
 

Українська мова. 9 клас 
 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

33 23/01 СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З 

КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ. 

 

Поняття про складнопідрядне речення з 

кількома підрядними частинами. 

вивчити параграф 22, с. 117-119, 

вправа 255 (списати, підкреслити 

члени речення, дати реченню 

характеристику, побудувати 

схему, надписати частини мови 

над еожним словом) 

34 25/01 Урок мовленнєвого розвитку №10. Стислий 

усний переказ публіцистичного стилю (за 

складним планом). 

вивчити параграф 22, с. 120, 

вправа 258 (виконати повний 

синтаксичний розбір одного 

речення (на вибір). 

35 30/01 Розділові знаки у складнопідрядному реченні з 

кількома підрядними частинами. 

вивчити параграф 22, с. 121, 

вправа 260 (розібрати одне 

речення на вибір). 

36 01/02 Розділові знаки у складнопідрядному реченні з 

кількома підрядними частинами. 

вивчити параграф 22,с. 123, 

виконати тести Посилання 

37 06/02 Урок мовленнєвого розвитку №11. Есей 

(орієнтовна тема: «Що робить мене 

щасливим(ою)») з використанням 

складнопідрядних речень. 

повторити параграф 23, написати 

есе на задану тему. 

38 08/02 БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ 

РЕЧЕННЯ 

Безсполучникове складне речення. Смислові 

відношення між частинами 

безсполучникового складного речення. 

вивчити параграф 24, вправа 284 

39 13/02 Урок мовленнєвого розвитку №12. Коротке 

повідомлення (на основі кількох джерел) у 

публіцистичному стилі на морально-етичну або 

суспільну тему. 

опрацювати с. 231-235, вправа 500 

40 15/02 Кома і крапка з комою у безсполучниковому 

складному реченні. 

вивчити параграф 25, вправа 304 

І- ІІ (підкреслити ГО в кожному 

реченні) 

41 20/02 Кома і крапка з комою у безсполучниковому 

складному реченні. 

повторити параграф 25, виконати 

тести Посилання 

42 22/02 Двокрапка у безсполучниковому складному 

реченні. 

вивчити параграф 26, вправа 317 

43 27/02 Двокрапка у безсполучниковому складному 

реченні. 

повторити параграф 26, виконати 

тести з прикріпленого файла 

44 01/03 Тире у безсполучниковому складному 

реченні. 

вивчити параграф 27, вправа 327 

(списати, підкреслити ГО, 

побудувати схему речень) 

45 06/03 Тире у безсполучниковому складному 

реченні. 

повторити параграф 27, виконати 

тести Посилання 

46 08/03 Урок мовленнєвого розвитку №13. Діалог- 

обговорення актуальної теми. 

Складіть і запишіть діалог (12-14 

реплік) на тему: "Безпечне 

спілкування в соцмережах" 

(виберіть аспект теми, висловіть 

особисту позицію щодо 

обговорення, доберіть цікаві, 

преконливі аргументи на захист 

своєї позиції) 

47 13/03  

Створення проекту статті до Вікіпедії 

«Безсполучникове складне речення». 

повторити параграф 27, вправа 

351 (виконати повний 

синтаксичний розбір речення 

(приклад розбору) на с. 157-158. 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3380477
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4947551
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6023262


 

48 15/03 Урок мовленнєвого розвитку №14. Усний твір- 

роздум на морально-етичну тему в 

публіцистичному стилі (орієнтовні теми: 

«Своє, рідне – своєрідне», «Як відшукати свій 

шлях у житті», «Чи зможуть із часом селфі 

замінити родинні фотографії») з 

використанням безсполучникових речень. 

підібрати робочий матеріал до 

обраної теми твору 

49 20/03 Урок мовленнєвого розвитку №15. Контрольний 

письмовий твір-роздум на морально-етичну 

тему в публіцистичному стилі з використанням 

безсполучникових речень. 

повторити параграф 22-28, 

підготуватися  до  контрольної 

роботи. Виконати тести на с. 161-

162 

50 22/03 Контрольна робот №3 з мовної теми 

«Складнопідрядне речення з кількома 

підрядними частинами. Безсполучникове 

речення» (тестування). 

повторити параграф 22-28, 

проаналізувати власні помилки. 

 
 


