
04.10.2021  

Група № 32 

Урок № 9 

Тема уроку: «Складні випадки синтаксичного узгодження» 

Мета уроку: (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). 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 19-20 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=KS-QaYERKmw&ab_channel 

3. Запишіть слова у дві колонки: у першу — з м’яким знаком, у другу — 

без знака м’якшення. 

Кавказ..кий, тюр..ма, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, 

емул..сія, мален..кий, електро-паял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, 

шахтарс..кий, емал..ований. 

4. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

«Синтаксичне узгодження» 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KS-QaYERKmw&ab_channel


 

 

 
 

 
 

5. Виконайте наступні завдання: 

1. Вправи 2,3 до § 19-20 з підручника О. Авраменка для 11 кл. 

2. 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. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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04.10.2021 

Група № 32 

Урок № 10 

Тема уроку: «Складні випадки синтаксичного керування» 

Мета уроку: (формування компетентностей): предметні (знання про 

синтаксичні норми; поняття про синтаксичну помилку; уміння знаходити й ви-

правляти синтаксичні помилки; орфографічні й пунктуаційні навички); ключові 

(уміння вчитися: аналітико-синтетичні лінгвістичні навички; уміння робити 

висновки; комунікативні: навички складання власного монологічного 

висловлення; навички виразного читання; загальнокультурні: естетичні почуття, 

пов'язані з мовленням). 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 21 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Запишіть слова, поясніть орфограми. 

Шви..кісний, якіс..ний, улес..ливий, осві…читися, хвас…ливий, контрас..ний, 

щас..ливий, блис..нути, аген….ство, волейболіс…ці , їж..жу, мас..ний, учас..ник, 

заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, 

студентс…во, очис..ний, буревіс..ник, п’я…десят. 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

«Синтаксичне керування» 

 

 



4. Виконайте наступні завдання: 

1. Вправи 2, 3, 5 до § 21 з підручника О. Авраменка для 11 кл. 

2. Утворіть з поданими словами словосполучення. Зробіть висновок про 

правила вживання їх. 

Оволодіти — опанувати; навчатися — вчити; властивий — характерний; багата — 

славиться; сповнений — наповнений; дорівнювати — рівнятися; торкатися — 

доторкатися; знущатися — збиткуватися. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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