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Семестрова контрольна робота №1 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

 1  ВСТУП 

Значення мови в житті 

людини й суспільства. 

Українська мова — 

державна мова 

України. 

Загальне уявлення про мовлення як 

діяльність; види мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, читання, 

говоріння, письмо), їх особливості. 

Різновиди мовленнєвого 

спілкування: усне й писемне, 

монологічне й діалогічне. Мета 

спілкування й адресат мовлення; 

основні правила спілкування: 

ввічливість, привітність, 

доброзичливість, уважність до 

співрозмовника, стриманість, 

тактовність (практично). 

Основні поняття і терміни. 

Державна мова. Мовленнєве 

спілкування. Правила спілкування. 

 

Відео: Цікаві факти про 

українську мову 

https://www.youtube.com/

watch?v=tFgnu_v7FnM 

 
Аудіо: Максим Рильський 

вірш «Мова» 

https://www.youtube.com/

watch?v=IU5O2p6hFMs 

 

Відео: Спілкування 

https://www.youtube.com/

watch?v=3McVy59ZFUk 

 

Відео: Правила 

спілкування 

https://www.youtube.com/

watch?v=YXzFriRGWiM 

 

2 ПОВТОРЕННЯ  

2.1 Текст. Речення. 

Слово. 

Усні й письмові висловлення, текст. 

Зміст, заголовок тексту. План тексту. 

Поділ зв’язного висловлення (тексту) 

на речення.  

Інтонація речень, різних за метою 

висловлення.  

Розділові знаки в кінці речення. 

Слово як компонент речення. 

Лексичне значення слова. Слово як 

частина мови. Добір слів для 

доповнення речення.  

Складання речень певного змісту. 

Основні поняття і терміни. 

Слово. Речення. Текст. Інтонація 

Відео: Що таке текст. 

Тема і мета тексту. 

Заголовок 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=3K5owLIwwc8 
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2.2 Лексикологія Лексичне значення слова. 

Однозначні й багатозначні слова 

(повторення). Використання  

багатозначних слів  

у прямому й переносному значеннях 

(повторення).   

Лексична помилка та умовне 

позначення її (практично). 

Тлумачний словник. 

Групи слів за значенням: 
синоніми, антоніми, омоніми 

(повторення й поглиблення). 

Пароніми. Ознайомлення зі 

словниками антонімів, синонімів, 

омонімів, паронімів. 

Основні поняття і терміни. 

Лексичне значення слова. 

Багатозначні слова. Переносне 

значення слова. Синоніми. 

Антоніми. Омоніми. Пароніми. 

Відео: Лексикологія 

https://www.youtube.com/

watch?v=8U9K-

6PTSpw&list=PL-

qqqC4sJBlGf7wSG1S-

2EKZL51qQPp_Q&index=

2 

Відео: Однозначні і 

багатозначні слова. 

Частина 1.  
https://www.youtube.com/

watch?v=VXHwV52A5gA 

 

Відео: Однозначні і 

багатозначні слова. 

Частина 2.  
https://www.youtube.com/

watch?v=fwBhSukBtZA 

 

Відео: Групи слів за 

значеннями. Синоніми, 

омоніми, антоніми 
https://www.youtube.com/

watch?v=qE1mOOHR97A

&index=1&list=PL-

qqqC4sJBlGf7wSG1S-

2EKZL51qQPp_Q 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Будова слова . 

Орфографія. 

Основа слова (корінь, суфікс, 

префікс) і закінчення — значущі 

частини слова (повторення й 

поглиблення відомостей).  

Спільнокореневі слова й форми 

слова. 

Незмінні й змінні слова. 

Правопис значущих частин слова 

(повторення). Написання префіксів 

пре-, при-, прі-. 

 

Відео: Основа слова і 

закінчення. Частина 1. 
https://www.youtube.com/

watch?v=0XmPJ6U4wvk&

list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=70 

 

Відео: Основа слова і 

закінчення. Частина 2. 
https://www.youtube.com/

watch?v=w5hdYe89MnU&

list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=71 

 

Відео:  Вимова та 

написання префіксів 

пре-, при-, прі-.  
https://www.youtube.com/

watch?v=K6wN_FfjCFw&l

ist=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=72 
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- складати й розігрувати діалоги відповідно до запропонованої ситуації спілкування, 

пов’язаної з життєвим досвідом (діалог етикетного характеру з використанням 

етикетних формул); 

- читати мовчки та вголос, відповідати на запитання за змістом прочитанного; 

- складання висловлення за ілюстрацією (або коміксом);  

- продовжувати висловлення за поданим початком; 

- складати розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом (орієнтовні теми: «Де і як 

я провів(ла) літні канікули», «Чим запам’яталося мені літо»); 

- складати словничок найпоширеніших етикетних формул (привітання, прощання, 

вибачення, висловлення вдячності та ін.); 

- складати й розігрувати діалоги (телефонні розмови), що передбачають уникання 

небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам; 

- переказувати художній текст, що містить опис предмета, за складеним планом; 

- усно та письмово переказувати розповідний текст художнього стилю з елементами 

опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за складеним простим планом). 

- написати твір-опис предмета (тварини) з використанням слів, що надають тексту 

емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі); 

- редагувати речення, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова; 

- аудіювати тексти фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що 

містять слова із суфіксами, які надають слову значень  зменшуваності й пестливості;  

- створити казку, текст якої містить слова з префіксами і суфіксами, що надають слову 

значення збільшеності та згрубілості;  

- конструювати речення-компліменти (для привітання з днем народження, святом) з 

використанням слів із префіксом пре-; 

- скласти опис  тварини;  

- створити розповідь про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв 

тварин). 

 

 

Семестрова контрольна робота №2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

   

4 Фонетика. 

Графіка. 

Орфоепія. 

Орфографія.  

Звуки мови й 

звуки мовлення. 

Голосні й 

приголосні 

звуки. 

Приголосні 

тверді й м’які, 

дзвінкі й глухі 

(повторення); 

вимова звуків, 

що 

позначаються 

літерами ґ і г. 

 

Позначення звуків мовлення на 

письмі. Алфавіт (абетка, азбука). 

Співвідношення звуків і букв. Звукове 

значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення). 

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і 

словник наголосів. Орфоепічна помилка 

(практично).  

Вимова  наголошених і ненаголошених 

голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], 

[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, 

що не перевіряються наголосом. 

Позначення  на письмі ненаголошених 

голосних [е], [и] та [о] перед складом з 

наголошеним [у] в коренях слів. 

Орфографічний словник. 

Орфограма (практично).  

Орфографічна помилка (практично), її 

умовне позначення. 

Вимова приголосних звуків. 

Відео: Звуки мови й звуки 

мовлення Ч 1. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FFNWpq0mfrk&list=

PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=29 

Відео: Звуки мови й звуки 

мовлення Ч 2. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=HhNNulMG2tk&list=

PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=30 

Відео: Позначення звуків 

мовлення на письмі. 

Алфавіт. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=WfcvPtu6FVE&list=P

LJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-
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Уподібнення приголосних звуків. 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-

Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування 

голосних і приголосних звуків 
(практично).  

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; 

[о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], 

[шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], 

[к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]. 
Основні випадки чергування у – в, і – й, з 

– із – зі (правила милозвучності).  

Вимова і правопис префіксів  

з- (зі-, с-), роз (розі-). 

Позначення м’якості приголосних на 

письмі буквами ь, і, є, ю, я.  

Основні правила переносу. 

Правила вживання знака м’якшення 

(повторення й поглиблення).  

Правила вживання апострофа. 

Основні поняття і терміни. 

Фонетика. Графіка. Орфографія. Звук 

мови. Звук мовлення. Голосні. 

Приголосні. Склад. Наголос. Чергування 

звуків. Знак м’якшення. Апостроф. 

 

SbPx&index=31 

Відео: Співвідношення 

звуків і букв. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=7HOAkm46CIs&list=

PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=32 

Відео: Звукове значення 

щ, вимова звуків ґ і г. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=UiPTFUBj9Mg&inde

x=33&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Голосні та 

приголосні звуки. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dDSYEHV_zAg&ind

ex=34&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Орфоепія. 

Орфографія. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XSs4o4CEo8I&list=P

LJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=37 

Відео: Склад. Правила 

переносу слів. Наголос.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xkgnZi2MHr4&list=P

LJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=35 

Відео: Вимова 

наголошених і 

ненаголошених голосних 

Ч.І 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_3Iv7AiqkbU&index=

38&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Вимова 

наголошених і 

ненаголошених голосних 

Ч.2 

https://www.youtube.com/

watch?v=8Jlpbx9LBrg&in

dex=39&list=PLJpLIecpiP

D-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 
Відео: Приголосні дзвінкі й 

глухі. Вимова 

приголосних. Частина 1.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SNKj6lwFjKY&list=

PLJpLIecpiPD-
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K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=40 

Відео: Приголосні дзвінкі й 

глухі. Вимова 

приголосних. Частина 2.  

https://www.youtube.com/

watch?v=VSMZIPsOzzw

&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=41 
Відео: Спрощення в групах 

приголосних 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2ecWQc5CCVk 

Відео: Випадки чергування 

голосних і приголосних 

звуків. Частина 1.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uF1nMNg53MA&list

=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=43 

Відео: Випадки чергування 

голосних і приголосних 

звуків. Частина 2.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lzVxgiD-

nwg&index=44&list=PLJpLI

ecpiPD-K3p9T76g9kD-

m7pt-SbPx 

Відео: Чергування [о] - [а]. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DerL9F3kWD8&inde

x=45&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Чергування [е] - [о] 

після [ж], [дж], [ч], [ш] 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nP5wIUJIV7Y&index

=46&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Чергування [и] - [і] 

після [ж], [ч], [ш], [шч]. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ECFAB_g1g7k&inde

x=47&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Чергування [г], [к], 

[х] - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц], 

[с] 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=JuZqaHW4Wpo&list=

PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=48 

Відео: Чергування 

приголосних у коренях 

https://www.youtube.com/watch?v=SNKj6lwFjKY&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=40
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https://www.youtube.com/watch?v=uF1nMNg53MA&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=uF1nMNg53MA&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=lzVxgiD-nwg&index=44&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=lzVxgiD-nwg&index=44&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=lzVxgiD-nwg&index=44&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=lzVxgiD-nwg&index=44&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=lzVxgiD-nwg&index=44&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=DerL9F3kWD8&index=45&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=DerL9F3kWD8&index=45&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=DerL9F3kWD8&index=45&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=DerL9F3kWD8&index=45&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=nP5wIUJIV7Y&index=46&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=nP5wIUJIV7Y&index=46&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=nP5wIUJIV7Y&index=46&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=nP5wIUJIV7Y&index=46&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=ECFAB_g1g7k&index=47&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=ECFAB_g1g7k&index=47&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=ECFAB_g1g7k&index=47&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=ECFAB_g1g7k&index=47&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx
https://www.youtube.com/watch?v=JuZqaHW4Wpo&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=JuZqaHW4Wpo&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=JuZqaHW4Wpo&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=JuZqaHW4Wpo&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=JuZqaHW4Wpo&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=48


слів.  

https://www.youtube.com/

watch?v=rBEE9mPI6Ns&

index=49&list=PLJpLIecp

iPD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 
Відео: Основні випадки 

чергування у – в, і – й.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=K0ykj8pYe1U&list=P

LJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=50  

Відео: Вимова і правопис 

префіксів з- (зі-, с-). 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=Uq-

Axi0O2zY&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=52 

Відео: Позначення 

м’якості приголосних на 

письмі.  
https://www.youtube.com/wa

tch?v=5KQRRzIGU1Y&ind

ex=51&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Правила 

вживання знака 

м’якшення. Частина 1. 
 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uriYuReXhT4&index

=54&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Правила 

вживання знака 

м’якшення. Частина 2. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=aIf2RnrZPFA&index=

55&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Правила 

вживання знака 

м’якшення. Частина 3. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=biZUt76L6gA&list=P

LJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=56 

Відео: Апостроф 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ByFaiemnzOg 
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№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Відомості із 

синтаксису і 

пунктуації 

 

5.1 Словосполучення. 

Речення його 

граматична 

основа 

Відмінність словосполучення від слова 

й речення. Головне й залежне слово в 

словосполученні.. 

Речення з одним головним членом 

(загальне ознайомлення).   

Види речень за метою висловлення; за 

емоційним забарвленням: окличні й 

неокличні (повторення).  

Пунктуаційна помилка та її умовне 

позначення (практично). 

Основні поняття і терміни. 

Словосполучення. Речення. Підмет. 

Присудок. 

 

 

 

 
Відео: Словосполучення 

Ч. 1. 

https://www.youtube.com/

watch?v=TWDx2eCW0j8

&index=11&list=PLJpLIec

piPD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 

Відео: Словосполучення 

Ч. 2. 

https://www.youtube.com/

watch?v=B3A7yOzVb4c&i

ndex=12&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 

Відео: Речення. 

https://www.youtube.com/

watch?v=iVUQuGumrgY&

list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=13 

Відео: Головні члени 

речення (підмет і 

присудок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=DiSouARuHCw&

index=14&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 

Відео: Види речень за 

метою висловлювання.  

https://www.youtube.com/

watch?v=ofoLBvPjIIo&ind

ex=15&list=PLJpLIecpiPD

-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

5.2 Другорядні члени 

речення 

Другорядні члени речення: додаток, 

означення, обставина. 

Основні поняття і терміни. 

Додаток. Означення. Обставина. 

 

Відео: Другорядні 

речення. Додаток 

https://www.youtube.com/

watch?v=Lh7VwXnzSQo&

index=16&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 

Відео. Другорядні члени 

речення. Означення. 

Обставина 

https://www.youtube.com/

watch?v=dK5cOvl2hyU&i

ndex=17&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 
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5.3 Речення з 

однорідними 

членами 

Речення з однорідними членами (без 

сполучників і зі сполучниками а, але, 

і). Кома між однорідними членами. 

Узагальнювальне слово в реченні з 

однорідними членами. Двокрапка й 

тире при узагальнювальних словах у 

реченнях з однорідними членами. 

Основні поняття і терміни. 

Однорідність. Сполучник. 

Узагальнювальне слово. 

 

 

Відео: Речення з 

однорідними членами  

Ч. 1. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=EtyHW0kqpPQ&index=

18&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 

Відео: Речення з 

однорідними членами  

Ч. 2. 

https://www.youtube.com/

watch?v=D_mO_lMVcMA

&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=19 

Відео: Узагальнювальне 

слово Ч.1 

https://www.youtube.com/

watch?v=lhFA5Bm7asQ&l

ist=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=21 

Відео: Узагальнювальне 

слово Ч.2 

https://www.youtube.com/

watch?v=rqEoIl1M1D4&li

st=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=22 

5.4 Звертання. 

Вставні слова та 

словосполучення 

Непоширені й поширені звертання. 

Розділові знаки при звертанні 

(повторення). 

Ознайомлення з найбільш уживаними 

вставними словами та сполученнями 

слів (практично). Виділення вставних 

слів на письмі комами. 

Основні поняття і терміни. 

Звертання. Вставні слова . 

 

Відео: Звертання 

https://www.youtube.com/

watch?v=o-

fJVVDOws8&list=PLJpLIe

cpiPD-K3p9T76g9kD-

m7pt-SbPx&index=23 

Відео: Вставні слова. Ч. 1 

https://www.youtube.com/

watch?v=PD3bGpmed2g&i

ndex=24&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 

Відео: Вставні слова і 

сполучення слів. Ч. 2 

https://www.youtube.com/

watch?v=7xfoSPBPglc&lis

t=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx&index=25 

5.5 Складні речення Складні речення з безсполучниковим і 

сполучниковим зв’язком.  

Кома між частинами складного 

речення, з’єднаними 

безсполучниковим і сполучниковим 

зв’язком. 

Основні поняття і терміни. 

Складне речення.  

Відео: Складне речення з 

безсполучниковим і 

сполучниковим 

зв’язком.  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=yh_b4PfD1Bo&index=2

6&list=PLJpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx 
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5.6 Пряма мова. 

Діалог 

Розділові знаки в реченнях із прямою 

мовою.  

Тире при діалозі. 

Основні поняття і терміни. 

Пряма мова. Діалог. 

 

Відео: Пряма мова. 

Розділові знаки при 

прямій мові.  
https://www.youtube.com/

watch?v=wqEwZrirVd8&i

ndex=27&list=PLJpLIecpi

PD-K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 

Відео: Діалог. Тире при 

діалозі.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=3C5WBkg-

VOc&index=28&list=PL

JpLIecpiPD-

K3p9T76g9kD-m7pt-

SbPx 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
- докладно усно переказувати художній текст розповідного характеру з елементами 

роздуму; 

- написати твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом, у художньому стилі за 

складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому 

потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»); 

- аналізувати письмовий твір. 

 
- написати твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом, у художньому стилі за 

складеним планом (орієнтовні теми:  «Чому необхідно знати історію свого народу», 

«Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому 

потрібно берегти природу»). 

- написати докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що 

містить однорідні члени речення.  

- аналізувати письмовий твір, переказ; 

- написати лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів; 

- створити діалог-розпитування (орієнтовні теми: «Домашня тварина, про яку ти 

мрієш» (з використанням реплік-речень, що містять означення), «Твоє улюблене 

заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки), «Як пройти до музею» 

(з використанням реплік-речень, які містять обставини).  
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