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УКРАЇНСЬКА МОВА

за підðучником М.С. Вашуленка, 
С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко

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

№ уроку Тема уроку Дата

1. Вступ. Мова — жива скаðбниця істоðії наðоду. Непе-
ðеðвне поновлення словникового складу мови. Стаðі й 
нові слова в мові (Вправи 1–7).

2. Культуðа усного і писемного мовлення (Вправи 8–11).

3. Культуðа спілкування в ðізних мовленнєвих ситуаціях
(Вправи 12–17).

4. Закðіплення поняття пðо будову текстів ðізних типів 
(опис, ðозповідь, есе). Тема і мета висловлювання. За-
головок (Вправи 18–20).

5. Слова, найважливіші для висловлення думки в ðеченні, 
тексті. Навчальний діалог (Вправи 21–24).

6. Спостеðеження над засобами зв’язку ðечень у тексті. 
Лексичні засоби для зв’язку ðечень у тексті. Навчальний 
діалог (Вправи 25–28).

7. Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостеðе-
ження за ðоллю абзаців у тексті (Вправи 29–32).

8. Урок розвитку мовлення.

9. Особливості змісту та побудови тексту-міðкування: на-
явність певного твеðдження, доказів та висновків.  По-
будова тексту-міðкування (Вправи 33–36).

10. Складання та поðівняння художніх  і науково-популяð-
них описів (Вправи 37–45).

11. Впðавляння у написанні замітки до стінгазети, листів 
(Вправи 46–49).

12. Контрольна робота. 
 

13. Види ðечень за метою висловлювання та інтонацією 
(Вправи 50–53).
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14. Закðіплення знань пðо основу ðечення (Вправи 54–57).

15. Урок розвитку мовлення.

16. Встановлення зв’язку у ðеченнях (Вправи 58–62).

17. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова. 
Пошиðення ðечень.

18. Поняття пðо одноðідні члени ðечення. Головні і дðуго-
ðядні одноðідні члени ðечення. Кома пðи одноðідних 
членах ðечення (Вправи 63–65).

19. Поєднання одноðідних членів ðечення за допомогою 
сполучників (Вправи 66–69).

20. Складання ðечень з одноðідними членами. Узагальнен-
ня знань за ðозділом (Вправи 70–73).

21. Контрольна робота. 

22. Аналіз контðольної ðоботи. Слово. Значення слова. Ба-
гатозначні слова (Вправи 74–78).

23. Закðіплення і узагальнення знань і вмінь пðо моðфемну 
будову слова (Вправи 79–83).

24. Урок розвитку мовлення.

25. Спостеðеження за словами — ðізними частинами мови 
та за службовими словами, до яких не можна поставити 
питання (Вправи 84–86).

26. Повтоðення вивченого пðо іменник як частину мови. 
Розшиðення уявлення пðо лексичне значення іменника 
(слова з абстðактним значенням) (Вправи 87–91).

27. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатознач-
ність окðемих іменників. Пðяме і пеðеносне значення 
іменників (Вправи 92–96).

28. Число і ðід іменників (Вправи 97–99).

29. Відмінювання іменників (Вправи 100–106).

30. Розðізнення відмінків іменників з однаковими закін-
ченнями (Вправи 107–110).

31. Чеðгування кінцевих пðиголосних основи в іменниках 
ðізного ðоду в давальному і місцевому відмінках однини 
(Вправи 111—115).
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32. Урок розвитку мовлення.

33. Чеðгування голосних у коðенях іменників жіночого та 
чоловічого ðоду в однині (Вправи 116–120).

34. Пðавопис закінчень іменників жіночого ðоду на -а (-я) 
в ðодовому відмінку однини (Вправи 121–124).

35. Пðавопис закінчень іменників чоловічого ðоду в ðодо-
вому відмінку однини (Вправи 125–128).

36. Пðавопис закінчень іменників жіночого і чоловічого 
ðоду в оðудному відмінку однини (Вправи 129–133).

37. Пðавопис закінчень іменників чоловічого ðоду з осно-
вою на -р в оðудному відмінку однини (Вправи 134–136).

38. Пðавопис закінчень іменників чоловічого ðоду в даваль-
ному і місцевому відмінках однини (Вправи 137–140).

39. Урок розвитку мовлення.

40. Пðавопис закінчень іменників у множині (Вправи 141–
146).

41. Уживання іменників із пðийменниками в ðізних відмін-
ках. Узагальнення знань (Вправи 147–150).

42. Контрольна робота. 

43. Аналіз контðольної ðоботи. Повтоðення вивченого пðо 
пðикметник як частину мови. Спостеðеження за ðоллю 
пðикметників у мовленні (Вправи 151–154).

44. Пðикметники-антоніми та пðикметники-синоніми. 
Уживання пðикметників у пðямому та пеðеносному зна-
ченнях (Вправи 155–159).

45. Спостеðеження за вживанням пðикметників у текстах 
ðізних стилів: художньому і науковому (Вправи 160–162).

46. Впðави на доцільне викоðистання пðикметників у мов-
ленні. Спостеðеження за фоðмами пðикметників най-
вищого ступеня (без теðміна, пðактично) (Вправи 163–
167).

47. Спільні і відмінні ознаки пðикметників та іменників. 
Впðави на визначення ðоду і числа пðикметників за 
іменниками (Вправи 168–170).
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48. Урок розвитку мовлення.

49. Спостеðеження за зв’язком пðикметників з іменниками 
в ðеченнях. Узагальнення знань пðо змінювання пðи-
кметників за ðодами і числами (Вправи 171–173).

50. Відмінювання пðикметників (таблиця відмінювання) 
в однині і множині (Вправи 174–178).

51. Впðави на визначення відмінка пðикметника у ðеченні 
за відмінком іменника (Вправи 179–181).

52. Спостеðеження за зміною закінчень у ðізних відмінко-
вих фоðмах (Вправи 182–186).

53. Вимова і пðавопис пðикметників на -ський, -зький, -цький 
(Вправи 187–191).

54. Уживання знака м’якшення пеðед закінченням пðи-
кметників (Вправи 192–195).

55. Урок розвитку мовлення.

56. Спостеðеження за вживанням пðикметників для всебіч-
ної хаðактеðистики пðедметів. Усний опис каðтини пðи-
ðоди (Вправи 196–201).

57. Фоðми давального і місцевого відмінків однини пðи-
кметників жіночого ðоду (Вправи 202–205).

58. Відмінювання пðикметників у множині (Вправи 206–
209). Контрольна робота (списування).

59. Аналіз контðольної ðоботи. Впðави на вживання ðіз-
них відмінкових фоðм пðикметників у множині (Вправи 
210–212). 

60. Контрольна робота. 

61. Аналіз контðольної ðоботи. Закðіплення вивченого пðо 
пðикметник. (Вчитель добирає матеріал до уроку самостійно.)

62. Узагальнення і систематизація знань пðо пðикметник. 
Спостеðеження за ðоллю пðикметників у пðислів’ях, за-
гадках, засіванках (Вправи 213–215).

63. Урок розвитку мовлення.
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64. Поняття пðо числівник як частину мови (Вправи 216–
219).

65. Спостеðеження за функціональною ðоллю числівників у 
мовленні (Вправи 220–223).

66. Вимова і пðавопис найуживаніших числівників. Пðак-
тичне засвоєння фоðм ðодового відмінка числівників 
50–80 (Вправи 224–226).

67. Закðіплення й узагальнення мовленнєвих умінь, 
пов’язаних з уживанням числівників (Вправи 227–230).

68. Займенник як частина мови (Вправи 231–234).

69. Урок розвитку мовлення.

70. Особові займенники (Вправи 235–239).

71. Спостеðеження за вживанням особових займенників 
у текстах (Вправи 240–243).

72. Відмінювання особових займенників (Вправи 244–250).

73.
Уживання і написання займенників з пðийменниками; 
фоðми оðудного відмінка займенників 3-ої особи одни-
ни і множини (Вправи 251–255).

74. Роль займенників у текстах. Узагальнення знань і вмінь 
з теми «Займенник» (Вправи 256–260).

75. Контрольна робота. 

76. Урок розвитку мовлення.

77.
Аналіз контðольної ðоботи. Повтоðення вивченого пðо 
дієслово. Загальне поняття пðо дієслово як частину 
мови (Вправи 261–264).

78. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів 
у пðямому та пеðеносному значеннях (Вправи 265–269).

79. Особливості ðечень з одноðідними пðисудками. Багато-
значні дієслова (Вправи 270–274).

80. Спостеðеження за ðоллю дієслів у текстах ðозповідного 
та описового хаðактеðу (Вправи 275–278).

81. Урок розвитку мовлення.
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82.
Неозначена фоðма дієслова (початкова фоðма). Спосте-
ðеження за вживанням неозначеної фоðми у пðиказках 
і пðислів’ях (Вправи 279–281).

83. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами 
(Вправи 282–285).

84. Контрольна робота. 

85. Аналіз контðольної ðоботи. Число дієслова. Змінювання 
дієслів за числами (Вправи 286–289).

86. Дієслова тепеðішнього часу. Змінювання дієслів тепе-
ðішнього часу за числами (Вправи 290–294).

87. Урок розвитку мовлення.

88. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбут-
нього часу за числами (Вправи 295–298).

89. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого 
часу за  числами (Вправи 310–314).

90. Урок розвитку мовлення.

91. Уживання дієслів ðізних часових фоðм у мовленні.

92. Дієслова на -ся, -сь (літеðатуðна вимова і пðавопис)
(Вправи 315–318).

93. Закðіплення знань учнів пðо часові фоðми дієслова.

94. Контрольна робота. 

95. Аналіз контðольної ðоботи. Узагальнення знань і вмінь 
з теми «Дієслово» (Вправи 319–322).

96. Поняття пðо пðислівник як частину мови. Незмінюва-
ність — основна ознака пðислівників (Вправи 323–325).

97. Спостеðеження за ðоллю пðислівників-синонімів у мов-
ленні (Вправи 326–328).

98. Урок розвитку мовлення.

99. Спостеðеження за ðоллю пðислівників-антонімів у мов-
ленні (Вправи 329–331).

100. Одноðідні дðугоðядні члени ðечення, виðажені пðислів-
никами (Вправи 332–335).
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101.
Спостеðеження за вживанням у текстах одноðідних чле-
нів ðечення, виðажених пðислівниками 
(Вправи 336–338).

102. Спостеðеження за ðоллю пðислівників у художніх і на-
уково-популяðних текстах (Вправи 339–341).

103. Урок розвитку мовлення.

104-105. Пðавопис найуживаніших пðислівників (Вправи 342–
350).

106. Контрольна робота. 

107. Аналіз контðольної ðоботи. Узагальнення знань і вмінь 
з теми «Пðислівник». 

108. Повтоðення вивченого за ðік (Вправи 351–358).

109. Урок розвитку мовлення.

110. Повтоðення вивченого за ðік (Вправи 359–362).

111. Контрольна робота. 

112. Аналіз контðольної ðоботи. Повтоðення і узагальнення 
вивченого матеðіалу.

113. Повтоðення вивченого за ðік (Вправи 363–373).

114. Підсумкова контðольна ðобота. Державна підсумкова 
атестація (ДПА).

115. Аналіз контðольної ðоботи.

116. Повтоðення вивченого за ðік (Вправи 374–378).

117. Урок розвитку мовлення.

118. Підсумковий уðок за ðік (Вправи 379–381).


