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Умовні позначення 



Рубрики в підручнику 













Класичні вправи 











Словники 

 З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА 
 абиде, присл. 

 абстрагований 

 авжеж, част. 

 Автоматизований 

 ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ 
 Абсолютний, необмежений, цілковитий, повний. 

 ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ 
 Активно — пасивно 

 ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА 
 Авторитет — загальновизнане значення особи, організації. Авторитет 

фірми. 

 



 ЗІ СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ 
 Абстрактний (з латин. — відтягнення, відвернення) — який ґрунтується на 

абстракції — мисленому виділенні найістотнішої частини властивостей предметів і 

відношень між ними. Абстрактне мислення. Відірваний від дійсності, від життя; 

протилежн. конкретний. 

 ЗІ СЛОВНИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
 Аж луна покотилася — так, що далеко чути; дуже голосно, сильно. 

 ЗІ СЛОВНИКА ВЛАСНИХ ІМЕН ЛЮДЕЙ 
 Агатангел — грецькою мовою — «добрий» і «вісник». Фаня, Фанько. Кл. в. 

Агатангеле! По батьк. Агатангелович, Агатангелівна. 

Словники 







§ 63. Правила спілкування. Створення діалогів 
 



Доброзичливий критик 
 
1. Він завжди підкреслить головне, доцільне в 

запропонованій темі. 
2. Він не лише критикуватиме, а й допоможе 

порадою. 
3. Він висловить упевненість, що його зауваження 
    спонукатимуть до цікавого обговорення. 
4. Він схвалить обговорювану роботу. 

 

§ 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему 
§ 67. Усний відгук на відповідь 

однокласника 

 
 



Як підготувати усну 
відповідь 

Прислухаймось до порад 

 

 1. Уважно прочитайте текст із підручника. 

 2. Визначте головні поняття, про які 
йдеться в тексті. 

 3. Доберіть свої цікаві приклади. 

 4. Складіть план відповіді. 

 



План аналізу усної відповіді 

 
1) Як розкрито тему? (Повно, не досить повно, 

частково) 
2) Чи послідовно викладено матеріал? 
3) Чи можна доповнити, уточнити відповідь? 
4) Чи вдало зроблено вступ і висновки? 
5) Чи дотримано вимог наукового стилю? 
6) Чи вдало дібрані приклади до сформульованих 

правил? 
7) Загальна оцінка відповіді. 
 



НМК 

Підручник 

Книга для вчителя 

Дидактичні матеріали для тематичного 

оцінювання 

Робочий зошит «Мова і розмова» 


