
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА 8 клас 
 

Підручники: 

«Українська мова» підручник для 8 класу ЗНЗ. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., 

Жук М.Г. ТОВ “Видавництво “Грамота” 
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Ermolenko.pdf 

«Українська мова» підручник для 8 класу ЗНЗ. Глазова О.П. ТОВ “Фоліо” 
http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=98&param=8008 

«Українська мова» підручник для 8 класу ЗНЗ. Авраменко О.М., Борисюк Т.В., 

Почтаренко О.М. ТОВ “Видавництво “Грамота” 
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Avramenko.pdf 

«Українська мова» підручник для 8 класу ЗНЗ. Караман С.О.,Горошкіна О.М., 

Караман О.В., Попова Л.О. ТОВ “Літера ЛТД” 
http://litera-ltd.com.ua/download/BGos/ukrmva8.pdf 

«Українська мова» підручник для 8 класу ЗНЗ. Заболотний О.В., Заболотний 
В.В. ТОВ “Видавництво “Генеза” 

І семестр 

 
 № Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 ВСТУП. 

Повторення та 

узагальнення 

вивченого 

Мова – найважливіший засіб 

пізнання, спілкування і впливу 

Лексикологія, фразеологія. 

Морфологія й орфографія, основні 

правила правопису. 

 Основні поняття і терміни. 

Активна, пасивна лексика, Архаїзми, 

історизми, неологізми. Фразеологізм. 
Орфограма. 

Відео: Лексика української 

мови 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=pvI_WTwLs6o 

2 СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦІЯ 

  

2.1 Словосполучення Будова і види словосполучень за 

способами вираження головного 

слова. 

 Основні поняття і терміни. 

Словосполучення: іменні, дієслівні, 

прислівникові 

Відео: Словосполучення. 
Класифікація 

словосполучень 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=fC4I- 

tgOrxA&list=PL5vqV- 

t0Um0T- 

qzGYcJuHeVItCG8UwLtI 

 

Відео: Способи вираження 

головного компонента у 

словосполученнях. 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=5hs_5e_fEPc 

http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Ermolenko.pdf
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Ermolenko.pdf
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Ermolenko.pdf
http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=98&amp;param=8008
http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=98&amp;param=8008
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Avramenko.pdf
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Avramenko.pdf
http://www.gramota.kiev.ua/pdf/8kl_Ukr_mova_Avramenko.pdf
http://litera-ltd.com.ua/download/BGos/ukrmva8.pdf
http://litera-ltd.com.ua/download/BGos/ukrmva8.pdf
http://litera-ltd.com.ua/download/BGos/ukrmva8.pdf
http://www.geneza.ua/pdf/8klas/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%9C.%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%9F_8.%D1%83%D0%BA%D1%80_(096-15)_S.pdf
http://www.geneza.ua/pdf/8klas/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%9C.%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%9F_8.%D1%83%D0%BA%D1%80_(096-15)_S.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pvI_WTwLs6o
https://www.youtube.com/watch?v=pvI_WTwLs6o
https://www.youtube.com/watch?v=fC4I-tgOrxA&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=fC4I-tgOrxA&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=fC4I-tgOrxA&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=fC4I-tgOrxA&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=fC4I-tgOrxA&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=5hs_5e_fEPc
https://www.youtube.com/watch?v=5hs_5e_fEPc


2.2 Речення Речення прості і 
складні(повторення). Граматична 

помилка. Прості речення 

двоскладні й односкладні. 

Двоскладне речення. 

Речення поширені й 

непоширені(повторення). 

Порядок слів у реченні. Логічний 

наголос. 

 Основні поняття і терміни. 

Речення: односкладні, 

двоскладні; поширені, 

непоширені; прості, складні 

Відео: Речення. Типи 

речень 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=bpTKOxUzgg8&list=P 

L- 

qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTE 

BaO4O2Xz&index=6 

 

Відео: Речення. Будова 

речень 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=- 

CktjqHmzeM&index=13 

&t=0s&list=PL- 

qqqC4sJBlHq8ulQ7ykE 

VCTEBaO4O2Xz 

2.3 Головні члени 

речення 

Підмет і присудок. Способи 

вираження підмета. Простий 

і 

складений присудок (дієслівний 

та іменний). Способи вираження 

присудка. Узгодження головних 

членів речення. Тире між підметом 

і присудком. 

 Основні поняття і терміни. 

Підмет. Присудок. 

Відео: Члени речення. 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=-Jnq4WQMFr4 

 
Відео: Тире між головними 

членами 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=0S7Z297G2nw&index= 

4&list=PL- 

qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTE 

BaO4O2Xz 

2 СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦІ

Я 

  

2.4 Другорядні 

члени речення 

Означення, додаток і обставина 

як другорядні члени речення 

(повторення). Прикладка як 

різновид означення, правопис 

прикладок. 

Види обставин (за значенням). 

Порівняльний зворот. Написання 

непоширених прикладок через дефіс; 

прикладки, що беруться в лапки. 

Види обставин. Виділення 

порівняльних зворотів 

комами. 

 Основні поняття і терміни. 

Додаток. Означення. 

Прикладка. Обставина 

Відео:Другорядні члени 
речення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=XavvDH-KvIM 

 

Відео-презентація: 

«Прикладка- це легко!» 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=gLwCsRRgjoo&index= 

37&list=PL5vqV-t0Um0T- 

qzGYcJuHeVItCG8UwLtI 

 
Відео: Узгоджене та 

неузгоджене означення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=uoJ8wunGot4 

2.5 Односкладн

е речення 

Односкладні прості речення з 

головним членом у формі 

присудка (означено-особові, 

узагальнено- особові, неозначено-

особові, 

безособові) і підмета (називні). 

Односкладне речення як 

частина 

Відео-презентація: 
Односкладне речення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=F3_pIQth9ZY&list=PL 

5vqV-t0Um0T- 

qzGYcJuHeVItCG8UwLtI&in 

dex=50 

https://www.youtube.com/watch?v=bpTKOxUzgg8&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bpTKOxUzgg8&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bpTKOxUzgg8&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bpTKOxUzgg8&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bpTKOxUzgg8&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-CktjqHmzeM&amp;index=13&amp;t=0s&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=-CktjqHmzeM&amp;index=13&amp;t=0s&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=-CktjqHmzeM&amp;index=13&amp;t=0s&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=-CktjqHmzeM&amp;index=13&amp;t=0s&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=-CktjqHmzeM&amp;index=13&amp;t=0s&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=-CktjqHmzeM&amp;index=13&amp;t=0s&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=-Jnq4WQMFr4
https://www.youtube.com/watch?v=-Jnq4WQMFr4
https://www.youtube.com/watch?v=0S7Z297G2nw&amp;index=4&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=0S7Z297G2nw&amp;index=4&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=0S7Z297G2nw&amp;index=4&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=0S7Z297G2nw&amp;index=4&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=0S7Z297G2nw&amp;index=4&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=XavvDH-KvIM
https://www.youtube.com/watch?v=XavvDH-KvIM
https://www.youtube.com/watch?v=gLwCsRRgjoo&amp;index=37&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=gLwCsRRgjoo&amp;index=37&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=gLwCsRRgjoo&amp;index=37&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=gLwCsRRgjoo&amp;index=37&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI
https://www.youtube.com/watch?v=uoJ8wunGot4
https://www.youtube.com/watch?v=uoJ8wunGot4
https://www.youtube.com/watch?v=F3_pIQth9ZY&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI&amp;index=50
https://www.youtube.com/watch?v=F3_pIQth9ZY&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI&amp;index=50
https://www.youtube.com/watch?v=F3_pIQth9ZY&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI&amp;index=50
https://www.youtube.com/watch?v=F3_pIQth9ZY&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI&amp;index=50
https://www.youtube.com/watch?v=F3_pIQth9ZY&amp;list=PL5vqV-t0Um0T-qzGYcJuHeVItCG8UwLtI&amp;index=50


  складного речення. 
Повні й неповні речення. Тире в 

неповних реченнях. 

 Основні поняття і терміни. 

Речення: означено-особові, 

узагальнено-особові, неозначено- 

особові, безособові, називні 

 

Відео: Неповні речення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=jF8xVbi6a6I&list=PL- 

qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTE 

BaO4O2Xz&index=5 

 

Відео-презентація: Розділові 

знаки. Тире. Неповне 

речення. 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=kqA4dt9q9wY&index= 

44&t=0s&list=PLq5DacDuZa 

_4CgmBfuiYUnrgmWpwDR 

VUM 

 

 ІІ семестр 
 

 № Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

2 СИНТАКСИС. 
ПУНКТУАЦІЯ 

 

2.6 Речення з 

однорідними 

членами. 

Речення з однорідними членами (із 

сполучниковим, безсполучниковим і 

змішаним зв’язком). Поширені й 

непоширені однорідні члени. 

Смислові відношення між 

однорідними членами речення 

(єднальні, протиставні, 

розділові). Речення з кількома 

рядами однорідних членів. Кома між 

однорідними членами. Однорідні й 

неоднорідні означення. 

Узагальнюючі слова в реченнях з 

однорідними членами. Двокрапка і 

тире при узагальнюючих словах у 

реченнях з однорідними членами. 

 Основні поняття і терміни. 

Однорідність. Узагальнюючі слова 

Відео: Речення з 
однорідними членами. 

Однорідні члени речення із 

сполучниковим, 

безсполучниковим і 

змішаним 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=XXHjhNYvYyE&index 

=10&list=PL- 

qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTE 

BaO4O2Xz 

Відео: Кома між 

однорідними членами 

речення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=QvfE0Knbv3Q&list=PL 

- 

qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTE 

BaO4O2Xz&index=9 

 

Відео: Просте ускладнене 

речення 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=zfwsEFlDP8k 

2.7 Речення зі 

звертаннями 

Речення зі звертаннями. 

Звертання непоширені й 

поширені. Риторичне звертання. 

Розділові знаки при звертанні. 

 Основні поняття і терміни. 

Звертання 

Відео-презентація: 

Звертання. Вставні слова. 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=WRdl08mK5gs&index= 

27&t=0s&list=PLq5DacDuZa 

_4CgmBfuiYUnrgmWpwDR 

VUM 

2 СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦІЯ 

 

2.8 Речення зі 

вставними 

словами 

(словосполучення 

ми, реченнями) 

Речення зі вставними словами 

(словосполученнями, реченнями). 

Групи вставних слів і 

словосполучень за значенням. 

Розділові знаки при вставних словах 

(словосполученнях, реченнях). 

 Основні поняття і терміни. 
Вставні слова 

Відео-презентація: 

Звертання. Вставні слова. 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=WRdl08mK5gs&index= 

27&t=0s&list=PLq5DacDuZa 

_4CgmBfuiYUnrgmWpwDR 

VUM 

https://www.youtube.com/watch?v=jF8xVbi6a6I&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jF8xVbi6a6I&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jF8xVbi6a6I&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jF8xVbi6a6I&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kqA4dt9q9wY&amp;index=44&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=kqA4dt9q9wY&amp;index=44&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=kqA4dt9q9wY&amp;index=44&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=kqA4dt9q9wY&amp;index=44&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=kqA4dt9q9wY&amp;index=44&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=XXHjhNYvYyE&amp;index=10&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=XXHjhNYvYyE&amp;index=10&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=XXHjhNYvYyE&amp;index=10&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=XXHjhNYvYyE&amp;index=10&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=XXHjhNYvYyE&amp;index=10&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz
https://www.youtube.com/watch?v=QvfE0Knbv3Q&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QvfE0Knbv3Q&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QvfE0Knbv3Q&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QvfE0Knbv3Q&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QvfE0Knbv3Q&amp;list=PL-qqqC4sJBlHq8ulQ7ykEVCTEBaO4O2Xz&amp;index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k
https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k
https://www.youtube.com/watch?v=WRdl08mK5gs&amp;index=27&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=WRdl08mK5gs&amp;index=27&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
https://www.youtube.com/watch?v=WRdl08mK5gs&amp;index=27&amp;t=0s&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM
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2.9 Відокремлені 

члени речення 

Поняття про відокремлення. 
Відокремлені члени речення 

(означення й прикладки, 

обставини, додатки, уточнювальні 

члени речення). Розділові знаки 

при відокремлених членах. 

 Основні поняття і терміни. 

Відокремлення 

Відео: Просте ускладнене 

речення. Відокремлені 

члени речення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=v6er7DfgHjY 
 

Відео-презентація: 

Уточнення 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=ORqltJbYw2U&list=PL 

q5DacDuZa_4CgmBfuiYUnr 
gmWpwDRVUM&index=44 

 

 РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- виконання тренувальних вправ; 

- написання конспекту; 

- читання текстів різного стилю; 

- складання діалогу - обміну думками та враженнями від телепередач, присвячених вивченню 

та збереженню пам’яток української історії та культури, створення висловлювання про 

відомого науковця-дослідника, складання допису дискусійного характеру про важливість 

грунтовного знання державної мови, створення висловлювання-роздуму на морально-етичну 

тему); 

- участь у конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY
https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY
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https://www.youtube.com/watch?v=ORqltJbYw2U&amp;list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM&amp;index=44
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