
 

                                   Програма самостійної роботи 

 

                            з української мови для учнів 9 класу. 
 

 «Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. 

Авраменко О.М.) 

 «Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Глазова 

О.П.) 

 «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

філології» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Караман С.О., 

Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.) 

 «Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Голуб 

Н.Б., Ярмолюк А.В.) 

 «Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. 

Заболотний В.В., Заболотний О.В.) 

 

І СЕМЕСТР 

№ 

п\п 
Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

 

Тематична контрольна робота №1 

1 Повторення вивченого у 8 класі. 

Просте  неускладнене й ускладнене речення 

Правопис. Основні правила правопису  

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 16 

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

wsEFlDP8k  

https://www.youtube.com/watch?v=v6e

r7DfgHjY  
2 Синтаксис. Пунктуація 

Пряма й  непряма мова  (повторення й 

поглиблення). Заміна прямої мови непрямою. 

Цитата як спосіб передачі чужої мови.  

Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові й діалозі. 

Зв'язне мовлення.Діалог 

Складне речення й ознаки його. 
 Складні речення без сполучників, із сурядним 

і підрядним зв’язками 

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 21-32 

Ст. 44- 48 

 

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

nqF9Ruuv0  

Тематична контрольна робота №2 

 
3  

Складносурядне реченняСмислові зв'язки 

між частинами  складносурядного речення. 

Правопис. Розділові знаки між частинами  

складносурядного речення. 

 

 

 

 

 

 

 

  «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 52 -58 

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

KVV0jHs 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKbkVOR1Y0anRFMnM
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKRXNNOG1nZVJKMmM
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKRXNNOG1nZVJKMmM
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5VWtaRklkdXdZZkU
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKeEMwOHJYZ2ZVYTA
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k
https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k
https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY
https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=vsRtKVV0jHs
https://www.youtube.com/watch?v=vsRtKVV0jHs


 

 

 

 

 

 

 
4  

Складнопідрядне речення,його будова й 

засоби зв'язку в ньому.  Підрядні сполучники й 

сполучні слова в складнопідрядних реченнях. 

Основні види складнопідрядних речень: з 

означальними, з'ясувальними 

Зв'язне мовлення. Твір публіцистичного 

стилю на морально – етичну тему. 

Розділові знаки між частинами 

складнопідрядного речення. 

 

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 62  

Ст. 67 

Ст. 72 

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

nqF9Ruuv0 

 

5 Складнопідрядне речення, його будова й 

засоби зв'язку в ньому. Підрядні сполучники й 

сполучні слова в складнопідрядних реченнях . 

Основні види (продовження) 

складнопідрядних речень: зобставинними 

підрядними частинами (способу дії й 

ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, 

наслідку, мети, умови, допусту). 

Складнопідрядне речення з кількома 

підрядними частинами. 

Правопис.Розділові знаки між частинами 

складнопідрядного речення. 

 Розділові знаки в складнопідрядному реченні 

з кількома підрядними частинами. 

Синонімічність сполучникових складних, 

складнопідрядних і простих речень із 

відокремленими членами. 

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 76- 80, 86- 90 

Ст. 94 

 

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

OI6967-Oc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3k

TG18XaDu8  

6  

Безсполучникове складне речення. Смислові 

відношення між частинами безсполучникового 

складного речення. 

Правопис. Розділові знаки в безсполучникових 

реченнях.. 

Зв'язне мовлення. Докладний переказ тексту 

публіцистичного стилю.  

Синонімічність сполучникових і 

безсполучникових складних речень і простих 

речень. 

 

 

 

 

 

 

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 100-109 

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

KHMwoCJs  

https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc
https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc
https://www.youtube.com/watch?v=3kTG18XaDu8
https://www.youtube.com/watch?v=3kTG18XaDu8
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs


 

 

 

7  

Складне речення з різними видами 

сполучникового й безсполучникового 

зв'язку. 

Правопис.Розділові знаки в складному реченні 

з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв'язку. 

 

 

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 112 

https://www.youtube.com/watch?v=4P

wMDo_yUVQ  

8  

Текст як одиниця мовлення й продукт 

мовленнєвої діяльності  

Повторення й узагальнення. 

Текст і основні ознаки його.  

Будова  тексту. Мікротема й абзац. Ключові 

слова в тексті й абзаці. Види й засоби 

міжфразового зв’язку. Актуальне членування у 

висловленні: відоме і нове. 

Синтаксичний розбір речення. 

Зв'язне мовлення. Заява . Автобіографія 

Правопис. Повторення вивчених розділових 

знаків  у простому і складному реченнях. 

 

Засвоєння складних випадків слововживання. 

Синонімічність синтаксичних конструкцій. 

Текст (риторичний аспект). 

Оптимальне структурування абзаців і 

мікротем у висловленнях, що належать до 

різних типів, жанрів  і стилів мовлення. 

 

 

 

 «Українська мова» підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (авт. Авраменко О.М.) 

Ст. 116-124 

Ст. 130- 134 

Ділові папери ст.84  

 

 

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

RiFWYSvQ ( розділові знаки в 

простому та складному реченнях) 

9  

Повторення   й  систематизація вивченого 

Слово як предмет вивчення. 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів 

у реченні, граматична основа, види речень). 

Орфографія. Пунктуація. 

Зв'язне мовлення. Письмовий переказ тексту  

художнього стилю 

 

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

Eagwi6qF4( апостроф) 

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

9HSPmh-f0 ( власна назва, 

правопис) 

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

oZYBDUao –(написання частки НЕ з 

різними частинами мови) 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k
https://www.youtube.com/watch?v=GCeRiFWYSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=GCeRiFWYSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=KpEagwi6qF4
https://www.youtube.com/watch?v=KpEagwi6qF4
https://www.youtube.com/watch?v=SC9HSPmh-f0
https://www.youtube.com/watch?v=SC9HSPmh-f0
https://www.youtube.com/watch?v=UFpoZYBDUao
https://www.youtube.com/watch?v=UFpoZYBDUao

