
1 

 

 

  

Дата: 03.12.2020 

Урок № 9 

Тема: Складні випадки синтаксичного узгодження 

Мета: формування компетентностей): предметні (поглиблене знання учнів про синтаксис; розуміння 

поняття синтаксична норма; знання фразеологічних одиниць; уміння визначати синтаксичні помилки та 

виправляти їх; уміння використовувати різні мовні засоби для ефективного мовлення, навички грамотного 

письма); ключові (уміння вчитися: уміння зіставляти, робити висновки; інформаційні: навички роботи з 

текстами; уміння узагальнювати знання у вигляді таблиці; комунікативні: уміння працювати в парах та в 

колективі, навички складання усного висловлення; загальнокультурні: культура мовленнєвої поведінки, 

розвиток позитивної мотивації навчання). 

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу. 

Обладнання: дидактичний матеріал. 

Матеріали до уроку: 

Орфографічна п'ятихвилинка 

- Запишіть слова у дві колонки: у першу — з м’яким знаком, у другу — без знака 

м’якшення. 

Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ский, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, 

щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електро- паял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, 

нян..чити, економія..ний, шахтарський, емал..ований. 

Робота з підручником 

- Робота з параграфом «Синтаксичне узгодження». 
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Редагування речень 

- Знайдіть синтаксичні помилки, поясніть їх. Запишіть правильний варіант. 

Радіє і садок, і поле, і долина. Більшість проголосували за пропозицію. Більшість 

абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити, буде зарахована на стипендію й 

забезпечена гуртожитком. Більшість абітурієнтів будуть зараховані на стипендію й 

забезпечені гуртожитком. Усі, хто не пройшли реєстрації, повинні з’явитися до 

відповідального. Ми вивчали книжку, розповідаючу про наших предків. 

Самостійна робота 

- Перепишіть, підкресліть головні члени речення, поясніть правила узгодження 

їх. Укажіть можливі варіанти. 

1. Коли потяг у даль загуркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки 

й жоржини сумні... (В. Сосюра). 2. Головною темою їхніх розмов була перемога, марш, Прага, 

чиїсь милозвучні вірші (О. Гончар). 3. Ні-ні, не тіні від віття стелилися внизу, бігали по стовбурах, 

то рухалися роги, то йшло назустріч багато мовчазних, весняних оленів... (Є. Гуцало). 4. Більш як 

сто років на Потебню посилається та цікавиться його ідеями велика кількість авторів (Із журналу). 

5. Вслід за ними то тут, то там за садками проривалося незрозуміле, виюче, розкотисте а-а-а!.. а-а-

а! (О. Гончар). 6. Лишатися на місці — означає пристати на все добре і зле (Із журналу). 7. Ще, 

може, найбільше подобалося Німому купати коней... (П.Загребельний). 8. Ох, хоча б швидше 

приходило те «завтра» (В. Канівець). 9.Дехто з мовознавців, як зазначалося, вважає, що поділ слів 

на склади певною мірою пов’язаний з морфологічним членуванням слів... (Н. Плевако). 10. Коли 

були ще баба молодими, вони були веселі, як Хуррем (Л. Костенко). 11. Три безлічі бульбашок 

котяться й котяться вітром і жаб’ячі очі на мене здивовано мружать (В.Балдинюк). 12. Триста лих 

мені дивиться в вічі (Б. Олійник). 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ $19-20. Впр.4 


