
Українська мова, 9 клас  

28 квітня  

Тема «РМ № 20. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту» 

1. Опрацювати пам’ятку (усно) 

 ПАМ’ЯТКА 

«Необхідні вміння для якісного конспектування» 

1. Уміти виділяти головне. 

2. Структурувати текст. 

3. Відкидати другорядні, неістотні факти. 

4. Здійснювати скорочення тексту. 

5. Критично оцінювати текст, робити висновки, узагальнення. 

6. Переформулювати думки своїми словами. 

7. Оформляти конспект відповідно до мовних норм. 

2. Опрацювати пам’ятку(усно) 

 ПАМ’ЯТКА 

«Як оформляти конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту» 

1. Паспортні дані тексту (прізвище, ініціали автора, назва тексту). 

2. Уживання скорочених слів, абревіатур, спеціальних позначень. 

3. Конспектування тексту своїми словами відповідно до мовних норм, фіксування 

головної інформації. 

Примітка. Матеріали конспекту — на правій сторінці зошита. Ліва сторінка — для 

запису власних думок, коментарів, оцінок. 

4. Записати конспект тексту  

Престиж мови 

Престиж мови — це її авторитет у міжнаціональному та міжнародному спілкуванні. 

Він залежить від багатьох чинників, домінантним серед яких є інформативність мови, 

тобто застосування її як носія найновішої та найважливішої інформації. 

Високий престиж сучасної англійської мови пояснюється, зокрема, тим, що зараз 

понад 75% наукової продукції світу друкується цією мовою, тобто з кожної тисячі 

наукових статей або книг 760 виходять англійською. 

Престиж мови не перебуває у прямій залежності від кількості людей, що нею 

послуговуються. Далеко не завжди престиж мови визначається мілітарною потугою її 

носіїв. Іноді престиж мови має не загальний характер, а забезпечується її 

функціонуванням в одній із сфер. Так, у музиці вже декілька століть найвищий 

престиж у світі має італійська мова. 



Відлучення мови від функцій, що надають їй престижу, наприклад, від ролі державної 

мови, знижує її авторитет і зменшує опір проникненню в неї чужомовних елементів. 

Престиж мови — величина змінна. В історії відомо чимало випадків піднесення і 

падіння мов. Зрозуміло, що це залежить не від самої мови, а від суспільства — носія 

мови, його місця та ролі в загальнолюдському прогресі. 

Є два способи забезпечити статус престижності для своєї мови. Перший — через 

всебічний розвиток суспільства на шляху прогресу. Другий — шляхом утиску інших 

мов політичними, військовими, економічними засобами. Зрозуміло, що другий шлях 

може привести тільки до тимчасового успіху. 

Престиж мови приносить не лише мораль незадоволення її корінним носіям, але й 

неабияку матеріальну вигоду. Так, експорт англійської мови щорічно приносить шість 

мільярдів чистого доходу. На долю Англії припадає два мільярди, що являє собою 

шосту статтю її національного доходу. 

Дбати про престиж мови свого народу — святий обов’язок кожного з нас. 

Про престижність української мови в минулому свідчать, наприклад, такі факти: вона 

використовувалась як державна у Великому Литовському князівстві (ця «руська» мова 

була спільною для українців і білорусів); як актова мова Молдавського князівства; 

дипломати при дворі польських королів спілкувались коли не латиною, то руською 

(українською), цією ж мовою бахчисарайські хани листувалися з турецькими 

султанами. 

Про повільне, але неухильне зростання престижу української мови у наші дні свідчить 

кількість кафедр та центрів українознавства, які з’являються в багатьох країнах світу. 

Цей процес набиратиме на силі і з утвердженням міжнародного авторитету 

української національної держави, розвитком економіки, науки, культури українського 

народу. 

  

29 квітня 

Тема «Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа)» 

І. Прочитайте текст. Про якого великого українця в ньому йдеться? Що, на вашу 

думку, допомогло композиторові успішно скласти іспит на звання академіка? 

ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР 

Він ходить з кутка в куток невеликої кімнати - класу академії. Це — екзамен. За дві 

години, не виходячи з кімнати (тебе просто замкнено), повинен написати музичний 

твір найскладнішого жанру: церковні чотириголосні антифони*. 

Максим підходить до прочиненого вікна. З майдану до найближчих дворищ долітає 

аромат розквітлих персиків. Середина травня... 



...А там, удома, на Вкраїні, зараз цвітуть вишні, сливи; яблуні - мов наречені в ніжно-

фіалковій фаті; у білому шумовинні груші; бджоли гудуть... Батько ходить між 

деревами, кропить їх водичкою, розведеною медом, щоб пахли дерева, щоб 

принаджувалися бджоли. А мати садить бурячки й квасолю. Розгинає спину й 

мимохіть поглядає на шлях: чи не син, бува, ото їде? Ой не син, мамо... 

Війнуло в кімнату мелодією. Ледь устигає юнак записувати на папері. Відтак ударив 

по клавішах - і загриміли, забриніли стіни академії. Завмерло все навколо. 

Коли через півгодини Максим заграв свої антифони, члени журі були приголомшені. 

Усі мовчали в заціпенінні. Йому не довелося чекати півдня оцінки. Ось підвівся 

сивочолий голова комісії - патріарх академії Антоніо Маццоні. За ним - члени журі, 

ще 30 поважних композиторів та музикознавців. «Сеньйоре Березовський, - вимовив 

голова, - одностайним рішенням журі вам надається звання академіка. Вітаю вас, 

великого композитора нашого часу». 

Було це 15 травня 1775 року (За С. Плачиндою, Ю. Колісніченком). 

*Антифон - спів, що виконують по черзі два хори або соліст і хор. 

 

І. Рєпін. Хата в селі Покровському 

Д/з.  Виконайте завдання до тексту. 

1. Зіставте виділені речення. Які з них односкладні, а які - двоскладні? Обґрунтуйте 

свою думку. Які ще односкладні речення є в тексті? Визначте вид односкладних 

речень. 

2. Випишіть два простих двоскладних речення (на вибір). Виконайте письмово їх 

синтаксичний розбір. 

3. Випишіть з тексту два складних речення. Виконайте письмово їх синтаксичний 

розбір. 

4. Визначте частини мови слів у реченнях першого абзацу. 

 

4 травня 

Тема «Мовні аспекти вивчення речення (види речень)» 



Д/з. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. У яких реченнях присудки 

складені? 

1. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість - 

ось ціна наша і честь (Г. Сковорода). 2. Будуть солодко віять минулим білі яблуні в 

нашім саду (В. Сосюра). 3. Читання книги - це ніби розмова з найкращими людьми 

минулих віків (Декарт). 4. Усе, що необхідне для життя, створює праця (Із журналу). 5. 

Казав він, що земля наша древня і люд тут з давен і давен проживає (Улас Самчук). 6. 

Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями (І. 

Нечуй-Левицький). 

ІІ. Складіть і запишіть одне речення зі складеним підметом й одне - зі складеним 

присудком. 

 

5 травня 

Тема «Контрольний диктант» 

Написати диктант «Краса врятує світ» https://www.youtube.com/watch?v=oivBArfP8fc 

(диктує О. Авраменко)  

6 травня 

Тема «Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях» 

Д/з. 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи. 

1. Люди охоче погоджуються з тим, що твердить їх приятель, але (на)перед вони 

відкидають те, про що говорить (не)симпатична для них особа або супротивник (І. 

Томан). 2. Тоді він починав мріяти, бо тільки мрій йому (не)вистачало, щоб дійти 

верховин радості, які відкривалися перед ним у ці години (С. Скляренко). 3. Страшні 

слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх 

почать, бо всі слова були уже чиїмись (Л. Костенко). 4. Осінній ранок 

пр(е,и)слухається, як на городах шерехтять постарілі соняхи, як у садах гупають 

яблука, як на річці тр(е,и)вожиться перелітна птиця (М. Стельмах). 5. Люди, які ведуть 

здоровий спосіб життя, дотримуються правил бе(с,з)пеки навчання та праці; а люди, 

яким властива висока духовність, залишаються здоровими до глибокої старості (Із 

журналу). 

ІІ. Побудуйте схеми складних речень. 

2. Установіть відповідність між утвореними реченнями та їх видом (один вид 

речення є зайвим). 

Варіанти завершення речення Вид речення 

1 ...і пахнуть росою гаї на околиці. А просте з відокремленими членами 

https://www.youtube.com/watch?v=oivBArfP8fc


2 ...стрічає з далекої дороги птахів. 

3 ...дарма що давно не було дощів. 

4 ...навіть холодні ранки її не лякають. 

Б просте з однорідними членами 

В складнопідрядне 

Г складносурядне 

Д складне безсполучникове 

 


