїв, 
їхніх учинків; розвивати вміння, кри-
тичне мислення, пам’ять; виховувати 
повагу до видатних українців

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Читання уривка з тексту виступу Ю. Мушкетика на уро-
чистому зібранні з нагоди ювілею Т. Шевченка; визначен-
ня мети, теми й головної думки виступу; обґрунтування 
стильової приналежності уривка; визначення типу мов-
лення. (Впр. 300)
Робота в групах. Складання плану твору-роздуму на одну 
з тем: «Шевченко — вчора, сьогодні і …завжди»; «Тарас 
Шевченко: ікона поколінь чи провідник нації?»; «Шевчен-
ків “Кобзар” у сприйнятті молодого українця XXI ст.». 
Обговорення планів у класі, визначення: 1) найбільш ло-
гічно й чітко складеного; 2) найтісніше пов’язаного із су-
часністю; 3) найнесподіванішого. (Впр. 301)
Складання усних творів-роздумів за одним із планів 
поперед ньої вправи; обговорення прослуханих творів; мір-
кування з приводу того, чи лишилися із часів Т. Шевчен-
ка нерозв’язаними певні морально-етичні проблеми укра-
їнців. (Впр. 302)
Робота з комп’ютером. Розгляд мурала, що зображує 
Т. Шевченка, висловлення власного ставлення до таких 
зображень на стінах будинків. Організація виставки з фо-
торепродукцій нетрадиційних зображень Т. Шевченка, 
знайдених у мережі Інтернет. Написання тексту для екс-
курсовода, обговорення його на сторінках шкільного сай-
та. (Впр. 303)

47 Розділові знаки 
в безсполучни-
ковому реченні, 
їх синтаксичний 
розбір. Трену-
вальні вправи

Систематизувати знання учнів про без-
сполучникове складне речення; удоско-
налювати вміння й навички правильно 
розставляти розділові знаки, будувати 
складні безсполучникові речення та 
вживати їх у мовленні; розвивати логіч-
не та образне мислення, комунікативні 
навички та творчі здібності; виховувати 
мовленнєву культуру школярів

Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Виконання завдань, дібраних учителем
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Ознайомлення із зображенням Державного Герба України, 
оздобленого цитатами з творів Т. Шевченка. Складання 
опису Тризуба в публіцистичному стилі, використання 
в складеному тексті речень, що відповідають поданим схе-
мам. Висловлення власного ставлення до такого тракту-
вання.
Робота з комп’ютером. Знаходження в мережі Інтернет 
інформації про Тризуб; створення на шкільному сайті сто-
рінки, присвяченій Державному Гербу України. (Впр. 318)

46 Розвиток мов
лення. Усний 
твір у публіцис-
тичному стилі 
на суспільну 
тему

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про особливості публіцистичного 
стилю мовлення; удосконалювати вмін-
ня й навички складати текст публіцис-
тичного стилю мовлення за самостійно 
складеним планом; учити висловлюва-
ти власне ставлення до подій, героїв, 
їхніх учинків; розвивати вміння, кри-
тичне мислення, пам’ять; виховувати 
повагу до видатних українців

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Читання уривка з тексту виступу Ю. Мушкетика на уро-
чистому зібранні з нагоди ювілею Т. Шевченка; визначен-
ня мети, теми й головної думки виступу; обґрунтування 
стильової приналежності уривка; визначення типу мов-
лення. (Впр. 300)
Робота в групах. Складання плану твору-роздуму на одну 
з тем: «Шевченко — вчора, сьогодні і …завжди»; «Тарас 
Шевченко: ікона поколінь чи провідник нації?»; «Шевчен-
ків “Кобзар” у сприйнятті молодого українця XXI ст.». 
Обговорення планів у класі, визначення: 1) найбільш ло-
гічно й чітко складеного; 2) найтісніше пов’язаного із су-
часністю; 3) найнесподіванішого. (Впр. 301)
Складання усних творів-роздумів за одним із планів 
поперед ньої вправи; обговорення прослуханих творів; мір-
кування з приводу того, чи лишилися із часів Т. Шевчен-
ка нерозв’язаними певні морально-етичні проблеми укра-
їнців. (Впр. 302)
Робота з комп’ютером. Розгляд мурала, що зображує 
Т. Шевченка, висловлення власного ставлення до таких 
зображень на стінах будинків. Організація виставки з фо-
торепродукцій нетрадиційних зображень Т. Шевченка, 
знайдених у мережі Інтернет. Написання тексту для екс-
курсовода, обговорення його на сторінках шкільного сай-
та. (Впр. 303)

47 Розділові знаки 
в безсполучни-
ковому реченні, 
їх синтаксичний 
розбір. Трену-
вальні вправи

Систематизувати знання учнів про без-
сполучникове складне речення; удоско-
налювати вміння й навички правильно 
розставляти розділові знаки, будувати 
складні безсполучникові речення та 
вживати їх у мовленні; розвивати логіч-
не та образне мислення, комунікативні 
навички та творчі здібності; виховувати 
мовленнєву культуру школярів

Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Виконання завдань, дібраних учителем
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Складне речення з різними видами зв’язку

48 Складні речення 
з різними вида-
ми сполучнико-
вого та безспо-
лучникового 
зв’язку

Сформувати в учнів поняття про склад-
не речення з різними видами зв’язку; 
навчити визначати їхню структуру; 
розвивати вміння визначати вид склад-
них речень із різними видами зв’язку, 
відрізняти їх від інших видів складних 
речень і простих ускладнених речень; 
удосконалювати навички правильно 
використовувати складні речення з різ-
ними видами зв’язку; урізноманітню-
вати усне та писемне мовлення

29 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення засобів 
зв’язку між частинами складного речення, безсполучнико-
вих і сполучникових речень. (Впр. 319)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 185)
Ознайомлювальне читання тексту, обґрунтування стильо-
вої приналежності; з’ясування ролі складних речень із різ-
ними видами зв’язку в текстах публіцистичного стилю; 
пригадування назв пісень Тараса Петриненка. (Впр. 321)
Виразне читання тексту пісні Т. Петриненка, пригадуван-
ня назви й приспіву; визначення складних речень із різни-
ми видами зв’язку, з’ясування ролі таких речень у худож-
ніх текстах; побудова схем складних речень; висловлення 
власної думки щодо того, чи придатна рок-музика; переда-
ти патріотичні настрої, думки, заклики. (Впр. 322)
Робота в групах. Письмова відповідь (2–3 складних ре-
чення) на запитання до нього. (Впр. 324)
Виразне читання поезії Миколи Луківа; визначення речен-
ня з різними видами зв’язку, граматичної основи, крес-
лення схеми. Міркування щодо значення образу лебедя 
у фольклорі та художній літературі, пригадування фразео-
логізмів, пов’язаних із цим птахом. (Впр. 326)

49 Розвиток мов
лення. Конт
рольний твір 
роздум на 
мораль но-етичну 
тему

Перевірити вміння й навички учнів пи-
сати твори на морально-етичну тему, 
добирати мовні засоби відповідно до за-
думу й форми висловлювання; розвива-
ти творчі здібності школярів; вихову-
вати почуття доброти, людяності

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Самостійна робота учнів над твором на тему, запропонова-
ну вчителем

50, 
51

Розділові знаки 
в складних ре-
ченнях з різни-
ми видами 
 зв’язку

Поглибити знання учнів про складні ре-
чення з різними видами зв’язку (струк-
туру, смислові відношення, засоби 
зв’язку); ознайомити з особливостями 
пунктуації в складних синтаксичних 
конструкціях; сформувати пунктуацій-
ні вміння й навички вживати відповідні 
розділові знаки між частинами склад-
них речень із різними видами зв’язку; 
удосконалювати навички правильно ви-
користовувати складні речення з різни-
ми видами зв’язку як в усному, так 
і в писемному мовленні; виховувати 
риси, притаманні успішній людині

29 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми, 
головної думки, виду зв’язків між частинами складного 
речення; побудова схеми речення; утворення складних ре-
чень про пісні на слова Т. Шевченка. (Впр. 327)
Запис речень із розстановкою розділових знаків. (Впр. 328)
Складання речень за схемами. (Впр. 329)
Синтаксичний розбір речення з опорою на план розбору 
складного речення з різними видами зв’язку. (Впр. 330)
Робота в групах. Побудова схем речень, обґрунтування 
вживання розділових знаків; висловлення власного розу-
міння успіху за формулою: Успіх = знання + праця + … . 
(Впр. 331)
Списування, обґрунтування вживання розділових знаків. 
Розгляд фото пам’ятника Стіву Джобсу в Одесі. 
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Складне речення з різними видами зв’язку

48 Складні речення 
з різними вида-
ми сполучнико-
вого та безспо-
лучникового 
зв’язку

Сформувати в учнів поняття про склад-
не речення з різними видами зв’язку; 
навчити визначати їхню структуру; 
розвивати вміння визначати вид склад-
них речень із різними видами зв’язку, 
відрізняти їх від інших видів складних 
речень і простих ускладнених речень; 
удосконалювати навички правильно 
використовувати складні речення з різ-
ними видами зв’язку; урізноманітню-
вати усне та писемне мовлення

29 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення засобів 
зв’язку між частинами складного речення, безсполучнико-
вих і сполучникових речень. (Впр. 319)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 185)
Ознайомлювальне читання тексту, обґрунтування стильо-
вої приналежності; з’ясування ролі складних речень із різ-
ними видами зв’язку в текстах публіцистичного стилю; 
пригадування назв пісень Тараса Петриненка. (Впр. 321)
Виразне читання тексту пісні Т. Петриненка, пригадуван-
ня назви й приспіву; визначення складних речень із різни-
ми видами зв’язку, з’ясування ролі таких речень у худож-
ніх текстах; побудова схем складних речень; висловлення 
власної думки щодо того, чи придатна рок-музика; переда-
ти патріотичні настрої, думки, заклики. (Впр. 322)
Робота в групах. Письмова відповідь (2–3 складних ре-
чення) на запитання до нього. (Впр. 324)
Виразне читання поезії Миколи Луківа; визначення речен-
ня з різними видами зв’язку, граматичної основи, крес-
лення схеми. Міркування щодо значення образу лебедя 
у фольклорі та художній літературі, пригадування фразео-
логізмів, пов’язаних із цим птахом. (Впр. 326)

49 Розвиток мов
лення. Конт
рольний твір 
роздум на 
мораль но-етичну 
тему

Перевірити вміння й навички учнів пи-
сати твори на морально-етичну тему, 
добирати мовні засоби відповідно до за-
думу й форми висловлювання; розвива-
ти творчі здібності школярів; вихову-
вати почуття доброти, людяності

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Самостійна робота учнів над твором на тему, запропонова-
ну вчителем

50, 
51

Розділові знаки 
в складних ре-
ченнях з різни-
ми видами 
 зв’язку

Поглибити знання учнів про складні ре-
чення з різними видами зв’язку (струк-
туру, смислові відношення, засоби 
зв’язку); ознайомити з особливостями 
пунктуації в складних синтаксичних 
конструкціях; сформувати пунктуацій-
ні вміння й навички вживати відповідні 
розділові знаки між частинами склад-
них речень із різними видами зв’язку; 
удосконалювати навички правильно ви-
користовувати складні речення з різни-
ми видами зв’язку як в усному, так 
і в писемному мовленні; виховувати 
риси, притаманні успішній людині

29 Комбіно-
ваний 
урок

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми, 
головної думки, виду зв’язків між частинами складного 
речення; побудова схеми речення; утворення складних ре-
чень про пісні на слова Т. Шевченка. (Впр. 327)
Запис речень із розстановкою розділових знаків. (Впр. 328)
Складання речень за схемами. (Впр. 329)
Синтаксичний розбір речення з опорою на план розбору 
складного речення з різними видами зв’язку. (Впр. 330)
Робота в групах. Побудова схем речень, обґрунтування 
вживання розділових знаків; висловлення власного розу-
міння успіху за формулою: Успіх = знання + праця + … . 
(Впр. 331)
Списування, обґрунтування вживання розділових знаків. 
Розгляд фото пам’ятника Стіву Джобсу в Одесі. 
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з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Тлумачення (розкриття) алегорії скульптури. Складання 
опису пам’ятника в художньому стилі з використанням 
складних речень із різними видами зв’язку. Висловлення 
власного ставлення до слів С. Джобса «Коли учень тво-
рить, він навчається». (Впр. 332)
Списування речень, розстановка пропущених розділових 
знаків, побудова схеми останнього речення. (Впр. 333)

52 Узагальнення 
й систематиза-
ція вивченого 
з розділу 
«Складне речен-
ня з різними ви-
дами зв’язку»

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів з розділу «Складне речення з різ-
ними видами зв’язку», удосконалюва-
ти пунктуаційні вміння й навички; 
розвивати творчі вміння самостійно бу-
дувати речення з різними видами 
зв’язку; розвивати спостережливість, 
уважність, кмітливість як важливі еле-
менти розумової діяльності людини

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації ви-
вченого

Виконання завдань, дібраних учителем

53 Контрольна ро
бота з теми 
«Безсполучнико-
ве речення. 
Складні речення 
з різними вида-
ми зв’язку». 
Тестування.
Контрольне 
 аудіювання тек-
сту публіцистич-
ного стилю

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Безсполучникове складне 
речення. Складне речення з різними 
видами зв’язку», розвивати навички 
самостійної роботи, виховувати відпо-
відальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами; аудіювання 
тексту, прочитаного вчителем, і виконання завдань до ньо-
го

54 Аналіз конт-
рольної роботи. 
Робота над по-
милками

Повторити правила, на які було допу-
щено помилки в контрольній роботі, 
удосконалювати вміння й навички ко-
ристування довідковою літературою, 
виховувати уважність

Комбіно-
ваний 
урок

Виконання роботи над помилками фронтально та індивіду-
ально, виконання завдань, дібраних учителем

ТЕКСТ ЯК ОдИНИЦЯ МОВЛЕННЯ й ПРОдУКТ  
МОВЛЕННєВОї дІЯЛьНОСТІ

55 Текст і його 
 ознаки

Поглибити знання учнів про текст; 
 ознайомити з поняттям «складне син-
таксичне ціле» та його основні ознаки; 
навчити відрізняти складне синтаксич-
не ціле від набору речень; розвивати

30 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту про Марка Вовчка; ви-
значення, чи є висловлення текстом. (Впр. 338)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 197)
Читання анотації до книжки; з’ясування її комунікатив-
ної спрямованості та мети створення; доведення думки,
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№ 
з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

Тлумачення (розкриття) алегорії скульптури. Складання 
опису пам’ятника в художньому стилі з використанням 
складних речень із різними видами зв’язку. Висловлення 
власного ставлення до слів С. Джобса «Коли учень тво-
рить, він навчається». (Впр. 332)
Списування речень, розстановка пропущених розділових 
знаків, побудова схеми останнього речення. (Впр. 333)

52 Узагальнення 
й систематиза-
ція вивченого 
з розділу 
«Складне речен-
ня з різними ви-
дами зв’язку»

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів з розділу «Складне речення з різ-
ними видами зв’язку», удосконалюва-
ти пунктуаційні вміння й навички; 
розвивати творчі вміння самостійно бу-
дувати речення з різними видами 
зв’язку; розвивати спостережливість, 
уважність, кмітливість як важливі еле-
менти розумової діяльності людини

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації ви-
вченого

Виконання завдань, дібраних учителем

53 Контрольна ро
бота з теми 
«Безсполучнико-
ве речення. 
Складні речення 
з різними вида-
ми зв’язку». 
Тестування.
Контрольне 
 аудіювання тек-
сту публіцистич-
ного стилю

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Безсполучникове складне 
речення. Складне речення з різними 
видами зв’язку», розвивати навички 
самостійної роботи, виховувати відпо-
відальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами; аудіювання 
тексту, прочитаного вчителем, і виконання завдань до ньо-
го

54 Аналіз конт-
рольної роботи. 
Робота над по-
милками

Повторити правила, на які було допу-
щено помилки в контрольній роботі, 
удосконалювати вміння й навички ко-
ристування довідковою літературою, 
виховувати уважність

Комбіно-
ваний 
урок

Виконання роботи над помилками фронтально та індивіду-
ально, виконання завдань, дібраних учителем

ТЕКСТ ЯК ОдИНИЦЯ МОВЛЕННЯ й ПРОдУКТ  
МОВЛЕННєВОї дІЯЛьНОСТІ

55 Текст і його 
 ознаки

Поглибити знання учнів про текст; 
 ознайомити з поняттям «складне син-
таксичне ціле» та його основні ознаки; 
навчити відрізняти складне синтаксич-
не ціле від набору речень; розвивати

30 Урок ви-
вчення но-
вого мате-
ріалу

Ознайомлювальне читання тексту про Марка Вовчка; ви-
значення, чи є висловлення текстом. (Впр. 338)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 197)
Читання анотації до книжки; з’ясування її комунікатив-
ної спрямованості та мети створення; доведення думки,
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з/п Тема уроку Мета № § Тип уроку Види навчальної діяльності

творчі вміння складати висловлювання 
різних типів і стилів в усному й писем-
ному мовленні; виховувати повагу до 
видатних українців

чи є анотація текстом. Створення власного роздуму. Скла-
дання тексту-розповіді про жанри творів Марка Вовчка 
з уживанням прислівників спочатку, потім, пізніше. 
Складання опису зовнішності письменниці за фотогра-
фією, доведення або спростування думки. На основі схеми 
«Тексти за типом мовлення» (с. 198), визначення спільно-
го й відмінного між описом та оцінкою предмета. 
(Впр. 339)

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми, 
головної думки, стильової приналежності та типу мовлен-
ня; тлумачення лексичного значення виділених слів; об-
ґрунтування вживання розділових знаків. (Впр. 340)

Виразне читання уривка з поезії Р. Бернса, визначення за-
гальнолюдських цінностей, названих у ньому; складання 
тексту в публіцистичному стилі. (Впр. 341)

56 Розвиток мов
лення. Підготов-
ка до написання 
контрольного 
докладного пере-
казу тексту пу-
бліцистичного 
стилю з творчим 
завданням за 
складним пла-
ном

Удосконалювати вміння учнів усвідом-
лювати тему й основну думку, тип 
і стиль мовлення, запам’ятовувати 
конкретні факти, послідовність викла-
ду матеріалу; розвивати комунікативні 
вміння здійснювати аналіз тексту пуб-
ліцистичного стилю, вибирати інфор-
мацію відповідно до комунікативного 
завдання, відтворювати зміст почутого 
за самостійно складеним планом та ви-
конувати творчі завдання до нього;
розвивати пам’ять, спостережливість 
та увагу, виховувати риси інтелігент-
ності

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Вивчальне читання тексту «Будьмо інтелігентними», ви-
значення його теми та головної думки; доведення стильо-
вої приналежності за таблицею «Публіцистичний стиль» 
на форзаці підручника. З’ясування значення виділених 
слів; складання плану. Написання докладного переказу за 
планом, доповнення тексту переказу стислою розповіддю 
про спілкування з людиною, яку вважаєте взірцем інтелі-
гентності. (Впр. 337)

57 Розвиток мов
лення. Конт
рольний доклад
ний переказ 
тексту публіцис-
тичного стилю 
з творчим 
завданням

Перевірити рівень умінь і навичок 
з написання докладного переказу, роз-
вивати навички самостійної роботи, 
виховувати відповідальність

Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Написання переказу тексту, дібраного та прочитаного вчи-
телем
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творчі вміння складати висловлювання 
різних типів і стилів в усному й писем-
ному мовленні; виховувати повагу до 
видатних українців

чи є анотація текстом. Створення власного роздуму. Скла-
дання тексту-розповіді про жанри творів Марка Вовчка 
з уживанням прислівників спочатку, потім, пізніше. 
Складання опису зовнішності письменниці за фотогра-
фією, доведення або спростування думки. На основі схеми 
«Тексти за типом мовлення» (с. 198), визначення спільно-
го й відмінного між описом та оцінкою предмета. 
(Впр. 339)

Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми, 
головної думки, стильової приналежності та типу мовлен-
ня; тлумачення лексичного значення виділених слів; об-
ґрунтування вживання розділових знаків. (Впр. 340)

Виразне читання уривка з поезії Р. Бернса, визначення за-
гальнолюдських цінностей, названих у ньому; складання 
тексту в публіцистичному стилі. (Впр. 341)

56 Розвиток мов
лення. Підготов-
ка до написання 
контрольного 
докладного пере-
казу тексту пу-
бліцистичного 
стилю з творчим 
завданням за 
складним пла-
ном

Удосконалювати вміння учнів усвідом-
лювати тему й основну думку, тип 
і стиль мовлення, запам’ятовувати 
конкретні факти, послідовність викла-
ду матеріалу; розвивати комунікативні 
вміння здійснювати аналіз тексту пуб-
ліцистичного стилю, вибирати інфор-
мацію відповідно до комунікативного 
завдання, відтворювати зміст почутого 
за самостійно складеним планом та ви-
конувати творчі завдання до нього;
розвивати пам’ять, спостережливість 
та увагу, виховувати риси інтелігент-
ності

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Вивчальне читання тексту «Будьмо інтелігентними», ви-
значення його теми та головної думки; доведення стильо-
вої приналежності за таблицею «Публіцистичний стиль» 
на форзаці підручника. З’ясування значення виділених 
слів; складання плану. Написання докладного переказу за 
планом, доповнення тексту переказу стислою розповіддю 
про спілкування з людиною, яку вважаєте взірцем інтелі-
гентності. (Впр. 337)

57 Розвиток мов
лення. Конт
рольний доклад
ний переказ 
тексту публіцис-
тичного стилю 
з творчим 
завданням

Перевірити рівень умінь і навичок 
з написання докладного переказу, роз-
вивати навички самостійної роботи, 
виховувати відповідальність

Урок фор-
мування 
практич-
них умінь 
і навичок

Написання переказу тексту, дібраного та прочитаного вчи-
телем
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58 Будова тексту. 
Мікротеми. 
 Абзац. Ключові 
слова в тексті

Поглибити знання учнів про текст 
і його основні ознаки; удосконалювати 
вміння й навички виділяти в тексті 
тему й мікротеми, ділити текст на аб-
заци; розвивати творчі вміння склада-
ти висловлювання різних типів і стилів 
у власному усному й писемному мов-
ленні; виховувати любов до рідного 
краю

31 Комбіно-
ваний 
урок

Вивчальне читання тексту, визначення його стильової 
приналежності, теми й головної думки, зачину та кінців-
ки; з’ясування за словничком термінів, поданим у кінці 
підручника, значення абревіатури ЮНЕСКО. (Впр. 343)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 200)
Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми, 
головної думки та стильової приналежності. Виділення мі-
кротем, складання простого плану з визначенням у кожно-
му пункті ключового слова. Визначення зачину, викладу 
та кінцівки. (Впр. 344)
Творча робота. Складання (створення) зачину й кінцівки 
до поданого тексту; визначення теми й головної думки за-
писаного, виділення ключових слів; висловлення мірку-
вань щодо гасла «Своє, рідне — своєрідне». (Впр. 347)

59 Розвиток мов
лення. Тези про-
читаної науко-
во-пізнавальної 
статті

Ознайомити учнів з поняттям «теза» та 
вимогами до їх складання; удоскона-
лювати вміння осмислювати прочита-
не, виділяти головне, складати тези; 
розвивати культуру писемного мовлен-
ня, увагу, пам’ять, збагачувати й уточ-
нювати словниковий запас школярів; 
виховувати наполегливість у навчанні

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 204)
Ознайомлення та опрацювання пам’ятки «Як скласти тези 
тексту». (Впр. 348)
Читання науково-пізнавальної статті; з’ясування лексич-
ного значення наукових термінів, ужитих у ній; пошук 
у тексті слів іншомовного походження, добір до них укра-
їнських відповідників; складання тез прочитаного з опо-
рою на пам’ятку. (Впр. 349)
Вивчальне читання тексту, визначення його теми, голов-
ної думки та ключових слів; формування тез тексту. Ство-
рення проекту «Микола Бідняк: талант мужності і муж-
ність таланту». (Впр. 350)

60 Розвиток мов
лення. Конспек-
тування як різ-
новид стислого 
переказу почуто-
го

Удосконалювати в учнів уміння вико-
ристовувати конспектування як різно-
вид стислого переказу почутого; погли-
блювати знання дев’ятикласників про 
види конспектів; розвивати вміння 
критично осмислювати почуте, виділя-
ти в ньому головне, складати план, за-
стосовувати різні способи конспекту-
вання; виховувати толерантність

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Опрацювання теоретичного матеріалу про конспект та 
його види. (С. 209, 210)
Вивчальне читання початку конспекту тексту, його аналіз 
відповідно до поставлених питань.
Ознайомлення з пам’яткою «Як скласти конспект»; з’ясу-
вання відмінності між тезами та конспектом. (Впр. 353)
Складання конспекту прослуханого з використанням 
пам’ятки. (Впр. 354)

61 Види й засоби 
міжфразового 
зв’язку

Поглибити знання учнів про складне 
синтаксичне ціле, його ознаки, сфор-
мувати поняття про види міжфразового 
зв’язку компонентів висловлювання 
(ланцюговий і паралельний); розвивати 

32 Урок за-
своєння 
нових 
знань

Опрацювання таблиці «Види міжфразового зв’язку в тек-
сті». (С. 212)
Виразне читання тексту вголос; за допомогою теоретич-
ного матеріалу визначення видів зв’язку між реченнями 
тексту. (Впр. 355)
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58 Будова тексту. 
Мікротеми. 
 Абзац. Ключові 
слова в тексті

Поглибити знання учнів про текст 
і його основні ознаки; удосконалювати 
вміння й навички виділяти в тексті 
тему й мікротеми, ділити текст на аб-
заци; розвивати творчі вміння склада-
ти висловлювання різних типів і стилів 
у власному усному й писемному мов-
ленні; виховувати любов до рідного 
краю

31 Комбіно-
ваний 
урок

Вивчальне читання тексту, визначення його стильової 
приналежності, теми й головної думки, зачину та кінців-
ки; з’ясування за словничком термінів, поданим у кінці 
підручника, значення абревіатури ЮНЕСКО. (Впр. 343)
Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 200)
Ознайомлювальне читання тексту, визначення його теми, 
головної думки та стильової приналежності. Виділення мі-
кротем, складання простого плану з визначенням у кожно-
му пункті ключового слова. Визначення зачину, викладу 
та кінцівки. (Впр. 344)
Творча робота. Складання (створення) зачину й кінцівки 
до поданого тексту; визначення теми й головної думки за-
писаного, виділення ключових слів; висловлення мірку-
вань щодо гасла «Своє, рідне — своєрідне». (Впр. 347)

59 Розвиток мов
лення. Тези про-
читаної науко-
во-пізнавальної 
статті

Ознайомити учнів з поняттям «теза» та 
вимогами до їх складання; удоскона-
лювати вміння осмислювати прочита-
не, виділяти головне, складати тези; 
розвивати культуру писемного мовлен-
ня, увагу, пам’ять, збагачувати й уточ-
нювати словниковий запас школярів; 
виховувати наполегливість у навчанні

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Опрацювання теоретичного матеріалу. (С. 204)
Ознайомлення та опрацювання пам’ятки «Як скласти тези 
тексту». (Впр. 348)
Читання науково-пізнавальної статті; з’ясування лексич-
ного значення наукових термінів, ужитих у ній; пошук 
у тексті слів іншомовного походження, добір до них укра-
їнських відповідників; складання тез прочитаного з опо-
рою на пам’ятку. (Впр. 349)
Вивчальне читання тексту, визначення його теми, голов-
ної думки та ключових слів; формування тез тексту. Ство-
рення проекту «Микола Бідняк: талант мужності і муж-
ність таланту». (Впр. 350)

60 Розвиток мов
лення. Конспек-
тування як різ-
новид стислого 
переказу почуто-
го

Удосконалювати в учнів уміння вико-
ристовувати конспектування як різно-
вид стислого переказу почутого; погли-
блювати знання дев’ятикласників про 
види конспектів; розвивати вміння 
критично осмислювати почуте, виділя-
ти в ньому головне, складати план, за-
стосовувати різні способи конспекту-
вання; виховувати толерантність

Урок фор-
мування 
комуніка-
тивних 
умінь і на-
вичок

Опрацювання теоретичного матеріалу про конспект та 
його види. (С. 209, 210)
Вивчальне читання початку конспекту тексту, його аналіз 
відповідно до поставлених питань.
Ознайомлення з пам’яткою «Як скласти конспект»; з’ясу-
вання відмінності між тезами та конспектом. (Впр. 353)
Складання конспекту прослуханого з використанням 
пам’ятки. (Впр. 354)

61 Види й засоби 
міжфразового 
зв’язку

Поглибити знання учнів про складне 
синтаксичне ціле, його ознаки, сфор-
мувати поняття про види міжфразового 
зв’язку компонентів висловлювання 
(ланцюговий і паралельний); розвивати 

32 Урок за-
своєння 
нових 
знань

Опрацювання таблиці «Види міжфразового зв’язку в тек-
сті». (С. 212)
Виразне читання тексту вголос; за допомогою теоретич-
ного матеріалу визначення видів зв’язку між реченнями 
тексту. (Впр. 355)
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вміння аналізувати структуру склад-
них синтаксичних цілих, визначати 
види зв’язку речень у них; виховувати 
уважність

Робота в групах. Читання тексту, з’ясування видів і засо-
бів зв’язку між реченнями; опис зовнішності зображеної 
на фотографії дівчини. (Впр. 356).

Ознайомлювальне читання тексту; визначення теми та го-
ловної думки; з’ясування видів і засобів зв’язку між ре-
ченнями. (Впр. 357)

Узагальнення й систематизація вивченого

62, 
63

Мовні аспекти 
вивчення речен-
ня (порядок слів 
у реченні, гра-
матична основа, 
види речень)

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про мовні аспекти вивчення ре-
чення; удосконалювати вміння й нави-
чки визначати види речень, граматич-
ну основу в них; сприяти поліпшенню 
як писемного, так і усного мовлення 
учнів, етики спілкування, розвивати 
інтелектуальні, творчі здібності

33 Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Запис речень; визначення граматичної основи, виду зв’яз-
ку між частинами складного речення; з’ясування ролі ін-
версії в реченнях. (Впр. 363)

Списування речень; обґрунтування наявності або відсутно-
сті коми між частинами складносурядних речень; усний 
синтаксичний розбір останнього речення. (Впр. 364)

Читання тексту; визначення його теми й головної думки, 
складносурядних та складнопідрядних речень; виду склад-
нопідрядних; пояснення вживання розділових знаків; ви-
значення речень з однорідними членами; висловлення 
власної думки щодо ставлення до свого таланту й таланту 
інших людей. (Впр. 366)

Визначення виду складнопідрядних речень. (Впр. 367)

Побудова схем поданих прислів’їв; письмовий розбір пер-
шого й останнього речень. (Впр. 368)

Робота в парах. Диктування одне одному речень, перевір-
ка написаного; визначення типу підрядності; пояснення 
орфограм. (Впр. 369)

Списування речень із постановкою пропущених літер 
і розділових знаків; складання усного висловлювання 
«Моє місто весною» з використанням безсполучникових 
складних речень. (Впр. 370)

Постановка пропущених розділових знаків, складання 
схем записаних речень, визначення типу підрядності. 
(Впр. 372)

Ознайомлювальне читання тексту, визначення речень 
із різними видами зв’язку; з’ясування значення вислову 
творити себе; висловлення власної думки щодо вислову 
письменника Т. Прохаська. (Впр. 374)
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вміння аналізувати структуру склад-
них синтаксичних цілих, визначати 
види зв’язку речень у них; виховувати 
уважність

Робота в групах. Читання тексту, з’ясування видів і засо-
бів зв’язку між реченнями; опис зовнішності зображеної 
на фотографії дівчини. (Впр. 356).

Ознайомлювальне читання тексту; визначення теми та го-
ловної думки; з’ясування видів і засобів зв’язку між ре-
ченнями. (Впр. 357)

Узагальнення й систематизація вивченого

62, 
63

Мовні аспекти 
вивчення речен-
ня (порядок слів 
у реченні, гра-
матична основа, 
види речень)

Узагальнити й систематизувати знання 
учнів про мовні аспекти вивчення ре-
чення; удосконалювати вміння й нави-
чки визначати види речень, граматич-
ну основу в них; сприяти поліпшенню 
як писемного, так і усного мовлення 
учнів, етики спілкування, розвивати 
інтелектуальні, творчі здібності

33 Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Запис речень; визначення граматичної основи, виду зв’яз-
ку між частинами складного речення; з’ясування ролі ін-
версії в реченнях. (Впр. 363)

Списування речень; обґрунтування наявності або відсутно-
сті коми між частинами складносурядних речень; усний 
синтаксичний розбір останнього речення. (Впр. 364)

Читання тексту; визначення його теми й головної думки, 
складносурядних та складнопідрядних речень; виду склад-
нопідрядних; пояснення вживання розділових знаків; ви-
значення речень з однорідними членами; висловлення 
власної думки щодо ставлення до свого таланту й таланту 
інших людей. (Впр. 366)

Визначення виду складнопідрядних речень. (Впр. 367)

Побудова схем поданих прислів’їв; письмовий розбір пер-
шого й останнього речень. (Впр. 368)

Робота в парах. Диктування одне одному речень, перевір-
ка написаного; визначення типу підрядності; пояснення 
орфограм. (Впр. 369)

Списування речень із постановкою пропущених літер 
і розділових знаків; складання усного висловлювання 
«Моє місто весною» з використанням безсполучникових 
складних речень. (Впр. 370)

Постановка пропущених розділових знаків, складання 
схем записаних речень, визначення типу підрядності. 
(Впр. 372)

Ознайомлювальне читання тексту, визначення речень 
із різними видами зв’язку; з’ясування значення вислову 
творити себе; висловлення власної думки щодо вислову 
письменника Т. Прохаська. (Впр. 374)
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64 Повторення ос-
новних орфо-
грам

Удосконалювати вміння й навички 
дев’ятикласників працювати над орфо-
грамами в словах, застосовувати різні 
способи перевірки їх; виробляти вмін-
ня аналізувати орфограми та групувати 
їх; розвивати логічне мислення, 
пам’ять, увагу; виховувати доброзич-
ливість, толерантне ставлення до лю-
дей

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Виконання завдань, дібраних учителем

65 Основні пункто-
грами в просто-
му реченні

Повторити основні пунктограми в про-
стому реченні; удосконалити вміння 
визначати їх у синтаксичних конструк-
ціях, розвивати практичні вміння вжи-
вати розділові знаки відповідно до пра-
вил пунктуації; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидак-
тичного матеріалу виховувати любов 
до рідного краю

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Виконання завдань, дібраних учителем

66 Основні пункто-
грами в складно-
му реченні

Повторити основні пунктограми 
в складному реченні; удосконалити 
вміння визначати їх у синтаксичних 
конструкціях, розвивати практичні 
вміння вживати розділові знаки відпо-
відно до правил пунктуації; за допомо-
гою мовленнєво-комунікативного ди-
дактичного матеріалу виховувати 
почуття прекрасного

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Виконання завдань, дібраних учителем

67 Контрольна ро
бота (диктант)

Перевірити рівень орфографічної 
й пунктуаційної грамотності учнів; 
удосконалювати вміння застосовувати 
здобуті знання на практиці; розвивати 
увагу, логічне мислення; виховувати 
в учнів старанність і наполегливість 
у навчанні

Урок оці-
нювання 
навчаль-
них досяг-
нень учнів

Написання диктанту, дібраного вчителем
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64 Повторення ос-
новних орфо-
грам

Удосконалювати вміння й навички 
дев’ятикласників працювати над орфо-
грамами в словах, застосовувати різні 
способи перевірки їх; виробляти вмін-
ня аналізувати орфограми та групувати 
їх; розвивати логічне мислення, 
пам’ять, увагу; виховувати доброзич-
ливість, толерантне ставлення до лю-
дей

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Виконання завдань, дібраних учителем

65 Основні пункто-
грами в просто-
му реченні

Повторити основні пунктограми в про-
стому реченні; удосконалити вміння 
визначати їх у синтаксичних конструк-
ціях, розвивати практичні вміння вжи-
вати розділові знаки відповідно до пра-
вил пунктуації; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидак-
тичного матеріалу виховувати любов 
до рідного краю

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Виконання завдань, дібраних учителем

66 Основні пункто-
грами в складно-
му реченні

Повторити основні пунктограми 
в складному реченні; удосконалити 
вміння визначати їх у синтаксичних 
конструкціях, розвивати практичні 
вміння вживати розділові знаки відпо-
відно до правил пунктуації; за допомо-
гою мовленнєво-комунікативного ди-
дактичного матеріалу виховувати 
почуття прекрасного

Урок уза-
гальнення 
й система-
тизації 
знань

Виконання завдань, дібраних учителем

67 Контрольна ро
бота (диктант)

Перевірити рівень орфографічної 
й пунктуаційної грамотності учнів; 
удосконалювати вміння застосовувати 
здобуті знання на практиці; розвивати 
увагу, логічне мислення; виховувати 
в учнів старанність і наполегливість 
у навчанні

Урок оці-
нювання 
навчаль-
них досяг-
нень учнів

Написання диктанту, дібраного вчителем
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68 Контрольна ро
бота з теми 
«Текст як оди-
ниця мовлення 
й продукт мов-
леннєвої діяль-
ності. Узагаль-
нення та 
систематизація 
вивченого». 
 Тестування

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Текст як одиниця мовлен-
ня й продукт мовленнєвої діяльності. 
Узагальнення та систематизація вивче-
ного», розвивати навички самостійної 
роботи, виховувати відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами

69, 
70

Аналіз кон-
трольних робіт. 
Підсумковий 
урок

Узагальнити й систематизувати основ-
ні відомості із синтаксису й пунктуа-
ції, зокрема про складне речення, 
сформувати вміння структурувати ви-
вчений теоретичний матеріал; удоско-
налювати пунктуаційні вміння й нави-
чки; розвивати пізнавальний інтерес, 
логічне мислення, пам’ять, увагу; ви-
ховувати любов до української мови 

Урок пов-
торення, 
узагаль-
нення 
й система-
тизації 
знань

Узагальнення найважливішого матеріалу з розділів 
«Складне речення», «Складне речення з різними видами 
зв’язку» у формі тез. Формулювання запитань до одно-
класників на повторення вивченого.
Запис крилатих висловів про мову, характеристика речень 
за будовою.
Усний пунктуаційний аналіз складних речень із різними 
видами зв’язку.
Робота з комп’ютером. Складання побажання одноклас-
никам на літні канікули у формі електронного листа з ви-
користанням різних видів складних речень
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68 Контрольна ро
бота з теми 
«Текст як оди-
ниця мовлення 
й продукт мов-
леннєвої діяль-
ності. Узагаль-
нення та 
систематизація 
вивченого». 
 Тестування

Перевірити рівень знань, умінь і нави-
чок з теми «Текст як одиниця мовлен-
ня й продукт мовленнєвої діяльності. 
Узагальнення та систематизація вивче-
ного», розвивати навички самостійної 
роботи, виховувати відповідальність

Урок 
контролю 
та корек-
ції знань, 
умінь і на-
вичок

Виконання тестових завдань за варіантами

69, 
70

Аналіз кон-
трольних робіт. 
Підсумковий 
урок

Узагальнити й систематизувати основ-
ні відомості із синтаксису й пунктуа-
ції, зокрема про складне речення, 
сформувати вміння структурувати ви-
вчений теоретичний матеріал; удоско-
налювати пунктуаційні вміння й нави-
чки; розвивати пізнавальний інтерес, 
логічне мислення, пам’ять, увагу; ви-
ховувати любов до української мови 

Урок пов-
торення, 
узагаль-
нення 
й система-
тизації 
знань

Узагальнення найважливішого матеріалу з розділів 
«Складне речення», «Складне речення з різними видами 
зв’язку» у формі тез. Формулювання запитань до одно-
класників на повторення вивченого.
Запис крилатих висловів про мову, характеристика речень 
за будовою.
Усний пунктуаційний аналіз складних речень із різними 
видами зв’язку.
Робота з комп’ютером. Складання побажання одноклас-
никам на літні канікули у формі електронного листа з ви-
користанням різних видів складних речень
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УКРАЇНСЬКА 
МОВА

Інтернет-
підтримка

9
Міні-конспекти уроків до підручника  
О. П. Глазової

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА МОВА �
 О. П. Глазова

Підручник для 9 класу продовжує 
лінійку підручників для 5–9 класів 
з української мови О. П. Глазової

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Лаконічне подання теорії
• Достатня кількість цікавих тренувальних вправ 
• Завдання для розвитку комунікативних навичок учнів

Теоретичний матеріал у вигляді 
тексту, схеми, таблиці

Тренувальні вправи

Розвиток комунікативних 
навичок

Завдання до ілюстраціїВиконання завдань у парах або групах

Творчі завдання

х 

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

www.e-ranok.com.ua



Учасник
конкурсного

 відбору проектів 
підручників 

для 9 класу ЗНЗ

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА МОВА. 9 клас
 О. П. Глазова

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

  Зошит з розвитку мовлення 
  Розробки уроків

  ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

  ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА 
  Інтерактивне подання теоретичного матеріалу
  Тестові завдання до кожної з вивчених тем

для самоконтролю (інтерактивне виконання)

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA

РІВ 

в 

M.UUAA

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, — 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  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 навчально-
виховного процесу в 

2016/2017 н.р. 

Наочність нового 
покоління. Українська 

мова. 9 клас 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 

 

http://e-ranok.com.ua/ua/product/ykranska-mova-9-klas-plani-konspekti-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/ykranska-mova-5-11-klasi-navchaln-programi-metodichn-rekomendats-shcodo-organzats-navchalno-vixovnogo-protsesy-v-20162017-nr.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/naochnst-novogo-pokolnnya-ykranska-mova-9-klas.html
https://www.facebook.com/groups/e.ranok/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51783399702675
http://vk.com/e_ranok
http://e-ranok.com.ua/
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