
Індивідуальний план 

Українська мова 

6  клас 

2 семестр 
 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на 

основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами) 

 

Морфологія. Орфографія. Іменник 

 

1 Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни. 09.01-

20.01 

 

 Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання 

іменників множинної форми. 

  

 Написання  не з іменниками.   

 Правопис складних іменників. Особливості творення іменників.   

 Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), 

 -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- ев(о). 

  

 Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові   

 Правопис складних іменників.   

 Контрольна робота № 6. «Іменник» (тести і завдання).  ТЕСТ 6 

Морфологія. Орфографія  

Прикметник 

2 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 21.01-

28.02 

 

 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.   

 Перехід прикметників з однієї групи в іншу.   

  Контрольний  переказ   ПЕРЕКАЗ 

 Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.   

 Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.   

 Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.   

 Контрольна робота № 7. ДИКТАНТ  ДИКТАНТ 7 

 Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.   

 Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-,         -ісіньк-, -юсіньк-

, -ськ-, -цьк-, -зьк- 

  

 Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов-      (-йов-, -ьов-), -ин-

, -ін-, -ичн-. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за 

допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-. 

  

 Написання не з прикметниками.   

 Написання складних прикметників разом і через дефіс.   

 Написання -н- і -нн- у прикметниках.   

 Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини 

мови. 

  

 Контрольна робота № 8. «Прикметник»  тест  ТЕСТ 8 

Морфологія. Орфографія  

Числівник 

3 Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  01.03-

01.04 

 



 Числівники кількісні і порядкові.   

 Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне 

написання складених числівників. 

  

 Контрольний твір  ТВІР 

  Відмінювання кількісних числівників. Букв ь в кінці числівників і перед 

закінченням у непрямих відмінках. 

  

 Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.   

 Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових 

числівників з –тисячний. 

  

 Узгодження числівників з іменниками   

 Відмінювання порядкових числівників    

 Правильне вживання числівників на позначення дат і часу   

 Творення  числівників. Морфологічний розбір числівника як частини мови.   

 Контрольна робота № 9.  «Числівник» ТЕСТ  ТЕСТ  9 

Морфологія. Орфографія  

Займенник 

4  Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди займенників за значенням 

01.04.-

10.05 

 

 Розряди займенників за значенням   

 Особові займенники. Зворотній займенник себе.   

 Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.    

 Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах 

особових і вказівних займенників.  

  

 Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, 

числівника й прикметника в займенник). 

  

 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. 

 Навчальне аудіювання тексту 

  

 Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс 

неозначених займенників. 

  

 Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. Написання 

займенників із прийменниками окремо. 

  

 Вказівні та означальні займенники. Розбір займенника як частини мови.   

  ТКР № 10.  ТЕСТ  ТЕСТ  10 

 

Вчитель української мови та літератури :  Причина Ірина Антонівна  

Каб. 44 

Ел. пошта  

prichinairina58@gmail.com 
 

mailto:prichinairina58@gmail.com

