
УКРАЇНСЬКА МОВА 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 7 КЛАС  
«Українська мова» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Заболотний О.В., Заболотний В.В. ТОВ “Видавництво 

“Генеза” 

http://www.geneza.ua/pdf/7klas/Zabolotny_UM.ua_P_7.ua_(234-13)_S.pdf  

«Українська мова» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ющук І.П. Навчальна книга “Богдан” 

https://bohdan-digital.com/userfiles/978-966-10-1236-2-Ukr_mova7%20kl+.pdf  

«Українська мова» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г. ТОВ “Видавництво 

“Грамота” 

http://e.issuu.com/embed.html#23287696/32988280  

«Українська мова» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Горошкіна О.М., Попова Л.О. ТОВ “Видавництво “Грамота” 

http://e.issuu.com/embed.html#23287696/32988281  

Тематична контрольна робота №1  

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації  

1 Вступ. Повторення. 

Розділові знаки у вивчених синтаксичних 

конструкціях. Частини мови. Вивчені групи 

орфограм. 

  

 

 

 

 

 

Практикум з правопису і граматики 

української мови  / І.П. Ющук. 

https://ushchuk.files.wordpress.com/2

013/09/d196.pdf 

 

 

 

 

Дієслово та його форми  

https://www.youtube.com/watch?v=D

ovwtRffOM0  

2 Дієслово: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: неозначена форма, особові 

форми, дієприкметник, дієприслівник, 

безособові форми на -но, -то (загальне 

ознайомлення). 

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. 

Доконаний і недоконаний види дієслова. 

Не з дієсловами (повторення). 

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів 

(повторення). 

Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II 

дієвідмін (повторення). 

Знак м’якшення у дієсловах наказового способу. 

 

3 Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. 

Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час. 

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання 

дієслів теперішнього і майбутнього часу. 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). 

Творення дієслів умовного способу і наказового 

способу. Безособові дієслова. 

Способи творення дієслів. 
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Розвиток зв’язного мовлення  

Написання есе (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність» 

 

Тематична контрольна робота №2 

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації 

1 Дієприкметник як особлива форма 

дієслова: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

Дієприкметниковий зворот. 

Активні та пасивні дієприкметники. 

Творення активних і пасивних 

дієприкметників теперішнього і минулого 

часу.  

Обмеженість уживання форм активних 

дієприкметників теперішнього часу в 

сучасній українській мові, способи їх 

заміни.  

 

Безособові дієслівні форми на -но, -то.  

 

 

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. 

 Відокремлення комами дієприкметникових зворотів 

(після означуваного іменника). 

Правопис голосних і приголосних у суфіксах 

дієприкметників. 

Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у 

прикметниках дієприкметникового походження. 

Не з дієприкметниками. Правопис відмінкових 

закінчень дієприкметників 

Правопис суфіксів дієприкметників. 

 

Дієслово та його форми.   

Дієприкметник 

https://www.youtube.com/watch?

v=DovwtRffOM0  

2 Дієприслівник як особлива форма дієслова: 

загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Вид і час дієприслівників. 

Дієприслівники недоконаного і доконаного 

виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 

 

Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному 

дієприслівникові. 

Не з дієприслівниками. 

 

Дієслово та його форми  

Дієприслівник  

https://www.youtube.com/watch?

v=DovwtRffOM0  

 

Розвиток зв’язного мовлення 

Письмовий твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи в художньому стилі 
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Тематична контрольна робота №3 

 

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації 

1 Прислівник загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників (практично). 

Ступені порівняння прислівників.  

Способи їх творення. 

 

 

 

Букви -н- та -нн- у прислівниках.  

Не і ні з прислівниками. 

И та і в кінці прислівників. 

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від 

прикметників та дієприкметників. 

Написання прислівників разом і через дефіс. 

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у 

раз, з дня на день...  

Прийменник як службова частина мови. Прийменник 

як засіб зв’язку в словосполученні. 

Непохідні й похідні прийменники. Правопис 

прийменників. 

Прислівник 

https://www.youtube.com/watch?

v=D-aiJjEdzuU  

 

Правопис прислівників  

https://www.youtube.com/watch?

v=6f5gnzL5hEo  

2 Прийменник як службова частина мови. 

Прийменник як засіб зв’язку в 

словосполученні й реченні. 

Зв’язок прийменника  з непрямими 

відмінками іменника. Види прийменників за 

будовою 

Непохідні й похідні прийменники. 

Синонімічні й антонімічні  прийменники.  

Прийменниково-іменникові конструкції в 

ролі членів речення. 

 

Написання похідних прийменників разом, окремо і 

через дефіс. 

 

Правопис прийменників 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZNexcgYI47c  

 

Розвиток зв’язного мовлення 

Складання анотації на книжку з використанням  прислівників. Портретний нарис у публіцистичному стилі.   
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Тематична контрольна робота №4 

 

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації  

1 Сполучник як службова частина мови. 

Використання сполучників у простому і 

складному реченнях: сполучники сурядності 

й підрядності. Розрізнення сполучників й 

однозвучних слів. 

Синонімічні й антонімічні  сполучники. 

 

Написання сполучників разом і окремо. Частка як 

службова частина мови. Розряди часток за значенням. 

 

Правопис сполучників 

https://www.youtube.com/watch?

v=J4qE3oz-shI  

2 Частка як службова частина мови.  

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, 

що надають слову або реченню  додаткових 

відтінків 

 

Написання часток -бо, -но, -то, -таки. 

Не і ні з різними частинами мови (узагальнення). 

 

Частка   

https://www.youtube.com/watch?

v=pbmbspeZ-B8  

Правопис часток  

https://www.youtube.com/watch?

v=q0rJgzqOQl4  

3 Вигук як особлива частина мови.  

Групи вигуків за значенням. 

 

 

Дефіс у вигуках. 

Кома і знак оклику при вигуках. 

 

Практикум з правопису і 

граматики української мови  / 
І.П. Ющук. 

https://ushchuk.files.wordpress.co

m/2013/09/d196.pdf 

 

Розвиток зв’язного мовлення 

Складання тексту-роздуму «Що  об’єднує сучасних українських героїв з героями фольклору». 
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