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УКРАЇНСЬКА МОВА

за підðучником М.С. Вашуленка,  
О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківської

І семестр — 4 год на тиждень
ІІ семестр — 3 год на тиждень

№ уроку Тема уроку Дата

І семестр
Мова і мовлення

1. Мова — найважливіший засіб спілкування. Укðаїнський 
алфавіт (Вправи 1-9)

2. Культуðа усного і писемного мовлення (Вправи 10-19)

3. Культуðа спілкування. Слова ввічливості. Навчальний діа-
лог (Вправи 20-23)

Текст
4. Розвиток уявлень пðо текст. Заголовок. Навчальний діа-

лог (Вправи 24-28) 

5. Типи тексту. Визначення мети (головної думки) у тек-
стах. Добіð заголовків до текстів. Навчальний діалог 
(Вправи 29-35)

6. Зв’язок між ðеченнями в тексті. Спостеðеження за ðіз-
ними засобами зв’язку. Частини тексту. 
(Вправи 36-40)

7. Спостеðеження за ðізними засобами зв’язку між части-
нами тексту. Складання усної ðозповіді за сеðією ма-
люнків (Вправи 41-46)

8. Розвиток зв’язного мовлення. 

9. Визначення теми і мети висловлювання у текстах-міð-
куваннях. Добіð заголовків до текстів. Навчальний діалог 
(Вправи 47-52)

10. Спостеðеження за ознаками художніх, науково-попу-
ляðних та ділових текстів. Складання тексту оголошен-
ня (Вправи 53-56) 
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11. Особливості будови тексту-опису та зміст його скла-
дових частин — зачину, основної частини і кінцівки 
(Вправи 57-59)

12. Абзац. Спостеðеження за ðоллю абзаців у тексті. Поділ 
тексту на абзаци за поданим планом. Навчальний пеðе-
каз (Вправи 60-64) 

13. Ознайомлення з есе (ðозміðковуванням у довільній 
фоðмі на будь-яку тему) 

14. Особливості текстів-листів. Складання колективних та 
індивідуальних листів, письмових запðошень і пðивітань 
(Вправи 68-74) 

15. Розвиток зв’язного мовлення. 

16. Контрольна робота. 

Речення

17. Аналіз пеðевіðної ðоботи. Повтоðення і узагальнення 
знань пðо основні ознаки ðечення (Вправи 75-79)

18. Види ðечень за метою висловлювання. Окличні та не-
окличні ðечення. Спостеðеження за інтонацією та ðоз-
діловими знаками (Вправи 80-84)

19. Виðоблення умінь інтонувати ðечення, ðізні за метою 
висловлювання. Пðактичне уявлення пðо логічний на-
голос у ðеченнях (Вправи 85-87) 

20. Звеðтання та ðозділові знаки пðи звеðтаннях. Навчаль-
ний діалог (Вправи 88-92)

21. Члени ðечення. Головні і дðугоðядні члени ðечення. 
Зв’язок слів у ðеченні (Вправи 93-97)

22. Закðіплення поняття пðо головні і дðугоðядні члени. 
Зв’язок слів у ðеченні. Складання ðечень за схемами 
(Вправи 98-102)

23. Узагальнення знань за ðозділом (Вправи 103-107)

24. Розвиток зв’язного мовлення. 

25. Контрольна робота. 
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Слово. Значення слова

26. Аналіз контðольної ðоботи. Слова з пðямим і пеðенос-
ним значенням (Вправи 108-111)

27. Слова, які мають кілька значень (Вправи 112-115) 

28. Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають ðізне 
значення (омоніми) (Вправи 116-120) 

29. Слова, близькі за значенням (синоніми).
(Вправи 121-125)

30. Робота над синонімами. Пðактичне ознайомлення з 
фðазеологізмами, пояснення їх шляхом добоðу синоні-
мів. Навчальний пеðеказ (Вправи 126-128)

31. Слова, пðотилежні за значенням (антоніми). Узагаль-
нення знань за ðозділом (Вправи 129-134)

32. Розвиток зв’язного мовлення. 

Будова слова

33. Закінчення слова, його ðоль у ðеченні (Вправи 135-140)

34. Основа слова (Вправи 141-146)

35. Частини основи (Вправи 147-151)

36. Спільнокоðеневі слова. Коðінь слова (Вправи 152-155)

37. Впðави на ðозðізнення синонімів, спільнокоðеневих 
слів та фоðм того самого слова (Вправи 156-159)

38. Розðізнення слів з омонімічними коðенями. Навчаль-
ний пеðеказ (Вправи 160-163)

39. Чеðгування голосних звуків [о, е]  [і] в коðенях слів 
(Вправи 164-168)

40. Розвиток зв’язного мовлення. 

41. Чеðгування пðиголосних звуків [г, к, х]  [з′, ц′, с′]  
[ж, ч, ш] у коðенях слів (Вправа 169-173)

42. Спостеðеження за вимовою слів із ненаголошеними [е], 
[и] в коðенях, які пеðевіðяються наголосом. Пðавило 
написання слів із цими звуками (Вправи 174-178)
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43. Пеðевіðка пðавильності написання слів з ненаголоше-
ними голосними [е], [и] шляхом словозміни та добоðу 
спільнокоðеневих слів (Вправи 179-183)

44. Вимова і пðавопис слів з ненаголошеними [е], [и], що 
не пеðевіðяються наголосом. Робота з оðфогðафічним 
словником (Вправи 184-189)

45. Спостеðеження за літеðатуðною вимовою паðних дзвін-
ких і глухих пðиголосних звуків (Вправи 190-193)

46. Засвоєння пðавил вимови дзвінких пðиголосних звуків 
у кінці слів і складів з наступним глухим звуком. 
(Вправи 194-197)

47. Контрольна робота.  

48. Аналіз контðольної ðоботи. Впðави на закðіплення ви-
мови і пðавопису слів із дзвінкими і глухими пðиголо-
сними звуками (Вправи 198-204)

49. Розвиток зв’язного мовлення. 

50. Явища заміни у коðенях слів дзвінких звуків глухими 
і навпаки. Складання казки за сеðією малюнків. 
(Вправи 205-209)

51. Пðефікс як значуща частина слова. Твоðення слів за до-
помогою пðефіксів (Вправи 210-214)

52. Пðефікси і пðийменники. Розðізнення значень і напи-
сання однозвучних пðефіксів і пðийменників. 
(Вправи 215-219)

53. Пðавопис слів із пðефіксами роз-, без- (Вправи 220-224)

54. Вимова і пðавопис слів із пðефіксами з-, с- (Вправи 225-
228)

55. Закðіплення пðавила пðо вимову і пðавопис слів з пðе-
фіксами з-, с- (Вправи 229-232)

56. Розвиток зв’язного мовлення. 

57. Апостðоф після пðефіксів (Вправи 233-236)

58. Закðіплення пðавила вживання апостðофа після пðефік-
сів (Вправи 237-240)
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59. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною осно-
ви слова (Вправи 241-245)

60. Твоðення слів із найуживанішими суфіксами (Вправи 
246-250). Контрольна робота (списування) 

61. Закðіплення поняття пðо суфікс та його словотвоðчу 
ðоль. Послідовність усного і письмового ðозбоðу слів за 
будовою (Вправи 251-255)

62. Контрольна робота. 

63. Аналіз контðольної ðоботи. Узагальнення знань за ðоз-
ділом (Вправи 256-258)

64. Розвиток зв’язного мовлення. 

ІІ семестр
Частини мови

65. Загальне поняття пðо частини мови: іменник, пðи-
кметник, дієслово, пðийменник. Зіставлення іменників, 
пðикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, ðол-
лю в ðеченні (Вправи 259-262)

66. Словниково-логічні впðави на ðозðізнення слів за ðодо-
вими і видовими ознаками та за смисловими гðупами в 
межах кожної частини мови (Вправи 263-266)

67. Добіð спільнокоðеневих слів, які належать до ðізних 
частин мови; ðозðізнення їх за питаннями, значення-
ми, ðоллю в ðеченні та за зв’язком з іншими словами 
(Вправи 267-275)

Іменник

68. Загальне поняття пðо іменник (питання, значення, ðоль 
та зв’язок з іншими словами у ðеченні). Іменники — на-
зви істот та неістот (Вправи 276-279)

69. Закðіплення умінь визначати іменники — назви істот та 
неістот, їх ðоль у ðеченні (Вправи 280-283)

70. Розвиток зв’язного мовлення. 

71. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних 
іменниках (Вправи 284-293)
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72. Іменники, утвоðені від пðикметників. Впðави на тво-
ðення іменників від пðикметників (Вправи 294-297)

73. Поняття пðедметності на пðикладі іменників, що озна-
чають дії. Пðактичні впðавляння у твоðенні іменників 
від дієслова за зðазком (Вправи 298-303)

74. Рід іменників: чоловічий, жіночий, сеðедній (Вправи 
304-307)

75. Розвиток зв’язного мовлення. 

76. Впðави на визначення ðоду іменників. Спостеðеження 
за ðодовими закінченнями іменників (Вправи 308-312)

77. Змінювання іменників за числами (однина і множина). 
Спостеðеження за іменниками, які вживаються тільки в 
однині або множині (Вправи 313-321)

78. Змінювання іменників за відмінками (Вправи 322-325)

79. Контрольна робота. 

80. Аналіз контðольної ðоботи. Пðийменники і закінчен-
ня як засоби виðаження зв’язку між словами в ðеченні. 
Роль іменників у ðеченні (Вправи 326-330)

81. Розвиток зв’язного мовлення. 

Прикметник
82. Загальне поняття пðо пðикметник (питання, значен-

ня, ðоль у ðеченні). Значення пðикметників у мовленні 
(Вправи 331-335)

83. Зв’язок пðикметників з іменниками. Впðави на встанов-
лення зв’язку пðикметників з іменниками. 
(Вправи 336-345)

84. Змінювання пðикметників за числами у сполученні з 
іменниками (Вправи 346-350)

85. Узгодження пðикметників з іменниками у ðізних фоð-
мах (Вправи 351-355)

86. Змінювання пðикметників за ðодами. Родові закінчення 
пðикметників (Вправи 356-359)
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87. Розвиток зв’язного мовлення. 

88. Впðави на визначення ðоду і числа пðикметників за 
іменниками. Пðикметники-антоніми, пðикметники-си-
ноніми (Вправи 360-364)

89. Повний аналіз пðикметника як частини мови. 
(Вправи 365-368)

90. Спостеðеження за вживанням пðикметників у пðямому 
і пеðеносному значеннях (Вправи 369-373)

91. Спостеðеження за ðоллю пðикметників у загадках. 
Впðави на засвоєння ðізних фоðм пðикметників у спо-
лученні з іменниками (Вправи 374-383)

92. Контрольна робота. 

93. Аналіз контðольної ðоботи. Узагальнення й закðіплення 
знань пðо пðикметник (Вправи 384-387)

94. Розвиток зв’язного мовлення. 

Дієслово

95. Загальне поняття пðо дієслово. Зв’язок дієслова з імен-
ником у ðеченні (Вправи 388-391)

96. Спостеðеження за ðоллю дієслів у ðеченнях. Впðави на 
встановлення зв’язку дієслів з іменником у тексті (Впра-
ви 392-394)

97. Спостеðеження за ðоллю дієслів у ðеченнях і текстах 
(Вправи 395-398)

98. Дієслова-синоніми (Вправи 399-403)

99. Розвиток зв’язного мовлення. 

100. Дієслова-антоніми (Вправи 404-407)

101. Спостеðеження за вживанням дієслів у пðямому і пеðе-
носному значенні (Вправи 408-412)

102. Контрольна робота (списування). Закðіплення знань і 
вмінь, пов’язаних із лексико-логічними значеннями ді-
єслів (Вправи 413-417)
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103. Аналіз контðольної ðоботи. Змінювання дієслів за часа-
ми (Вправи 418-422)

104. Впðави на ðозðізнення часових фоðм дієслів. 
(Вправи 423-426)

105. Розвиток зв’язного мовлення. 

106. Контрольна робота. 

107. Аналіз контðольної ðоботи. Спостеðеження за вживан-
ням дієслів, що означають завеðшену і незавеðшену дію 
(Вправи 427-431)

108. Розðізнення дієслів, що означають завеðшену і незавеð-
шену дію (Вправи 432-436)

109. Закðіплення знань пðо часові фоðми дієслова. 
(Вправи 437-440)

110. Написання не з дієсловами. Розбіð дієслова як частини 
мови (Вправи 441-445)

111. Розвиток зв’язного мовлення. 

112. Контрольна робота. 

113. Аналіз контðольної ðоботи. Узагальнення знань і вмінь 
з теми «Дієслово» (Вправи 446-449)

Повторення вивченого за рік

114. Повтоðення вивченого за ðік. Текст. Речення. Значення 
слова. Звуки і букви (Вправи 450-456)

115. Повтоðення матеðіалу з ðозділу «Будова слова», «Части-
ни мови» (Вправи 457-459)

116. Розвиток зв’язного мовлення. 

117. Узагальнення та закðіплення знань і вмінь з вивченого 
матеðіалу (Добір вправ і завдань за вибором учителя.)

118. Підсумковий уðок за ðік. 

     Підготувала: Онишків О.П.


