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Реалізація аксіологічного підходу до виховання у навчально-виховному процесі
на уроках української мови та літератури / упорядники: С. Ящук, А. Гожа, В. Заруцька,
В. Гелета, О. Пекунова. – Рівне, 2017. – 84 с.

У посібнику представлено основні положення аксіології як науки, визначено
компоненти аксіологічної парадигми, розкрито, які цінності є аксіологічним ядром у
сучасному вихованні та відображено практичну реалізацію аксіологічного підходу до
виховання у навчально-виховному процесі на уроках української мови та літератури.
Пропоноване видання може бути використане вчителями-словесниками.
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АКСІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. ЛЮДИНА ЯК
ВИЩА ЦІННІСТЬ БУТТЯ – ОСНОВНА НАПРАВЛЕНІСТЬ
АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
Інженером можна стати за
п’ять років. Учитися на людину
необхідно все життя.
В. Сухомлинський
Аксіологія як наука активізувалася наприкінці XX ст., виступає складовим
компонентом гуманітарної парадигми. У XXІ ст. ціннісний смисл людського життя у всіх
його функціональних виявах набрав особливого, надзвичайного значення.
Освіта – органічна частина духовного життя суспільства. Саме в цій системі
створюється майбутнє, продукуються і передаються соціокультурні та особисті цінності.
Таке високе призначення виховання і навчання підростаючого покоління вимагає
підготовки фахівців в умовах гуманістичного освітнього простору, фундаментом якого
може бути педагогічна аксіологія. Дослідники (І. А. Бех, В. О. Огнев’юк, В. І. Андрєєв,
Є. Бондаревська, І. Ф. Ісаєв, С. В. Кульневич, В. О. Сластьонін і ін.) вважають за можливе
при підготовці фахівців для освітніх установ у рамках вивчення педагогічних дисциплін
спеціально виділити, як методологічну основу, аксіологічний підхід.
Що ж таке аксіологічний підхід? Це філософсько-педагогічна стратегія, яка показує
шляхи розвитку професійного мистецтва, використання педагогічних ресурсів для
розвитку особистості і проектує перспективи вдосконалення системи освіти.
Вітчизняними та зарубіжними дослідниками (І. А. Зазюн, І. Д. Бех, В. П.
Андрущенко, Г. О. Балл, Н. Б. Євтух, В. Г. Кремень, О. В. Сухомлинська, В. І. Андрєєв, Є.
В. Бондаревська, В. О. Сластьонін та ін.) конституйовано такі мета принципи педагогіки:
аксіологічний, культурологічний, антропологічний, гуманістичний, синергетичний і
герменевтичний, кожен з яких має свій характерний зміст.
Аксіологічний метапринцип випливає з аксіології як філософське вчення про
цінності. Останнім часом «ціннісний погляд» на світ затвердився у вітчизняній науці
настільки широко і ґрунтовно, що його можна вважати одним із домінуючих у тематиці
дослідницьких проектів гуманітарних наук. Це пояснюється тим, що цінності в природі і в
реальному бутті людини виступають у ролі специфічної призми, яка переломлює різні
соціально-психологічні процеси.
Звідси цілком природним є застосування аксіологічного підходу і до вивчення
педагогічних явищ і процесів, тому що цінності визначають сутність освіти і виховання
людини.
У зв’язку з цим виховний процес безпосередньо пов’язаний із природним введенням
різноманітних аксіологічних орієнтирів у духовно прагматичну систему ставлення
людини до самої себе, до інших людей, до природи.
Аксіологічний підхід органічно присутній гуманістичній педагогіці, оскільки
людина розглядається в ній як найвища цінність суспільства та самоціль суспільного
розвитку. Отже, основна направленість аксіологічної парадигми – це конституювання
людини як вищої цінності буття.
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Людина як вища цінність буття – основна направленість аксіологічної парадигми.

Людина
ставлення
до
самої себе

ставлення
до інших
людей
ставлення
до
природи

Висловлювання видатних
Кожна людина – це історія, не схожа ні на яку іншу.
А. Кардель
Досить митті, щоб стати героєм, але потрібне ціле життя, щоб стати гідною людиною.
П. Брюла
Хочеш змінити світ?
Почни з себе.
Людина – це … творець себе.
М. Бердлов
Життя кожної людини – це шлях до самої себе.
Герман Гессе
Інженером можна стати за п’ять років. Учитися на людину необхідно все життя.
В. Сухомлинський
Аксіологічним ядром у сучасному вихованні є:

Праця
Батьківщина

Колектив

Цінності

Здоров’я

Гуманізм
Природа
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Виховання патріотизму, любові і поваги до батьківщини, гордості за
свою країну і свій народ, відповідальності перед сучасними і майбутніми
поколіннями співвітчизників;
Поєднання особистих інтересів із суспільними, взаємна підтримка і
допомога, обов’язковість і відповідальність;
Ставлення до праці як необхідного способу самореалізації людини,
розуміння важливості праці, ретельність і ініціатива;
Визнання людини вищою цінністю, що пов’язано з проявом доброти,
чуйності, розуміння, милосердя;
Ставлення до природи як до могутнього духовного і матеріального
потенціалу, розуміння, що вона є умовою, джерелом і середовищем
життя людини;
Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я й здоров’я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, розуміння здоров’я. як процесу
збереження і розвитку біопсихосоціальних функцій людини, що створює
основи оптимальної працездатності і соціальної активності.

Структурно-логічну архітектуру аксіологічної парадигми вибудовують наступні
компоненти…
Структурно-логічна архітектура аксіологічної парадигми
Компоненти аксіологічної парадигми

теоретико-методологічний

технологічний:

(філософський):

аналіз та корекція досвіду ціннісної
людської діяльності; напрацювання і
розвиток «Технологій» успішної та
емоційно-позитивної діяльності
людини (результат – самореалізація,
самоцінність, щастя)

культурне середовище людської
діяльності, започаткованої на
принципах гуманізму

соціально-педагогічний:
знання про всесвіт; людину і середовище її
ціннісно-діяльнісного існування; продукування
та розвиток моральних норм: аксіологія,
акмеологія як необмежений та відкритий
ареал дослідження проблеми людського життя
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Смисловим інструментарієм цієї парадигми виступає педагогічна аксіологія – наука
про цінності освіти, у яких представлена система значень, принципів, норм канонів,
ідеалів, які регулюють взаємодію в освітній сфері і формують компонент відносин у
структурі особистості.
Враховуючи основну направленість аксіологічної парадигми та її компоненти, у
школі створено дві творчі групи: творча група класних керівників 1-11 класів з питання
«Виховання ціннісних ставлень особистості в навчально-виховному процесі», творча
група вчителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» з питання «Методика
створення траєкторії індивідуального розвитку школярів 1-11 класів».
Кожна людина, яка прийшла у цей світ, – неоціненна. Потрібно лише краще
придивитися до себе, виявити цікавість до тих, хто оточує нас.
Самопізнання – процес дуже складний, як правило, на це витрачаєш ціле життя.
Наша мета – Учитель, який повинен розвивати не тільки свою «Я – особистість», а й «Я –
особистість» учня.
Психологи і науковці переконливо стверджують, що сучасний школяр існує в трьох
вимірах: перший вимір – об’єктивне сьогодення, реалії життя, які дитина не може змінити
і тому має адаптуватися до них; другий вимір – суб’єктивна реальність, оточення дитини,
яке існує в сім’ї, колі друзів, колективі класу; третій вимір – віртуальна реальність, новітні
інформаційні технології, які дають можливість опинитися у будь-якій фантастичній
ситуації, відчути себе її учасником. Це – сучасні комп’ютерні технології, які, на жаль, не
завжди сприяють розвитку світлих, позитивних мрій, часто сприяють вихованню в дітей і
підлітків насилля, прославляють культ сили. Поцікавтесь, які ігри нині найбільше
приваблюють учнів? Хіба можна сьогодні уявити учня, який у комп’ютерному клубі не в
ігри грає, а розробляє майбутню архітектуру свого міста, бо хоче стати архітектором? Чи,
скажімо, створює інженерний дизайн нової моделі літака? Звичайно, є такі діти, але
масовим таке явище не назвеш. А чи багато наших учнів читає художню літературу? Чи
багато таких сімей, де пропагується книжка? Адже більшість сучасних учнів швидше
віддасть перевагу серіалу або цілком безглуздим передачам, ШОУ, якими переповнене
телебачення, ніж читанню художньої літератури. З тривогою констатуємо факти
посилення егоїстичних настроїв нашої молоді, їхнє прагнення до розваг, тому пропонуємо
бібліотекарю школи Майданович С. Р. спільно з класними керівниками, вчителями
гуманітарного напрямку розробити цикл заходів, які сприяли б становленню духовного
світу дітей засобами здорового дозвілля «Через книжку до духовності дитини».
Стрімко зростає процес підриву здоров’я більшості учнів, лише незначна частина
школярів постійно займається спортом. Крім того, спостерігаються негативні тенденції в
дитячому середовищі. Посилюються соціальні патології окремої частини молоді –
алкоголізм, наркоманія, проституція, агресія, суїциди.
Окремою національною проблемою стало виховання підлітків у сім’ях українських
заробітчан, які іноді роками не бачать своїх дітей. Підростає значна частина дітей, якими,
у кращому разі, опікуються найближчі родичі, а не батьки. У цьому разі надія суспільства
– на школу і на вчителя.
Виростає покоління українців – нині підлітків, завтра дорослих громадян, що обирає
пиво, цигарки, ненормований сленг, вбрання, як у багатьох сумнівних «зірок» із
різноманітних музичних кліпів.
7

Відійшла у минуле громадська думка про справедливого міліціонера, непідкупного
суддю, порядного військового. Справедливість, істину, честь замінила формула «все
купується і все продається». За гроші доступні вогнепальна зброя, дівчата легкої
поведінки, високі посади, державні нагороди, дипломи університетів. Так вважають
сучасні учні, причому не тільки старших класів. Звідки у них такі переконання? З
телевізійних каналів, які демонструють усе підряд, не беручи до уваги того, що така
інформація проникає в свідомість молодого покоління й руйнує її. Деякі з цих рекламних
роликів або музичних кліпів, які тривають лише 2-3 хвилини, але регулярно (відомо, що
«крапля камінь точить»), здатні знищити ті моральні цінності, які закладають учителі
школи роками. «Ніхто не в змозі зробити людей мудрими, крім мудрого, ніхто
красномовними, крім красномовного, ніхто – моральними або благородними, крім
морального і благородного», - так писав Я. А. Каменський.
Майбутнє покоління дуже швидко зростає й розвивається, і якщо цей розвиток не
спрямувати в позитивне русло, він набуде негативного напрямку. Широкі можливості для
такого розвитку дає урок, виховна функція якого сприяє формуванню ціннісних ставлень
особистості у навчально-виховній діяльності, забезпечує духовно-моральний розвиток
учнів, виховує почуття патріотизму, громадянськості, любові до Батьківщини, високу
політичну культуру, трудову мораль та здоровий спосіб життя.
Отже, вибір сьогоднішньої науково-методичної теми школи «Реалізація
аксіологічного підходу до виховання в навчально-виховному процесі школи»
обумовлений часом.
Учителями української мови та літератури Рівненського НВК № 26 напрацьовано
багатий досвід роботи з питань впровадження аксіологічного підходу до виховання у
навчально-виховному процесі. У посібнику представлено матеріали, які допоможуть
зреалізувати завдання української школи, пов’язані з реформуванням змісту освіти, її
гуманістичною парадигмою, необхідністю впровадження нової системи цінностей, що
визначають сутність сучасної освіти і виховання людини.
С. Ящук, заступник директора
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І. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Олена Пекунова,
учитель вищої кваліфікаційної категорії

Тема. Тарас Шевченко. «Мені однаково, чи буду …». Арешт поета, перебування в
казематі. Роздуми про власне життя і долю України.
Ім’я уроку: «Він бути нам рабами не дає».
Мета : ознайомити з обставинами створення циклу віршів «В казематі»; розкрити зміст,
тему, основну думку поезії; сприяти розвитку вміння учнів виразно читати й аналізувати
поетичні твори; вчити логічно й послідовно викладати свої думки; формувати в учнів
активну громадянську позицію, виховувати почуття патріотизму.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Обладнання: підручник, технологічні картки, відео «Думи мої…», ілюстрації, паспорт
вірша, автопортрет Т. Шевченка, «Кобзар».
Методи, прийоми роботи:бесіда,виразне читання, «незакінчене речення», «словесне
малювання», робота з пам’яткою.
Хід уроку
«Не бійся друзів: найгірше, що вони
можуть зробити – це зрадити тебе.
Не бійся ворогів: найгірше, що вони
можуть зробити – це вбити тебе.
Бійся байдужих. Через їхню мовчазну
згоду у світі є і зрада, і вбивство,і всі
нещастя на Землі».
І. Мотиваційний етап.
1. З’ясування емоційної готовності до уроку.
«Я – українець».
2. Актуалізація суб’єктного досвіду.
ХХІ століття приготувало для України багато випробувань на шляху до незалежності.
Але чи був цей шлях колись легким?
- Перегляд відео «Шлях до незалежності».
Наше одвічне «моя хата скраю» не врятує. Прийдуть і до крайніх.
- «Незакінчене речення».
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А що ж однаково вам? Закінчіть речення «Мені однаково…».
-

Робота з епіграфом.
Проблемне запитання.
У чому ж полягає прояв справжнього патріотизму?

ІІ. Повідомлення теми. Цілевизначення.
1. Оголошення теми уроку.
А допоможе відповісти на це питання сьогодні поезія Тараса Шевченка «Мені
однаково, чи буду…» із циклу віршів «В казематі» (учні записують тему уроку в зошит).
2. Вибір цілей уроку із запропонованих учителем, узгодження їх з власними.
Технологічна картка №1
Цілі:
 дізнатися, за яких обставин був створений цикл віршів «В казематі»;
 знати зміст, визначити тему, основну думку поезії «Мені однаково, чи
буду…»;
 уміти виразно читати вірш;
 визначити роль художніх засобів у творі;
 отримати естетичну насолоду від прочитаної поезії.
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.



1. Слово учителя.
Остап Вишня писав: «Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати
цілий народ, цілу націю».
Доля грала мелодію життя поета на чорних і білих клавішах. Шевченко згодом у
своєму щоденнику запише: «Самому тепер не віриться, а дійсно так було. Я із брудного
горища, як нікчемний замазура, на крилах перелетів
у чарівні зали Академії
мистецтв».Поет був у розквіті своїх фізичних і душевних сил. Мемуаристи в один голос
засвідчують ту надзвичайну привабливість, яку так і випромінював молодий геній.
Саме тоді, як Шевченко став на вершину свого натхнення і промовив огненним
словом, у Києві склався гурт молодих людей, переважно студентів, що поклали собі
завданням ширити визвольні і братолюбні ідеї.
2. Презентація випереджувального завдання.
Учнівське повідомлення про арешт Тараса Шевченка і перебування його у казематі.
3. Словничок. Каземат – 1. військ. оборонна споруда, збудована на поверхні землі
або під землею для захисту від снарядів та авіабомб дрібного й середнього калібру.
2. військ. Броньоване приміщення на кораблі для гармати серед нього калібру. 3. У
дореволюційній Росії – одиночна камера для ув'язнення у фортеці, цитаделі.
Цикл (грецьк. kyklos — коло) — ряд пов’язаних між собою явищ, які творять певну
замкнуту цілість. У літературі — сукупність художніх творів одного жанру, які
об’єднуються задумом автора в естетичну цілість.)
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Перебуваючи у казематі, Шевченко розумів, що перші ознаки національного
відродження були знищені. Що чекає Україну?.. Саме ця думка мучила поета, тому і
з’явилася поезія «Мені однаково, чи буду…». Її вважають одним із величніших творів не
лише української, але й усієї світової патріотичної лірики. Яка сила і пристрасть звучать у
цих рядках!
Що доля однієї людини, хай навіть і видатного поета, у порівнянні з долею цілого
народу? Ліричний герой поезії говорить, що може змиритися із власною долею вигнання,
невольника, однак не може прийняти того, що його любу Україну опанували «злії люде».
Саме тут проглядається основний мотив – поєднання громадського й особистого в житті
людини, небайдужість поета як громадянина, а скоріше, як люблячого сина.
4. «Словесне малювання» (ілюстрація «Шевченко у казематі»).
Спробуйте уявити умови написання вірша, передати почуття, що переживав поет у ту
мить.
5. Виразне читання поезії учнем.
6. Ідейно-художній аналіз поезії.
Поет завжди мріяв повернутися на Україну, жити тут («поставлю хату і кімнату,
садок-райочок насаджу»), зрештою вмерти на рідній землі («серце холоне, як подумаю,
що, може, мене похоронять на чужині»). І тут раптом: «Мені однаково, чи буду я жить в
Україні, чи ні».
- Як розуміти ці слова?
- На скільки частин можна поділити поезію?(дві. Засіб антитези: ліричний герой,
розмірковуючи про власну долю, неначе на терезах совісті, виважує пріоритети між
власною долею й долею рідної землі, безкомпромісно обираючи найдорожче —
Україну.)
- Який мотив звучить у першій частині? (байдужості)
- Що ж байдуже Шевченкові, окрім життя в Україні?(людська пам’ять. Лукавить
поет про власну байдужість до того, чи будуть згадувати його на рідній землі, чи
ні. Все це для того, щоб наголосити: Шевченкові, звісно, не однаково).
І не пом’янебатько з сином,
Не скаже синові: - Молись,
Молися, сину, за Вкраїну
Його замучили колись. –
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні…
-

-

-

Автор згадує своє сирітство («В неволі виріс між чужими…») й акцентує, що
стосується воно не лише фізичної, а духовної самотності («І, неоплаканий своїми,
в неволі, плачучи, умру»).
Вірш написано після викупу з кріпацтва. Чому ж помирати поет збирається «в
неволі»? (передбачає заслання у Сибір)
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині…
Чому ліричному герою не хочеться навіть залишати щось після себе?(Самотність
автора настільки всеохопна (вона стосується всього світу, всієї землі), що не
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хочеться навіть залишати щось після себе. Автор відчуває, що через певні
обставини від її праці може не залишитися і сліду).
-

-

-

-

-

-

І все з собою заберу…
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні.
Україна – наша, славна і земля наша, але водночас вона і не своя.
(«На нашій – не своїй землі…»). Як же можна пояснити цю суперечність? Чи її
тут немає?
Надають виразності і зримості образи батька і сина, зокрема картина молитви.
Що ви уявили? (вечір, коли у сімейному колі батько розповідає малому про життя
мученика і наказує (наказовий спосіб «молися») згадувати замученого за Україну.
Яке покоління постає в образі батька?
Хто зображений в образі сина? Чи актуально це зараз?
Друга частина. Шляхом градації автор нагнітає напругу, і нарешті читач
доходить до найвищої точки – відповіді на питання, а що ж небайдуже поетові:
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять …
Ох, не однаково мені.
У цих рядках Шевченко точно передбачив головну проблему української нації, що,
мов меч, висить над нею вже кілька століть і стала чи не найзлободеннішою
проблемою сьогодні: окраденість у час її оновлення та відродження.
Хто ті злії люде?
Чому вони лукаві?
У чому це виявляється?
Для чого їм присипляти Україну?
Що саме вони вкрадуть у неї?
Про який вогонь ідеться?
Чому ці люди спочатку присплять Україну, а потім розбудять її?
Головне слово вірша – «однаково» – поет вживає кілька разів. Який же емоційний
смисл вкладено у нього в кожному випадку?
(Це слово, повторюючись 5 разів, ніби цементує твір).
Технологічна картка №2
Пам’ятка для виразного читання поезії
«Мені однаково, чи буду…»
1. Перше мені однаково вимовляється спокійно з ледь стримуваним хвилюванням.
2. Друге однаковісінько мені – вдавано байдуже, тут герой опанував себе.
3. Третє мені однаково звучить як висновок над роздумами про підпорядкованість
особистої волі народним інтересам, тому тут вчувається інтонація
категоричності.
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4. Та вже через рядок це слово у фразі «Та не однаково мені» звучить зовсім поіншому: рішуче, пристрасно, з таким болем, що коли б він вимовив його ще раз,
то заридав би.
5. Останній рядок вірша «Ох, не однаково мені», що стає своєрідним рефреном, це
крик згорьованої душі, її стогін і ридання, що рвуться назовні.
7. Виразне читання поезії учнями у парах, потім – по одному.
- Прочитайте вірш, користуючись пам’яткою для виразного читання, і передайте
інтонацією своє розуміння цієї поезії.
8. Заповнення «паспорта» поезії.
Паспорт поезії
Автор
Тарас Шевченко
Назва
«Мені однаково, чи буду…»
Цикл
Цикл «В казематі»
Час написання
Між 17 квітня і 19 травня 1847 року, СанктПетербург
Жанр
Лірика
Різновид
Філософська
Побудова
Складається з двох частин, які
протиставляються.
Тема
Ставлення до особистої долі й долі
Батьківщини, прояв справжнього
патріотизму.
Основна думка
Утвердження активної громадянської
позиції кожної людини, патріота.
Образи
Ліричний герой, Україна, батько з сином.
Художні засоби
Повтори «однаково» з різним емоційним
забарвленням, епітети (малого, славній),
вигуки, звертання, пряма мова, метафора
(Україну присплять).
9. Напишіть розгорнуту відповідь на проблемне питання «У чому ж полягає прояв
справжнього патріотизму?»
ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
«Незакінчене речення».
На початку уроку ви написали у зошит продовження речення «Мені однаково…».
Зараз закінчіть думку «Мені НЕ однаково…».
- Рефлексивна картка.
 Я відчуваю…
 Я розумію…
 Я думаю…
- Прийом «Долонька».
- Перегляд відео «Думи мої, думи мої…».
-
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V. Домашнє завдання.
1. Вивчити вірш напам’ять.
2. Напишіть свої міркування щодо імені уроку «Він бути нам рабами не дає…»

Валентина Заруцька, учитель вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист».____________________

Тема. «В Україну линуть журавлі…» Василь Стефаник. Життя і творчість. «Покутська
трійця» (урок-літературознавча мандрівка з використанням мультимедійних технологій).
Мета: познайомити учнів з біографією і творчим доробком В. Стефаника, з’ясувати роль
письменника, творця для України, українців; оглядово подати матеріал про досягнення
його земляків і найближчих друзів – Леся Мартовича та Марка Черемшини, ознайомити з
діяльністю «Покутської трійці»; розвивати навички сприйняття інформації на слух,
виділення головного, вміння складати тези лекції, життєпис письменника, акторські
творчі здібності учнів; виховувати зацікавлення творчістю «поетом мужицької розпуки»,
патріотизм і любов до української літератури.
Теорія літератури. Еміграція.
Обладнання. Підручники, портрети письменника, його соратників по «покутській
трійці», видання творів, ілюстрації з музею письменника, учнівські презентації,
рефлексивні картки самооцінки, путівники учня, таблиці «Життєпис
письменника», виступи, повідомлення про життя та творчість митця, екскурс в
історію української еміграції, поезія.
Методи і прийоми. Рольова гра «Ми – біографи», «Ми – літературознавці», «Я так
думаю», «Ми – актори», записи гуцульських мелодій, відеосюжет про Поділля,
вислови про письменника (епіграфи до уроку), літературознавчий словник,
музейна світлиця В. Стефаника.
Тип уроку. Вивчення нового матеріалу (біографії письменника).
Очікувані результати.
Учні повинні знати: основні віхи життєвого та творчого шляху В. Стефаника; відомості
про творчі зв’язки з Л. Мартовичем, М. Черемшиною; особливості стилю
письменника; визначення терміну «еміграція».
Учні повинні вміти: складати тези лекції; самостійно працювати з підручником, науковою
літературою; схарактеризувати внесок митця в українську літературу кінця ХІХпочатку ХХ століття; характеризувати своєрідність творчої манери письма В.
Стефаника.
Хід уроку
І. Організаційний етап уроку.
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Запрошую до музейної світлиці В.Стефаника. Огляд виставки.
1.«Незакінчене речення».
З’ясування емоційної готовності до уроку.
Пропоную вам почати із визначення свого настрою. Доберіть 2-3 епітети на
означення вашого настрою і продовжте речення «Сьогодні мій настрій…»
Учні записують у зошити дату, класну роботу, а нижче – речення, яке вони
продовжують (за бажанням зачитують).
2.Бесіда.
1. Звертаючись до власного життєвого досвіду, скажіть, коли ви почували себе
щасливими?
2. А втомленими? Чи нещасливими?
3. Причини виникнення такого почуття?
4. А взагалі, як ви думаєте, коли людина буває щасливою?
5. А як ви вважаєте, чи був щасливим В. Стефаник, про якого ми сьогодні будемо
говорити? (Вислухати кілька думок)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
1. Представлення теми та мети уроку.
- Запишіть тему уроку і прочитайте епіграфи, вони є у ваших путівниках та на
дошці. Оберіть (кожен самостійно) один із висловів. Готуючись до
наступного уроку, ви зробите висновок: чи правильним був ваш вибір. Адже
вам було подано кілька варіантів, ви мали право обрати. Чому?
- Ім’я нашого уроку «В Україну линуть журавлі…». Запишіть у свої
конспекти. Поміркуйте, чи вдало підібрано ім’я уроку? Промовте про себе.
Чуєте як звучить курликання журавлів..? Який настрій?
2. Цілевизначення та планування. Отже,виходячи з теми уроку,
про що ми дізнаємося на уроці? (можливі відповіді учнів)
- Про письменника як людину.
- Про його життя.
- Про діяльність.
- Творчість.
- Про феномен новеліста.
- Про еміграцію українців за кордон.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Звучать гуцульські мелодії.
- Ви маєте можливість подивитися сучасний вигляд Покуття, куточок Василя
Стефаника – Івано-Франківщину( презентація вчителя).
1. Рольова гра «Ми – актори».
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Я пропоную вам стати учасниками театралізованої інсценізації. Ваші
однокласники мали випереджувальне завдання – розіграти епізод із твору.
Уявіть…
Ідуть зйомки фільму «Камінний хрест» Леоніда Осики за сценарієм Івана
Драча.
Виходить автор, Іван Дідух, а всі присутні – це його гості-односельці. Клас
прикрашений до гуцульської світлиці, ікона в кутку, газда з пляшчиною в
руках, стоїть у задумі. Монолог автора, Іван звертається до односельців з
промовою. (Уривок з новели «Камінний хрест»).
-

2. Бесіда.
- Про яку подію йшла мова в інсценізованому уривку?
- Чи зуміли ваші однокласники передати настрій людини, яка покидає рідну
землю?
- Що таке еміграція?
- Чому ця тема так боліла письменнику?
3. Звучить гуцульська мелодія, повільно затихає.
Слово вчителя: У 2013 році наша Україна відзначатиме 122-у річницю української
еміграції в Канаді. Це гіркий, а не щасливий ювілей для нас, українців.
- Яка ж сила примусила розійтися наш український народ по світу?! Про це
вам розповість учень, який попрацював з історичними джерелами.
(Короткий екскурс в історію української еміграції).
- Повідомлення учня- історикознавця.
4. Словникова робота.
- Запишіть у зошити визначення поняття «еміграція».
- Проблеми селян-емігрантів мучили письменника ще коли він був студентом
медицини і щодня бачив страшні до неправдоподібності сцени на
Краківському вокзалі – еміграцію українців.
5. Проблемне питання.
- Ви, напевно, здогадалися, чому Марко Черемшина назвав «поетом
мужицької розпуки» Василя Стефаника, саме про нього ви почуєте розповіді
від своїх однокласників-літературознавців.
- Працюйте у робочих зошитах, заповнюючи таблицю «Життєпис
письменника» (довільна форма виконання). Занотуйте найцікавіше, вкінці
дехто зачитає свої записи.
ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.
1. Рольова гра «Ми – біографи», «Ми – літературознавці».
Літературознавчі дослідження учнів, мандрівка у життя та творчість
письменника.
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-

Слово учням-біографам та літературознавцям, які мали випереджувальне
завдання – опрацювати матеріали про життєвий та творчий шлях митця
(завдання на вибір).
1) Дитинство і навчання.
2) Цікаві факти різних періодів життя.
3) «Покутська трійця».
4) Творчість, пошанування.

2. Бесіда.
- Яку роль відіграє, на ваш погляд, в житті людини дитинство, батьківська
наука, оточення?
- Про які цікаві події, факти з життя ви дізналися?
- Що ви записали у зошити?
- Існує такий афоризм: кожен у житті несе свій хрест. А велетням духу,
таким як Стефаник, довелося впродовж усього життя нести й хрест
вселюдської муки. Про це – на наступному уроці при обговоренні новел
Василя Стефаника.
V. Рефлексивне оцінювання.
1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»: Василь Стефаник видався для мене
- як письменник -…
- як людина – … (можна словами відповідно обраного епіграфа).
2. Підсумок.
Заповніть і запишіть у рефлексивну картку самооцінювання відповідь, поставте
цифру, який епіграф ви обрали, оцініть свою роботу і запишіть домашнє
завдання (на вибір):
1) Прочитати новелу «Камінний хрест», завершити роботу з таблицею.
2) Заповнити рефлексивну картку самооцінки.
3) Створити художньо-поетичне бачення прочитаного твору (проект «Я –
художник»; есе «Я – письменник», інше).
4) Поміркуйте, чи вдало підібрано ім’я уроку «В Україну линуть журавлі…»
3. Музично-поетична хвилинка «В Україну линуть журавлі…».
Тихо звучить музика. Учениця читає поезію.
Живуть землі співучої сини
В Америці, Канаді, Аргентині.
Їм сняться рідні села і лани,
І очі мавок, незбагненно сині.

Летять роки, як сиві журавлі,
Немов журба, сльоза лягла на вії,
І не дає заснути до зорі
Щемлива, наче пісня, ностальгія…

17

ІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ІСТОРИЧНИХ,
КУЛЬТУРНИХ І ДУХОВНИХ НАДБАНЬ РІДНОГО НАРОДУ

Алла Гожа, учитель вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист».____________________________

Ім’я уроку.

«Земле рідна, скільки буду жити,
Стільки і любитиму тебе» (М. Луків).

Тема. Систематизація та узагальнення вивченого про прикметник.
Мета: узагальнити знання учнів, здобуті при вивченні теми «Прикметник»,учити
застосовувати теоретичні знання на практиці; розвивати мовлення учнів, увагу, пам’ять;
прищеплювати любов до рідного краю, мови;виховувати вміння толерантно
співпрацювати у групах, парах.
Обладнання: слайди «Подорожуємо вузькоколійкою», квитки-питання, музика, макет
потяга - «кукушка», «Маршрутний лист», тлумачний словник, посібник «Мій краю
Поліський», ім’я уроку «Земле рідна, скільки буду жити,стільки і любитиму тебе»
(М.Луків).
Тип уроку. Узагальнення знань, умінь, навичок.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1) Забезпечення емоційної готовності.
(Перегляд слайдів «Подорожуємо вузькоколійкою».)
- Діти, назвіть одним прикметником свої враження від перегляду цих слайдів.
Учитель. Ви любите подорожувати? А чи доводилося вам вирушати у мандрівку
потягом? Сьогодні ми з вами здійснимо уявну подорож за маршрутом «Полісся моє
чарівне». Нашим екскурсоводом буде добре знайомий нам Прикметник. Адже він любить
усе прикрашати, любить дивувати і зачаровувати. У мандрівку вирушимо вузькоколійкою
потягом «кукушка» у вагоні знань.
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- А що ви знаєте про вузькоколійку? Чи хтось із вас їздив нею?
(Учитель краєзнавства і географії розповідає про вузькоколійку і її назву «кукушка».)
Учитель. Але без квитків їхати не зможемо. Виникає запитання: де ж узяти гроші? Ваші
відповіді на запитання й будуть умовними грішми, за які ви зможете придбати квитки.
2) Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.
(Запитання написані на різнокольорових квитках (жовтих і блакитних).)
«Мозковий штурм»
1. Яка частина мови називається прикметником?
2. Яким членом речення найчастіше є прикметник?
3. На які розряди за значенням поділяються прикметники?
4. Що характеризують якісні прикметники?
5. На які запитання відповідають присвійні прикметники?
6. За чим змінюються прикметники?
7. Від якої частини мови залежить рід, число, відмінок прикметника?
8. Від яких прикметників утворюються ступені порівняння?
9. Як утворюється проста форма вищого ступеня порівняння?
10. Як утворюється складена форма найвищого ступеня порівняння?
11. Назвіть прикметники короткої форми.
12. Якого відмінка у порівнянні з іменником немає у прикметника?
13. Чи від усіх якісних прикметників можна утворити ступені порівняння?
14. Які присвійні прикметники пишуться з великої літери?
15. Яку роль у мовленні виконують прикметники?
(Якщо окремі учні не знають відповідей на запитання, інші діти позичають їм гроші –
відповіді.)
ІІ. Цілевизначення та планування.
Учитель. Молодці, тепер спокійно можемо вирушати, але запишемо у ваших маршрутних
листах число, класна робота, тему нашого уроку.
- Що ви очікуєте від сьогоднішньої подорожі на задану тему?
- Отже, подорожуючи вузькоколійкою, милуючись краєвидами дивовижного
Полісся, ми з вами повторимо, закріпимо і систематизуємо знання з теми
«Прикметник», бо наступного уроку ви писатимете контрольну роботу. І
сподіваюсь, отримаєте масу позитивних вражень від нашої подорожі. Вмощуймося
і відправляємося! (Звучить гудок «кукушки».)
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
Перша станція «Зелене Полісся»
Робота з текстом
Зелене Полісся
Усіх нас оточує напрочуд щедра і мальовнича природа. Зелене Полісся має безліч
голубих річок і озер, лісових масивів, серед яких виділяються просто казкові місця. Від
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першого подиху весни аж до білих снігів радує нас своїм різнобарв’ям дивовижний
рослинний та тваринний світ.
-

Перед вами текст «Зелене Полісся». Ваше завдання: прокоментувати епіграф;
прочитати виразно текст; визначити тему. Яка частина мови допомагає нам
довести, що наша природа щедра і мальовнича? Назвати прикметники, виписати з
першого речення прикметники (жовті квитки) та з другого речення (блакитні
квитки); зробити їх морфологічний розбір (2 учні працюють біля дошки, інші у
зошитах).

-

Для того щоб продовжити нашу подорож, Прикметник пропонує нам ще одне
випробовування: пригадати групи прикметників за значенням і виписати їх із
тексту.
Які є групи прикметників за значенням?

-

-

Розподільна вправа
У ваших маршрутних листах виділено три колонки: якісні, відносні, присвійні.
Виписати із тексту «Зелене Полісся» прикметники, розподіливши на три колонки.
Якої групи прикметників у тексті немає? (Присвійних)
Вправа «Хто швидше»
Завдання: утворити і записати присвійні прикметники до третьої колонки, що
відповідають коротким визначенням.
1. Яйце, яке знесла курка. (Куряче)
2. Садиба, яка належить батьку. (Батькова)
3. Житло, що належить лисиці. (Лисяча нора)
4. Слід, який залишив вовк. (Вовчий слід)
5. Твори, які написав рівненський письменник Євген Шморгун. (Шморгунові)

Друга станція «Урочище Юзефин»
Учитель. Молодці! Наш екскурсовод Прикметник запрошує нас до Рокитнівського
району. І наступна станція «Урочище Юзефин». Тут росте дуб, якому 1300 років. Я
випадково на цій станції почула розмову місцевого історика та учня. Пропоную і вам
послухати цей діалог.
Рольова гра «Ми актори»
- Миколко, ти чому не був на музейному уроці?
- Бо у мене були важливіші справи.
- Цікаво. Які ж це?
- Мій дідусь розповів, що в наших лісах росте дуб, якому уже більше 1300 років. От
я вирішив його знайти.
- Якби ти, Миколко, прийшов на сьогоднішнє заняття, то й дізнався б про цього
велетня.
- Олександре Миколайовичу, а Ви могли б мені хоч щось розповісти про нього.
- Добре, слухай. Росте це диво в урочищі Юзефин. Це найстаріший дуб на території
України. Настільки старий, що давно став подібний не на дерево. А на якусь
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стародавню руїну. Адже він стоїть уже 13 століть. Цей дуб міг бачити самого князя
Ігоря і його дружину, коли ще з древлян збирали данину. Він є гордістю Полісся.
- Дуже Вам дякую! Я обіцяю, що більше ніколи не буду прогулювати Ваші заняття
та й інші теж.
Учитель. Дякую нашим акторам. Діти, який висновок зробив для себе Миколка? А для
себе? Ми забули про нашого Прикметника. Він пропонує нам провести «Хвилинку
епітетів».

Хвилинка епітетів
Завдання: доберіть якомога більше епітетів до слів дуб, природа (жовті); дерево,
Полісся (блакитні). Введіть їх у речення і підкресліть прикметники як члени речення.
- Що таке епітети?
- Яку роль вони відіграють у мовленні?
Фізкультхвилинка
- Ви, напевно, трішки втомилися, бо багато сиділи, а це шкодить здоров’ю. Отже,
підніміться, виконаймо вправу на уважність і порухаємося.
- Нагадайте, як ми визначали групу прикметників – тверду чи м’яку.
Завдання: якщо прикметник належить до твердої групи, то підніміть руки, якщо до
м’якої, то розведіть руки в сторони.
Справжній, добрий, мужній, дивовижний, поліський, вечірній, уважний.
Третя станція «Соколині гори»
Учитель. Діти, ви любите гори? А знаєте, що людей, які лазять по скелях, називають
екстремалами (лексичне значення слова у маршрутних листах). На Рівненщині також є
гори. І наступна наша станція «Соколині гори». Дивовижна назва! Про це чудо природи
розповість нам учитель краєзнавства та географії Осніцька Наталія Олександрівна. Ви ж
уважно слухатимете та випишете з її розповіді прикметники.
(Розповідь учителя географії)
- Дякуємо Наталії Олександрівні. А чи вам, діти, сподобалася розповідь? Зачитайте,
які ж прикметники ви виписали. Чи від усіх можна утворити ступені порівняння?
Вправа-конструювання
Завдання: утворити всі можливі ступені порівняння від двох прикметників (за
кольором квитка).
- Щоб продовжити подорож Прикметник пропонує нам пройти крізь хащі
Орфографії.
Словниковий диктант
Завдання: зняти риску, на місці крапок вставити потрібну літеру.
Широче…ий, лимо…ий, скля…ий, не/озорий, не/великий, кисн…вий,
січн….вий, взутт…вий, фіз….чний. хім….чний, кисло/солодкий, земле/робський,
жовто/гарячий, біло/сніжний, сніжно/білий, військово/полонений.
- Молодці! Діти, на наш потяг-кукушка сіло двоє зайців без квитків (діти у масках
зайців), щоб вони змогли продовжити з нами подорож, ми маємо надати швидку
допомогу: виправити помилки у їхніх рекламах.
І реклама (жовті)
 «Погорина» - найдоросліший журнал.
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 НВК №26 – найбільш спортивніша школа.
 «Олейна» - найолійніша олія.
ІІ реклама (блакитні)
 «Пізнайко» - найбільш популярніший журнал для дітей.
 «Ескімос» - саме солодке морозиво.
 НВК №26 – сама краща школа.
-

Що не знають наші зайці?
Дякую. Тепер наші зайці спокійно можуть приєднуватися до нас.
Четверта станція «Враження»

- Наша подорож підходить до завершення. Кінцева станція «Враження».
Завдання: написати невеличку творчу роботу (3-4 речення) «Мої враження від
подорожі», використовуючи прикметники. Або можна скласти сенкан до слова
«подорож». (Лунає мелодія.)
ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
- Чи сподобався вам урок?
- З яким настроєм ви підете з уроку?
- Який бал отримаєте на контрольній роботі?
Учитель. Удачі! Вірте в себе! Ви молодці! Запам’ятайте слова давньогрецького
драматурга Есхіла: «Мудрий не той, хто надто багато працює, а той, чиї знання корисні».
Любіть свій край, своє Полісся, бо воно казкове, прекрасне, неповторне і дивовижне.
Подорожуйте і вивчайте свій край, свою мову.
- Оцінювання.
V. Домашнє завдання.
Обов’язково: повторити вивчений матеріал про прикметник, виконати тестові завдання.
За бажанням: скласти діалог про нашу подорож, використавши прикметники, або
написати замітку до газети «Полісся моє чарівне», використавши прикметники.

Олена Пекунова, учитель вищої кваліфікаційної категорії___________________________________________

Промінь сонця на землі
Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс.
Мета: ознайомити учнів з основними правилами написання складних прикметників,
сприяти формуванню вміння знаходити вивчену орфограму, правильно писати складні
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прикметники разом і через дефіс, допомагати розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять,
сприяти формуванню ціннісного ставлення до рідного краю.
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.
Методи і прийоми, форми роботи: лінгвістичне спостереження, робота з текстом, робота
з підручником, асоціативний кущ, «читання з позначками», робота в парах, «проблемне
запитання», творче моделювання, «рольова гра».

Будь бурштином, коли ти самоцвіт,
Будь фіалкою, коли ти рослина,
Солов’єм, коли ти пташина,
А любов’ю, коли ти людина.
О. Козловський
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності.
Кажуть, що діти – квіти життя. А ви знаєте, що є кам’яні квіти? Це самоцвіти. Кожен з
вас унікальний, як той самоцвіт.
– Із яким каменем ви себе асоціюєте? (рубін, сапфір, смарагд, кришталь, топаз, діамант,
перли…)
– А чи є у нас на Рівненщині унікальний самоцвіт? (бурштин)
(Словникова робота. Бурштин – 1. Скам’яніла викопна смола хвойних дерев переважно
жовтого кольору різних відтінків. 2. Виріб з цієї смоли.)
2. Актуалізація суб’єктного досвіду.
- «Промінь сонця на землі», – так називали наші предки бурштин за його тепло і
лікувальні властивості. Пропоную вам дати таке ім’я нашому уроку.
- Що ви знаєте про бурштин – диво нашої землі? (учнівське повідомлення про
літотерапію)
- Візьміть цей шматочок сонця у свою долоньку. Що ви відчуваєте, які виникають
асоціації?


Складіть асоціативний кущ «Бурштин».
Бурштин
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Робота з епіграфом.
А О. Козловський радить нам так:
Будь бурштином, коли ти самоцвіт,
Будь фіалкою, коли ти рослина,
Солов’єм, коли ти пташина,
А любов’ю, коли ти людина.

Гарно? А чому? Про що говорить автор? Що допомогло Козловському передати свою
думку? (наказові речення, повтори).
3. Актуалізація опорних знань.
* Бесіда.
- А яке за будовою слово самоцвіт (просте чи складне)? Виконайте морфемний розбір
цього слова.
- Яка це частина мови? (іменник)
- А складні прикметники бувають? (дайте визначення)
- Пригадайте словотвір (цей вічний двигун мови). Яким способом словотвору
утворюються складні прикметники? (основоскладання)
4. Проблемне запитання.


Подивіться на фото бурштину. Який він може бути?
Сонячно-медовий

Бурштин
Сонцесяйний





Яким способом утворено ці слова?
Один спосіб творення слів, а чому ж пишеться один складний прикметник через
дефіс, а інший – разом?
ІІ. Цілевизначення та планування.
1. Повідомлення теми і мети уроку.
2. Цілевизначення.
Робота з технологічною карткою. Вибір цілей уроку із запропонованих учителем,
узгодження їх із власними.
Технологічна картка
Цілі:
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-

знати правила написання складних прикметників разом і через дефіс;
знаходити у тексті складні прикметники;
уміти пояснювати правопис прикметників;
правильно писати складні прикметники;
доцільно вживати їх у своєму мовленні;
оцінювати власну діяльність.
 Як можна досягнути поставлених цілей? Запропонуйте форми роботи на
сьогоднішньому уроці.



ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
1. Засвоєння граматичних відомостей.
Пригадайте правопис складних слів. На що ми зважаємо при написанні складних
слів?
Лінгвістичне дослідження
Дослідіть, від яких слів утворені слова сонячно-медовий і сонцесяйний. Для
цього виконайте словотвірний розбір. Зробіть висновок про правопис цих складних
прикметників.



-

Перевіримо, чи такі правила написання складних прикметників?
Робота з підручником у парах.
«Читання з позначками». (+ знаю, ! нове, ? потребую допомоги вчителя).
Які правила ще прочитали? Що не зрозуміло?
Клоуз - тест.



2. Формування умінь і навичок.
Робота з текстами
Прочитайте виразно тексти.
Текст 1.
Бурштинове намисто
Які ж у нас золоторясні сосни! Під пекучим сонцем з-під їх кори виступала,
наче клей із вишні, смола. Її, за легендою, називали «золоті сльози». Падала вона в
соковито-зелену траву. Поступово засипалася землею, з часом кам’яніла. Так
з’явився на землі бурштин. І якщо смола на лісовій траві обволікала листочок,
пелюсточку квітки, краплю роси чи мурашку, то вони так і залишалися навікивічно у маленькому кришталево-прозорому «мавзолеї». Їх можна побачити і тепер.
Люди вважали, що бурштин, по-перше, гарний, по-друге, має таємничу силу,
по-третє, його використовували в народній медицині як ліки від очних та дитячих
хвороб. Його ще називали «горілим каменем», бо він ще й горів. З нього робили
різні амулети.
(Словникова робота.
Мавзолей – це велика надмогильна архітектурна споруда.
Амулет – це невеликий предмет, що його як чаклунський засіб носять марновірні
люди, вірячи, ніби він оберігає від хвороб, ран тощо; талісман.)
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Текст 2.
Цінність українського бурштину
Цінність українського бурштину – в його самобутності, яка, насамперед, виявляється у
різноманітності й унікальності забарвлення.
Поліський бурштин містить багато цікавих включень: бульбашки, «хмарність», комахи
і рослини.
До 80-х XX ст. місцеве населення використовувало його для опалення (бурштин добре
горить, виділяючи приємний запах, подібний до ладану).
На берегах річок Горині та Случі виявлені поклади бурштину з високими художньодекоративними якостями, унікальними ювелірними та шліфувальними властивостями, що
використовуються для виготовлення дорогоцінних прикрас, високоякісних лаків і фарб,
теплоізоляційного матеріалу. За результатами геологічно-пошукових робіт в області
розвідано три родовища: Пугач, Вільне, Клесів. Концентрується у піщано-глинистих
ґрунтах.
-

-

Чи є у текстах незрозумілі слова? (робота зі словником)
Що нового ви дізналися, прочитавши ці тексти?
Чи можна бурштин назвати «машиною часу»? Чому?
До якого стилю мовлення належать тексти? Думку обґрунтуйте.
Знайдіть у текстах складні прикметники, поясніть їхню стилістичну роль. Чому автор
використав складні прикметники, а не прості? (У наукових текстах вони називають
якості, властивості різних предметів, явищ тощо. У художньому стилі, крім цього,
вони виступають засобами образності й надають текстові емоційно-експресивного
забарвлення.)
Випишіть у колонку складні прикметники, відтворіть тексти за виписаними словами.
Що ж впливає на написання складних прикметників? Виконайте словотвірний розбір.

Золоторясний
рясний золотом.
Соковито-зелений
соковитий і зелений.
Кришталево-прозорий
кришталевий і прозорий.
Художньо-декоративний
художній і декоративний.
Дорогоцінний
дорога ціна.
Високоякісний
висока якість.
Теплоізоляційний
тепла ізоляція.
Геологічно-пошуковий
геологічний і пошуковий.
Піщано-глинистий
піщаний і глинистий.
Розподільний диктант


Утворіть від поданих словосполучень складні прикметники і запишіть їх у дві
колонки: 1 – разом, 2 – через дефіс.
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Яскравий і червоний, ясне лице, навчальний і виховний, новий рік, темні брови,
темний і вишневий, автобусний і тролейбусний, ремонт авто, руде волосся, рудий і
жовтий.
Разом
Яснолиций,
новорічний,
темнобровий,
авторемонтний,
рудоволосий.

Дефіс
Яскраво-червоний,
навчально-виховний,
темно-вишневий,
автобусно-тролейбусний,
рудо-жовтий

Самоперевірка. Ключ. Янтар – синонім до слова бурштин.
Янтарна хвилинка відпочинку
Бурштин – унікальне явище. Такого різнобарв’я, яке є у нас, немає більше ніде.
Цінність поліського бурштину – в його самобутності, яка, насамперед, виявляється у
різноманітності й унікальності забарвлення. Палітра бурштину має всі кольори веселки.
Переважає жовтий, золотисто-жовтий, звідси і термін «бурштиновий колір». Бурштин
одного кольору зустрічається рідко. Кожний шматочок має багато відтінків, що
поступово переходять один в одного. Крім найпоширеніших у світі коричневих, вишневочервоних, червоних, жовтих кольорів, для поліського бурштину властиві салатово-зелені,
жовто-зелені, світло-жовті та синювато-зелені кольори, а також білі та чорні різновиди з
химерними візерунками, схожими на розмальовані морозом шибки (відео про бурштин
різних кольорів).
Самодиктант «Бурштинова мозаїка»






Прикметник – художник, який увесь час щось розфарбовує. Ви дізналися, що
бурштин може бути різних кольорів. Яким ви його побачили? Запишіть складні
прикметники, які б передавали колір або форму бурштинового каміння. Поясніть
написання.
Світло-жовтий, молочно-білий, синьо-зелений, жовто-зелений, темнооранжевий, краплеподібний, червоногарячий, червоно-фіолетовий, синьо-чорний,
різнобарвний, сонцесяйний, чисто-медовий, дзвінко-прозорий, блідо-жовтий,
небесно-блакитний, фарфороподібний, рубіново-червоний, медово-жовті, восковобілі, жовто-коричневі, вишнево-червоний, темно-бурий, однорідний, брунатномедовий, золотисто-медовий.

Творче моделювання
Наша мова – живий організм, який постійно розвивається. А ви хочете стати
«двигунчиками» рідної мови? Придумайте свої неологізми – складні прикметники
про бурштин. Поясніть правопис.
Бурштин – веселограйний, сяйнопромінний…
Творча робота
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Використовуючи усю почуту інформацію про бурштин, складіть діалог про
унікальну кам’яну квітку нашого краю, використовуючи складні прикметники.
«Рольова гра»
Уявіть себе гідом. Один із туристів запитав, чому Рівне називають бурштиновою
столицею. Створіть рекламу поліському бурштину. Складіть і розіграйте
ймовірний діалог між екскурсоводом і туристом. Пам’ятайте про інтонацію, жести,
міміку.
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ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.


Кодовий диктант.
Кодовий диктант
Розкрийте дужки. Позначте відповідною
прикметників: 1 – разом, 2 – через дефіс.

цифрою

написання

складних

(Жовто)зелений,
(жовто)гарячий,
(кисло)солодкий,
(право)бережний,
(шести)річний, (західно)український, (південно)західний, (тихий) тихесенький,
(світло)рожевий, (глухо)німий.
Взаємоперевірка.

-

Код: 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1.

 Оцінювання.
 Рефлексія.
Чи досягли поставлених цілей? (Усі б хотіли мати бурштинове намисто. Зробімо
його собі у подарунок. Напишіть на кожній намистинці, з яким коштовним багажем
ви сьогодні ідете з уроку.)
V. Домашнє завдання.
1. Вивчити § 49.
2. Виконати вправу 411.
3. Написати твір-розповідь «Подорож бурштиненятка» у художньому стилі,
використовуючи складні прикметники.
Заключне слово вчителя

Отже, бурштин — сонячний амулет щастя і здоров’я. Він допомагає власникові
притягнути кохання, бути здоровим тілесно та духовно. Його колір бадьорить, збуджує,
піднімає настрій, життєвий тонус, несе з собою радість. Хочете бути здорові і щасливі?
Робіть, як іранський шах — носіть з собою всюди бурштинову намистинку, і нехай вам
завжди щастить.
Бурштинові сльози.
Таємничі, як іскорки вічності,
Чисті, як травневі роси,
Золотаві, як перший промінчик ранку,
Грайливі, як веселка,
Але — камінні…
А я бажаю кожному з нас молитви у серці:
Господи! Дай мені сльози
не бурштинові, а просто солоні,
не коштовні, а просто щирі,
не сонячно-веселкові, а просто сердечні,
не холодно-мертві, а — живі та гарячі —
сльози покути і сльози вдячності.
29

ІІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СІМ’Ї,
РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

Валентина Заруцька,учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».___________________

Тема. Діалог. Розділові знаки при діалозі. Складання діалогів.
Мета: розвивати навички усного і писемного діалогічного мовлення учнів, збагачувати їх
активний словник, закріплювати правила мовленнєвого етикету, розвивати культуру
спілкування, любов до рідного слова, повагу до народних звичаїв, пошанобливе ставлення
до батьків.
Обладнання. Пам’ятка „Основні правила спілкування”, пам’ятка для дітей „Як бути
приємним співрозмовником”,”Формула ввічливості”, ілюстрації з українського побуту,
куточок української господині, записи народних пісень (DVD”Сучасна етніка”), карткові
завдання „Скласти діалог за поданим початком”,”За малюнком”, розігрування діалогів до
запропонованої ситуації, пов’язаної із життєвим досвідом.
Тип уроку. Узагальнення та систематизація знань.
Форма. Театралізована гра.
Методи: мікрофон,діалог,монолог,робота в групах,лінгвістична гра.
Хід уроку
І.Забезпечення мотиваційної готовності.
Перерва. На дверях кабінету слова „Ласкаво просимо”. Лунає тиха музика „Зеленеє
жито...”. При вході діти запрошують на урок.
Дзвінок.
1. Вступне слово вчителя.
Доброго дня. Гостинно запрошуємо вас на урок спілкування. „Спілкування - це
мистецтво і наука”, - ці слова будуть епіграфом нашого уроку. Наближаються зимові
свята. Всі ми з нетерпінням чекаємо, але для цього потрібно з гарними результатами
закінчити семестр,щоб ви попросили у зимових чарівників?
Метод „Ланцюжок”(знання, розум, мудрість, терпіння, вміння слухати вчителя,
слухняності, вихованості і т.д.)
2. Актуалізація опорних знань.
Як би ви хотіли, щоб пройшов наш урок?
Метод „Мікрофон”(цікаво, весело, пізнавально, емоційно, культурно і т.д.)
А чому ми святково одягнулися? (Щоб відчути свято). Свято спілкування.
Гра „Усмішка”
Жовті та помаранчеві чоловічки будуть спостерігати за нами, а ви старанно будете
намагатися отримати нагороду за вміння спілкуватися. Записуємо дату, вид роботи.
30

Прошу розпочати з гри повторення вивченого. Всі, мабуть, дивилися по телевізору гру
„Перший мільйон”. Право змагатись отримує той, хто першим пройде відбірковий тур.
Запишіть у зошитах слова від найменшої до найбільшої одиниці мови: речення, звук,
слово, текст. Хто перший впорався із завданням? Замість грошової винагороди-отримує
кольорового чоловічка. Якщо не знає відповідь, то відповідає інший. Перемагає той, хто
має більшу кількість чоловічків. (Тестові завдання, додаток №1)
ІІ. Представлення теми й очікуваних результатів.
У грі останнє завдання пов’язане з розділовими знаками. У нас на столі лежать картки.
Які знаки зайві? Чому ви їх не використали, складаючи схему прямої мови?(Діалог)Що ви
знаєте про діалог?
Знати: як записуються репліки, відрізняти від прямої мови.
Вміти: ставити розділові знаки, використовувати в усному і писемному мовленні, а
основне завдання-спілкуватичя. Зверніть увагу, будь ласка, на дошку. Що означають наші
дві усмішки (чоловічки)? Записуємо тему уроку „Діалог” ( діти записують тему). Ви
нічого не чуєте? До нас завітали гості.
Виходять діти, розігрують діалоги відповідно до життєвої ситуації.
ІІІ. Презентація. Опрацювання навчального матеріалу.
Мовленнєва гра №1
- Я перепрошую, що прийшов без попередження.
- Нічого страшного. Ми раді вас бачити.
- Мені дуже приємно.
- Залишіться, будь ласка, пообідати.
- О дякую, але мені незручно.
- Ну, що ви! Для мене честь посидіти з вами за одним столом.
- Мені приємно це чути.
- Це щира правда. Присядьте, будьте ласкаві.
- Дякую, дякую.
Мовленнєва гра №2
-Доброго ранку, дівчино!
-Здоров, здоров, парубче!
-Скажіть, а чого це тут так багато народу?
-Отак, це ж діти розбираються з діалогами.
-Ну-ну.
1.Бесіда
Ваші враження від почутого. Чого не вистачає у другому діалозі? (слів увічливості).
Звернемося до підручника („Основні правила спілкування”). Читаємо ланцюжком. Я хочу
подарувати вам пам’ятку „Як бути приємним співрозмовником” (додаток №2) та
„Формула ввічливості” (додаток №3). Прочитайте разом з батьками. Помістіть у дома на
видному місці, щоб користуватися. Адже, вирости культурною, вихованою людиною – це
наш обов’язок. Дотримання норм етикету – це перше правило спілкування.
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Погляньте на дошку: з словника я виписала значення слів етикет, ввічливість.
Запишіть у зошити. Запам’ятайте. Що важливо у діалогічному мовленні? (інтонація,
міміка, жести)
2. Робота з підручником. Робота в групах.
І група: записують діалог схемою;
ІІ група: виразне парне читання діалогу;
ІІІ група: короткий висновок з теми.
(Коментар: ст.25, вправа 31, ст.125, вправа 229).
3.Творче конструювання.
За словами поданими у вправі 230, скласти речення, ввести в діалог, а потім перебудувати
у пряму мову чи непряму (складне речення). Це завдання виконати на усмішці. Хто зробив
– здає роботу. За правильне виконання отримує чоловічка.
Фізкультхвилинка
Хто краще зіграє роль на певну тему – отримує чоловічка.
ІV. Рефлексивно- оцінювальний етап.
Взаємне опитування (бесіда).
- Що називається діалогом?
- В якому стилі вживається?
- Будова.
- Репліка – це...
- Що в діалозі відіграє важливу роль?
- Які розділові знаки?
- Монолог – це...
- Пряма мова – це...
- Діалог – це...
Сторінка – цікавинка (додаток №4,5)
Ми гарно сьогодні спілкувалися, підведемо підсумок
– підрахунок чоловічків.
V. Домашнє завдання.
1.Повторити правила, ст.99-125, відповісти на питання для самоконтролю.
2.Скласти діалог – розмову з зимовим чарівником.
Або
Вправа 225 (проставити розділові знаки, в одному з речень визначити всі члени речення).
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Валентина Заруцька,учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».____________________

Тема. Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки» – твір про людину і світ крізь призму
морально-етичних проблем.
Мета: визначити морально-етичні проблеми твору, удосконалювати навички
учнів
складати цитатний план розповіді про події, сюжетний план; вчити пояснювати
особливості композиції, виділяти кульмінацію;виховувати любов до природи, краси,
добра.
Тип уроку. Позакласне читання.
Засоби навчання: текст твору, портрет письменника, ілюстративний матеріал,
роздавальні картки для роботи в групах.
Методи,прийоми: експрес - опитування, рольова гра «Я актор», «Театр одного актора»,
«Продовжіть речення», робота в групах, бесіда,робота з текстом, «Мозковий штурм»,
ланцюжкове опитування, «Юні ілюстратори», різнорівневе домашнє завдання.
Хід уроку
І.Мотиваційний етап.
1. Експрес-опитування: настрій (колір) (обираємо).
2. Проблемне питання. У чому сенс життя?
3. Перевірка домашнього завдання (Виписати вислови з твору, прислів’я про життя,
життєві цінності. Зачитують.)
Учитель. А які слова сказав юнакові дід Калуш? (У чому сенс/мета навчання?)
Актуальні вони? «Шукай пізнання у трьох коренях – у землі, з якої піднявся, у небі, до
якого прагнеш, і у самому собі, у своїй душі». (Відкриваю на дошці. Записуємо у зошити.)
4. Актуалізація опорних знань. (Учень просить слова).
Театр одного актора (виступ письменника Євгена Гуцала).
- Діти, може у вас є запитання до письменника?
- Про що Ви писали? (Про природу)
- А вірші Ви писали?
(Поезія – прозріння трав і глоду,
Поезія – прозріння солов’їв,
Це світла інтуїція природи,
З якою я б зрівнятися хотів.)
ІІ. Повідомлення теми, очікуваних результатів.
- Діти, я продовжу розмову, адже тема сьогоднішнього уроку: «Євген Гуцало. «Сім’я
дикої качки» - твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем».
- Які завдання постають перед нами?
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Інтерактивний метод «Продовжіть речення»:
1. Будемо обговорювати та аналізувати … (твір Є. Гуцало «Сім’я дикої качки»).
2. Спробуємо зрозуміти задум… (автора), актуальність… (проблем).
3. Милуватимемося багатством ліричної…(прози).
4. Розвиватимемо… (логічне мислення, спостережливість, уміння робити висновки,
грамотно висловлювати думки).
5. Виховуватимемо у собі почуття … (любові до природи, бережливого ставлення),
риси … (доброти, милосердя, зневажливого ставлення до жорстокості, брехні).
ІІІ. Презентація необхідної інформації, Опрацювання навчального матеріалу.
Створення проблемної ситуації.
- Як і кожен твір наше оповідання починається з назви … (відповідь, чому так
називається скажемо в кінці уроку)
- Про що йдеться у творі?
- Яке враження справило на вас оповідання?
Робота в групах. Завдання №1.
- Сім’я. Маленьке слово, а скільки в ньому закладено глибокого змісту! (2 хв.
Відповідає лідер команди.)
І група. Чим є сім’я для кожного з Вас?
ІІ група. Які ознаки справжньої сім’ї?
ІІІ група. Чи мають тварини, умовно кажучи, сім’ю?
ІV група. Чим відрізняється сім’я людей від сім’ї тварин?
Робота з текстом (заповнення таблиці до кінця уроку, на дошці і у зошиті). Бесіда.
1. Зачитайте початок оповідання.
2. Якими художніми засобами автор передає красу ранкового лісу?
3. Які частини мови автор застосовує, щоб передати захоплення Юрка?
4. Знайдіть у тексті слова, які передавали б спокій у природі і в душі хлопчика.
(Автор проводить паралель між світом людини і природи. Паралелізм –
порівняння.)
5. Що робить хлопчика щасливим?
6. Чому Юрко не втримався, щоб не крикнути? (Складаємо цитатний план.).
7. Як ми назвемо перший пункт цитатного плану? («Як добре, як щасливо було
Юркові!»)
8. Яким сюжетно-композиційним елементом починається твір? (Експозиція.)
Рольова гра «Я актор». Інсценування фрагменту твору.
«Гуп-гуп-гуп, - почулося за спиною…» (Група учнів підготувала інсценізацію
епізоду зустрічі Юрка і Тосі ).
9. Сцена, яку ми бачили в сюжетній схемі, - це … (експозиція).
10. Як ви гадаєте, чому Юрко не взяв Тосю з собою?
11. Чому дівчинка пішла за ним?
12. Чому Тося винна у всіх бідах Юрка?
13. Назвіть пункт плану. (2 «Це через тебе риба не ловиться!»)
Інтергра «Театр одного актора».
Учитель. Хто хоче побути в ролі Юрка і розповісти Тосі про себе. Слово Юркові.
14. Чому Юрко брехав?
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15. Чому люди обманюють? Що було далі.
16. Сформулюйте наступний пункт плану. ( «Це я набрехав…»)
Робота в групах. Завдання №2. (Знайдіть епізод про появу качиної сім’ї. Прочитайте
виразно, передавши страх і безпомічність. с.195 ілюстрація в підручнику.)
І група. Що відчуває в цей момент мама-качка?
ІІ група. Що відчувають каченята?
ІІІ група. Що відчуває мати, коли втрачає дитину?
ІV група. Що відчуває дитина, яка загубилася?
17. Чому каченята не реагують на опіку Юрка? (Зав’язка.)
18. Як назвати наступний пункт? (4. «На них чекала неволя».)
19. Чому в Тосі боліла душа? Що вона вирішує?
20. Де кульмінація у творі? Зачитайте.
21. Сформулюйте наступний пункт плану. (5. «Пливіть, рідні, пливіть…»)
22. Із чим порівнює автор каченят? (Квітки кульбаби.)
23. Юрко зостався сам. Це у сюжетній схемі… (розв’язка).
24. Останній пункт плану (6. «… він не знав, чи підійде вона.»)
Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Учитель. Визначити ідею твору та його проблеми.
Ідея – засудження жорстокості, бездушного ставлення до природи,
байдужості; возвеличення доброти, чуйності, милосердя.
Проблеми:
- охорона й збереження дикої природи,
- проблема дружби,
- добра і зла,
- людина і природа,
- людина і людина, серед людей та інші.
ІV. Рефлексивно- оцінювальний етап.
Ланцюжкове опитування.
- Чому оповідання названо «Сім’я дикої качки»?
Юні ілюстратори уже спробували відтворити своє уявне бачення на папері.
( Розвішують малюнки.).
- А ніхто не поцікавився інформацією про «качок» в енциклопедії чи книзі про
тварин? Ми повернемося на наступному уроці.
- Чи зустрічали ми раніше таких героїв? (Це хлопчики-підберезники з оповідання
«Лось», Павлик з оповідання С. Черкасенка «Маленький горбань», Сашко з
кіноповісті «Зачарована Десна»).
V. Домашнє завдання.
Створити асоціативний портрет Юрка і Тосі (по варіантах). Напишіть лист Юркові,
де ви висловлювали б свою оцінку його вчинку і побажання як спілкуватися з
ровесниками, природою.
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Тема. Додаток як другорядний член речення.
Мета: поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати
поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у
реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно
використовувати додатки у власному мовлення; виховувати щирість, любов, теплоту
душі, огиду до пустослів’я та сквернослів’я; розкрити значення слова, його
незвичайну силу і вплив на оточуючих.
Тип уроку. Комбінований урок (формування мовної компетенції).
Обладнання. Таблиця «Другорядні члени речення», ілюстрація рослини –
скопелія, мовознавчий путівник із завданнями, алгоритми,
підручник, Біблія, духовна книга «Про гріхи язика», аудіозапис
релаксаційної музики.
Методи, прийоми і форми роботи: бесіда-діалог, робота з підручником,
слово вчителя, робота в міні-групах, навчальне дослідження,
аналіз, творче моделювання та конструювання, самостійна
робота, незакінчене речення, проблемне завдання.
Хід уроку
І. Етап орієнтації.
1. Визначення емоційної готовності до уроку. Створення позитивного налаштування
на урок.
а) бесіда-діалог «учитель – учень»
- Чому люди лихословлять? Як ви вважаєте, від чого це залежить?
- Чи доводилося вам відчувати на собі лихослів’я? Як змінювався стан
душі після цього?
б) творче моделювання
- Я вам дарую слово «бажаю». Змоделюйте з ним словосполучення,
доєднавши до нього іменник.
(Бажаю успіху, бажаю чудового настрою і т.і)
2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.
а) пізнавальне завдання
- У якому відмінку виступає залежне слово-іменник?
- Вкажіть вид словосполучення за способом вираження головного слова.
- Який другорядний член речення має питання знахідного відмінка?
ІІ. Цілевизначення. Визначення спільно з учнями особистісно-значимих цілей
наступної діяльності на уроці (що може дати їм це заняття зараз, для майбутнього
життя).
• Учні визначають завдання уроку. З’ясовують, що для них «відоме» і «нове» з теми.
• Проблемне завдання «Що несе в собі лихослів’я? Чому не можна лихословити?»
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ІІІ. Проектування. Залучення учнів до планування наступної діяльності через
попередню роботу.
1. Творче спостереження з елементами аналізу.
• Прочитайте епіграф, визначте його стильову та жанрову приналежність, підкресліть
головні члени речення та другорядний член речення – додаток. Вкажіть відмінок та
частину мови, якою виражений додаток.
Речення – це зоряний разок
Слів-намистин, що світяться алмазно,
Висяюють опукло і виразно.
Найкращі нам разки найкращих слів
Низати в речення сам Бог велів.
Д.Білоус.
ІV. Організація виконання плану діяльності в процесі практичної роботи.
1. Робота в міні-групах.
• Самостійно опрацюйте теоретичний матеріал підручника (с.114). Визначте для себе,
що ви дізналися нового про додаток.
• Випишіть із Біблійних висловів словосполучення з додатками, розділіть їх на дві
колонки: прямі і непрямі додатки.
• Визначте, чи співзвучний зміст епіграфа зі змістом висловів? Чим саме?
Вислови з Біблії:
… бо за словами своїми будеш виправданий і за словами своїми будеш осуджений.
(Мф.12, 37)
Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи..
(Пс.18,15)
Зле слово й добрих робить злими, а добре й злих перетворює у добрих.
(Прп. Макарія Великого)
А те, що з уст виходить, від серця виходить; це і осквернює людину.
(Мф.15, 18)
2. Слово вчителя. Інформація для учнів «А чи знаєте ви?». Слово…Звук, що живе
долі секунди і пропадає в просторі. Де він?
Піди, шукай ці звукові хвилі. Слово… Майже нематеріальне поняття. Можливо, і
говорити нема про що? Але апостол Павло попереджає:
«… лихословці… Царства Божого не успадкують» (1 Кор.6, 10).
Слово – це дар Божий, те, що вподібнює людину до Творця. Самого Спасителя ми
називаємо Божественним Словом. Одним творчим словом Господь створив наш
прекрасний світ, всесвіт, космос. Космос – по-грецьки «краса». Слово Творця викликало
до життя Красу. І словом же ми, улюблене створіння Боже, намагаємося образити цю
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красу, осквернити її. Церква завжди остерігала своїх чад від цього гріха. «Ніяке гниле
слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре…» (Еф. 4,29)
Є тропічна рослина скопелія, квіти її – сама досконалість форми і кольору. Але
неймовірно! Від палево-жовтогарячих світлих пелюсток виходить запах гнилого,
зіпсованого м’яса. Лихослів’я – це великий гріх перед Богом, тому ці слова апостол Павло
називає «гнилими» і вони смердять.
3. Творче конструювання.
• Змоделюйте речення, використавши частини лівої і правої колонки.
Словом можна…

… ознака духовного і морального розладу
людини.
Скверними словами…
… виростають черствими і байдужими до
власних батьків.
Звичка до лихослів’я… … повсякденної мови.
У народі здавна тих, хто так …
… робить, іменували богохульниками.
Коли діти виховуються в сквернослівному … можна вбивати й отруювати душу.
середовищі, коли самі батьки закладають у
їх душі моральний бруд, то вони …
Гнилі слова сьогодні стали нормою…
… підносити, очищати й облагороджувати
людей.
4. Творче моделювання. (Звучить релаксаційна музика).
• Складіть міні-роздум на тему «Лихослів’я – перший крок до розтління». При потребі
використайте опорні словосполучення: розтління душі, вірус хвороби, отрута
лихослів’я, жорстокість душі, зачерствілі серця, погані вчинки.
V. Контрольно-оцінювальний етап. Рефлексія.
1. Прийом «Незакінчене речення».
- Які висновки ви зробили після цього уроку?…
- Що вас зацікавило?…
- Про що хотілося б дізнатися більше?…
2. Взаємооцінювання роботи на уроці.
3. Оцінювання і мотивація навчальних досягнень учнів учителем.
VІ. Домашнє завдання.
• Укладіть поради-звернення до однолітків «Чому не можна лихословити».
• У складеному міні-роздумі підкресліть додатки, визначте прямий і непрямий
додаток.
• Опрацюйте §15.
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ІV. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СЕБЕ
Віта Гелета, учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».__________________________

Тема. Іван Малкович. «Із янголом на плечі». Глибокі роздуми сучасного поета про
те, якою повинна бути людина.
Мета: продовжити знайомство учнів із творчістю Івана Малковича; формувати вміння
виразно й усвідомлено читати вірші, аналізувати їх прихований зміст; виховувати почуття
оптимізму, віру в перемогу добра.
Цілі.
Учні знатимуть: цікаві факти життєпису І. Малковича; зміст виучуваних віршів,
приховану думку поезій.
Учні вмітимуть: виразно й усвідомлено читати вірші; аналізувати їхній прихований
зміст; словесно відтворювати світ, змальований у поезіях; визначати роль художніх
засобів у творах.
Тип уроку. Комбінований.
Обладнання: портрет поета, виставка книжок видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,
роздавальний матеріал, аудіо запис музики Шопена «Колискова для ангела» та пісні Марії
Бурмаки «З янголом на плечі», мультимедійна презентація «Ангели».
Методи, прийоми, форми роботи: слово вчителя, асоціювання, відповідь на проблемне
запитання, обмін враженнями, усне малювання, бесіда, мовчазне читання, словникова
робота, учнівське повідомлення, виразне читання, створення ґрона-характеристики,
укладання синонімічного ряду, робота в парах, «Незакінчене речення».
Хід уроку
…янголе, не впадь з плеча
І. Малкович
І. Мотивація навчальної діяльності.
1) Забезпечення емоційної готовності до уроку.
- Стих шум перерви. Спробуйте на якусь мить забути про свої образи, розчарування,
турботи і просто послухайте музику Шопена…
(Звучить «Колискова для ангела» Шопена у виконанні лондонського симфонічного
оркестру.)
- Які емоції викликала у вас ця музика, чи вплинула на настрій?
- А чи схожа вона на «музику, що пішла» - героїню однойменної поезії Івана
Малковича? Якщо так, то чим саме? (Вона така ж незбагненна і прекрасна, і варта
того, щоб за нею пуститися слідом навіть у «непевну, звабну ніч».)
2) Актуалізація опорних знань та суб’єктного досвіду учнів.
- Кожен, хто пов’язує свою долю з мистецтвом, потрапляє у сферу незвіданого, але
спокусливо-загадкового, яке вабить своєю таїною.
- На ваш погляд, чи легко бути митцем? Чому?
39

- Виберіть із перелічених слів ті, які асоціюються у вас із віршами Івана Малковича.
Поясніть свій вибір.
Простота, гумор, складність сприйняття, оригінальність, іронія, важливість,
пустотливість, задумливість, розчарування, насолода, шляхетність, буденність,
безтурботність, байдужість, сірість, вишуканість, емоційність, мелодійність.
ІІ. Цілевизначення і планування.
- Сьогодні у вас є можливість продовжити знайомство з творчістю Івана Малковича.
«З янголом на плечі» - так називається поезія, зміст якої ми й спробуємо
осмислити, зрозуміти. Запишіть тему уроку у свої робочі зошити. Ознайомтеся з
цілями, які є вас на картках, обговоріть їх із сусідом по парті, визначте спільні,
доповніть, якщо є необхідність, власними цілями.
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.
Незримий дух ангела витає над нами вже з самого початку уроку. Адже
мелодія, яку ви сьогодні слухали, називається «Колискова для ангела».Люди здавна
вірять у янголів, намагаються їх пізнати, уявити. Подивіться, якими зобразили цих
небесних істот різні митці у різні часи. (Учням пропонується переглянути
мультимедійну презентацію «Ангели».) Коли Івана Малковича запитали: «Від чого
вас боронить ваш янгол?» Він відповів: «Ще й досі в моїх батьків на стіні висить,
наче ікона, така картина: янгол захищає двох діток. Отже, мій янгол із
батьківського дому. Не знаю, чи він мене захищає, але я вірю в це». (Демонстрація
картини «Янгол і діти»).У кожного з нас свій янгол, і те, що він для нас означає,
спробуймо виразити за допомогою власних асоціацій.
2. Складання асоціативного ланцюжка до слова «янгол».
Янгол – чистота – духовність добро – оберіг – захисник – порадник – краса –
гармонія – небеса – довершеність – ідеал.
Проблемні запитання уроку
- Якого ж янгола малює творча уява Івана Малковича? Що хоче він нам
сказати своєю поезією? Саме на ці питання і спробуємо знайти відповіді в ході
нашого уроку.
3. Прослуховування пісні «З янголом на плечі» у виконанні Марії Бурмаки.
- Спробуйте відчути настрій вірша, уявити внутрішнім зором зображене, зафіксуйте
свої почуття.
4. З’ясування емоційного враження учнів від твору.
- Що відчули, слухаючи поезію?
- Яка картина постала у вашій уяві?
(Ніч. Людина втомлено і боязко проривається через її морок. Страх закрадається у
серце. Страх від того, що не встигне діти, не виконає те, що зобов’язана. Єдина
надія – ангел на плечі. Він теж ледве тримається. Спраглі, тремтячі уста шепочуть
благально: «Янголе, не впадь з плеча!»)
5. Мовчазне читання поезії учнями.
- Прочитайте поезія мочки. Проникніться кожним її словом, кожним образом.
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Відзначте незнайомі або незрозумілі слова, при необхідності скористайтеся
інформацією довідкового бюро.
6. Словникова робота (картка).
Ангели (янголи) – безтілесні і безсмертні істоти, яких створив Бог, коли ще не
було ні світу, ні людини. Вони обдаровані вищим, ніж у людини, розумом та
великою могутністю. Є незліченна кількість ангелів, вони мають різні звання та
різні служіння. «Ангел» означає з грецької «вісник».
В невороття – безповоротно.
Лелійно – тихо, ніжно.
Вировий – бурхливий.
Ірод – ворог роду людського, зло.
Моровий – згубний.
Вуста – губи.
Не впадь – не впади.
7. Бесіда.
- Чи звернули ви увагу на те, який підзаголовок має поезія? Поясніть цю назву.
- Пригадайте, що являє собою жанр балади.
(Балада – жанр ліро-епічної поезії фантастичної, історико-героїчної або соціальнопобутової тематики з драматичним сюжетом.)
- Які елементи вірша вам нагадали в чомусь казку, легенду? (Янгол на плечі,
Господня свіча, Ірод моровий.)
- Що означає слово «старосвітська»?
Старий - 1. Який прожив багато років. 2. Давно створений, який довго існує. 3.
Який був у вжитку, протилежне новий. 4. Який був, існував колись у давнину,
стародавній.
8. Учнівське повідомлення.
Біблійна легенда із Старого Завіту
Господь кожній людині дає ангела-охоронця, який має супроводжувати її
упродовж усього життя, піклуватися про неї, а у хвилину небезпеки накрити своїм
крилом, захистивши від біди. Цей ангел завжди знаходиться за правим плечем,
підказує і направляє свого підопічного. На лівому ж плечі – темний ангел, який
підкоряється злим силам. Спокушає людину, змушує її здійснювати вчинки, про які
потім шкодуєш. Так і врівноважують вони один одного, світлий та темний янголи,
так і борються дві складових світу («добро» і «зло») за кожну безсмертну душу.
9. Виразне читання поезії напам’ять учнем.
10. Бесіда за прочитаним.
- Як ви вважаєте, який янгол на плечі у ліричного героя – світлий чи темний? Що є
свідченням цього? (Господня свіча. Бог не відвернувся від цієї людини.)
- Чи звернули ви увагу на те, як автор називає свого героя? («Хтось»).
- Чому? Чому він не називає імені людини?
- Чому для автора це не важливо?
- А що ж тоді має значення у вірші? (Яка ця людина)
11. Складімо характеристику-ґроно ліричного героя. (Знайти строфи, які
підтверджують кожну характеристику.)
-

41

самотній (бреде самотньо)
втомлений (лиш вуста дрижать гарячі)
Хтось
з тривогою в душі
має світлу душу (при Господній свічі)
чистий (йде лелійно, як дитя)
безневинний
вразливий
12. Укладання синонімічного ряду до слова «йде».
Йде – бреде – не вештав – не тинявся.
- З якою метою автор використовує такий символічний ряд? (Людина не знає, куди
йде. Вона шукає своє місце в житті, а може, шукає й саму себе, смисл власного
існування.)
13. Доповнити асоціативні ряди (робота в парах).
- З яких рядків ми відчуваємо ще більше наростання драматизму дії? Зачитайте.
- Яким силам доводиться протистояти ліричному герою? Що вони символізують? Чи
є серед них знайомі вже вам із інших творів символічні образи?
Ніч – безпросвітне існування.
Край світу – невідомий, а тому небезпечний простір.
Ірод мировий – всепоглинаючий закон смертності.
Вітер вировий – руйнівна сила, що чигає на людську істоту.
Сірий маятник життя – бездушний, подібний до годинника механізм жорсткої
арифметики – відліку років життя.
- Що символізує свіча? Який художній засіб використовує автор для створення
цього образу? Про що свідчить така метафора? (У метафоризоване
словосполучення «Господня свіча» автор вкладає ідею духовного дороговказу для
людини в її нелегкому житті. Одночасно це міра відкритості діянь у світлі
високого, вічного, втіленням якого є Господь.)
14. Вирішення проблемного питання.
- Святе Письмо говорить про те, що ангел посланий охороняти людину, берегти її
душу. Чи лише охоронцем постає ангел у поезії Івана Малковича? Про що свідчить
шепіт гарячих уст ліричного героя? (Людська істота. Долаючи всі незгоди в житті,
проносить свого ангела, оберігає, бо лише від неї залежить, темні чи світлі сили
пануватимуть у світі. Янгол і людина ніби обмінюються ролями і підтримують
одне одного у скрутну хвилину. Це неважко уявити. Адже духовне, високе
окрилює, дає наснагу, сенс життю.)
- То про що ж цей вірш? (Людина – охоронець і носій доброго, вічного, яке ж і
допомагає їй зберегти свою світлу душу. Така ідея твору.)
- Кожен із нас повинен пам’ятати свого янгола, щоб намагатися жити з ним у злагоді
й не спокушати його своїми діями, адже янгол не може зробити більше, ніж
справді може.
ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
- Чи сподобалася вам поезія Івана Малковича?
- Чи зуміли ви досягнути поставлених цілей7
«Незакінчене речення»: «Сьогодні на уроці я відчув…, зрозумів…, усвідомив…»
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Останні слова поезії «…янголе, не впадь з плеча» звучать як заклинання. Як
молитва. У скрутні хвилини повторюйте їх про себе. Живіть зі своїм янголом у
злагоді й не спокушайте його злом. І тоді все буде добре.
Учень читає молитву до ангела-охоронця.
Ангеле Божий, Охоронителю мій святий, на збереження мені з неба від Бога даний,
щиро благаю тебе: просвіти мене і від усього злого охорони, на добре діло настав і на путь
спасіння направ. Амінь.
-

V. Домашнє завдання.
Обов’язкове: вивчити напам’ять поезію І. Малковича «З янголом на плечі»;
визначити віршовий розмір твору; підготуватися до контрольної роботи з теми
«Світ української поезії»; виконати тестові завдання на с. 183 – 184.
За бажанням (на вибір): написати твір-мініатюру «Янгол у моєму житті»;
намалювати янгола так, як ви його уявляєте.

Алла Гожа, учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».___________________________

Тема. Любов – це кара, це сумна в’язниця…(За ліричною драмою І.Франка «Зів’яле
листя»).
Мета: представити учням особистість І.Франка не тільки як геніального поета – борця,
патріота, а й ніжної людини, що прагнула знайти справжнє кохання; удосконалювати
декламаторські навички; розвивати вміння, аналізувати та коментувати прочитане;
вчитись працювати у групах, парах, самотужки опрацьовувати науково-публіцистичні
матеріали; плекати чисті і ніжні почуття, толерантність, тактовність у ставленні до
навколишніх.
Тип уроку. Сприйняття й поглиблення аналізу художнього твору.
Форма уроку: літературна кав’ярня «Елегія».
Випереджувальні завдання: вивчити напам’ять поезії, прочитати повість - есе Р.Горака
«Тричі
мені
являлася
любов»,
підготувати
повідомлення
«Бібліографами», «Дослідниками епістолярій», «Флористами».

Епіграф.

Так, ти одна моя правдивая любов,
Та, що не суджено в житті їй вдовольниться,
Ти найтайніший той порив, що будить кров,
Підносить грудь, та ба – ніколи не сповниться.
І. Франко
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О розмотай шляхи мені, богине,
Світ заочі від тебе забіжу,
Рятуй мене, врятуй мене, бо згине
Моя душа, задивлена в чужу.
Л. Костенко

Хід уроку
Забезпечення емоційної готовності до уроку. Активізація суб’єктивного
досвіду й опорних знань.
Учитель.
Кохати – це нові землі відкривати,
Нюанси свіжі і відтінки нові.
Кохати – це щомиті дивуватись,
Це задихатись з подиву любові.
І. Драч
Учитель.
З чим асоціюється у вас слово кохання?
(На дошці намальовано серце, діти записують свої асоціації на стрічках,
озвучують і створюють асоціативний кущ « Серце любові», звучить тиха
мелодія ).
Учитель.
Любов…Кохання…Такі хвилюючі і ніжні слова. Скільки навіюють вони
думок, переживань. І як би не змінювалось наше життя, а кохання завжди
залишається коханням. Що ж означає кохати? У вас все попереду, і кожен
сам знайде відповідь на це запитання у своєму серці. А ми сьогодні
звернемося до поезії І. Франка, яке
…тихе зітхання!
Незгоєні рани, невтишені жалі,
Завмерле в серці кохання.
Ми звикли бачити Франка Каменярем, поетом-борцем, але ж він ще й
тонкий лірик, людина з палким серцем, яка все своє життя прагнула
справжнього, великого кохання. І ця вічна тема знайшла яскраве втілення у
його творчостi – поезії, прозі, драматургії.
I.

ІІ. Оголошення теми уроку. Цілевизначення і планування.
Сьогодні слова «туга», «сум», «нещасливе кохання» звучатимуть часто. Адже
пошуки берега любові у бурхливому житейському морі не бувають без перешкод.
(На столах лежать «Мої нотатки», учні записують тему та епіграфи, які даються на
вибір. Оберiть i позначте той,який найкраще передає настрiй збірки ,,Зiвяле листя,,
).
Завдання. Пiд час нашої зустрічі робіть записи, занотовуйте те, що найбільше
вразило i подумайте над проблемними питаннями. Чи мав взагалі ідеал жінки для
себе Франко? Чому збірка «Зів’яле листя» називається лірична драма? Чи був
щасливий в особистому житті поет? Відповіді на ці проблемні питання ви дасте в
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кінці уроку. Звернiть увагу на iнформацiйне гроно «Образ жiнки в поезії I.Франка»
.Не забувайте заповнювати його.
Урок у нас сьогодні незвичайний, ми уявимо себе гостями літературної кав’ярні
«Елегія». Поділимося своїми думками, враженнями, зачитаємо поезії І.Франка.
Наші гості – бібліографи, дослідники епістолярії, шанувальники поезії, флористи.
(Учитель тримає у руках жмуток осінніх листочків, розкладає їх на парти учнів,
пропонує записати «Мої очiкування вiд уроку». Під супровід музики, звучить
тихенька музика)
Учитель. Кружляють у тихому сумному осінньому повітрі листочки, падають на
мокру від дощу (а може, і від сліз) землю, ніби хочуть зігріти її. На тих листочках
закарбовані найніжніші, найпотаємніші порухи поетової душі. Спробуємо
зрозуміти її поривання, болі, втіхи – і тоді відкриємо для себе Франка – «лірика
високої проби». Звернемося до листів поета, збірки «Зів’яле листя», повісті-есе Р.
Горика «Тричі мені являлася любов», яка була вам рекомендована для прочитання.
(Учні озвучують свої сподівання).
ІІІ. Сприйняття та осмислення нового матеріалу. Презентація випереджувальних
завдань.
Учитель.
Про особисте життя людей, а особливо видатних, треба говорити дуже
делікатно i обережно. Адже це той бік життя, який не завжди залежить від самої
людини. Чи винен Франко, що втратив свої перше кохання – Ольгу Рошкевич ? Чи
хотів злого , коли вирішив поєднати своє життя з Ольгою Хоружинською вже не з
любові , а з глибокої поваги до неї ? Давайте послухаємо думку бібліографів.
Бібліографи. Мене запросили до вашої кавярні , де звучатиме поезія Великого
Каменяра. Я хочу зачитати слова І.Франка: «Хвилини, в котрих я любив, були,
може, найкращі в моєму житті – жаль тільки, що були це заразом хвилини
найтяжчого болю, якого я досі зазнав, а не радості»
Так склалося життя Франка, що він тричі покохав і жодного разу не зазнав усієї
глибини щастя і взаємної любові. Перебуваючи ще в гімназії Франко зустрів дочку
одного руського попа Ольгу Рошкевич.
Він писав у листі до Агатангела Кримського: « Наша любов з Ольгою тяглася 10
літ. Батьки зразу були прихильні мені, надіючись , що я зроблю блискучу кар’єру,
але по моїм процесі 1878-1879р заборонили мені бувать в своїм домі , а в 1880р
присилували панну вийти заміж за іншого… Се був для мене важкий удар , і сліди
його знайдете у творі «На дні» і у віршах «Картка любові»».
Ольга не була щасливою у шлюбі , бо не кохала чоловіка. Згодом вона залишилась
вдовою і жила в дочки недалеко від Львова. Під час Першої світової війни
переїхала до Львова. І коли ішла похоронна процесія, везли тіло її коханого Івана,
Ольга з невимовним жалем дивилась у вікно, але приєднатись до людей не мала
сили – була немічна. А перед смертю вона слізно просила Михайлину, свою сестру,
аби та здійснила її останню волю: листи від Івана перев’язати голубою стрічкою і
покласти у труну під голову. Воля Ольги була виконана.
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Іван Франко Ользі Рошкевич присвятив 9 поезію із другого жмутка збірки «Зів’яле
листя»

Шанувальники поезії.
(Звучить В.А. Моцарт «Concerto for…», шанувальники читають поезії)
1. «Тричі мені являлася любов». («Явилась перша…»)
2. «Я понесу тебе в душі на дні».
4. «Безмежнеє поле…»
Учитель. Які почуття переповняли ліричного героя.
Дослідники епістолярії
Послухавши ці поезії, я ще раз переконалась, що кохання – це дар безцінний і довічний.
Щаслива зустріч може мати трагічне завершення, кохану людину можна втратити, але
назавжди залишиться пам'ять, почуття , котре іноді триваліше. Вашій увазі пропоную
послухати один лист Івана до Ольги.
« Кохана Ольго ! Не можу не писати Тобі хоч кілька слів. Не знаю чи дійде до Тебе мій
лист, та все одно пишу. Ти сама знаєш, що приємніше і легше, що не з чиїхось рук їсти і
маєш власну волю в усьому. Єдина, незаказана і доступна для тебе дорога –
письменницька. І моя рука ніколи не відмовиться тобі допомогти… При щирій любові
наше щастя повинно рости, не зменшуватись! Нічого тужити за минулим! Ми молоді, світ
ще усміхнеться нам, - жити хороше, любити хороше!
Прощай, моє серце! Цілую Тебе з щирою душею!
Твій Іван.»
Незважаючи ні на що Франко намагається дати надію коханій, що в неї буде все ще
добре.
Учитель.
Пам'ять першого кохання зостанеться з Франком на все життя. Адже ідеал не перестає
бути ідеалом, навіть, якщо його втрачають. Присутність Ольги відчуватиметься у багатьох
творах письменника. «Але явилась друга – гордая княгиня». Чому саме так Франко
змальовує цю жінку?
Бібліограф.
Дозвольте мені долучитися до вашої розмови. У листі Івана Франка до А. Кримського
читаємо: «Велике враження зробила на мене знайомість з одною полькою - Йосифою
Дзвонковською. Я хотів женитися з нею, та вона, чуючи в собі початки сухіт, відправила
мене,
і
кілька
рік
пізніше
вмерла,
як
народна
вчителька…»
Після втрати Ольги Рошкевич Франко знаходить порятунок у роботі. Він їде в Станіслав,
щоб зібрати матеріал про еміграцію , гуртки, повстання. Тут і знайомиться з Юзефою
Дзвонковською. Це вродлива, розумна дівчина, в яку закохані всі гуртківці. На Франка
вона справила сильне враження. Він її покохав і хотів одружитись, але вона йому
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відмовила. Юзефа хворіла на туберкульоз і тому відмовляла всім, та знав про це лише
Франко. Але він пояснював це аристократичним походженням і гордістю дівчини.
Дослідники епістолярії.
Ось лист Юзефи до Франка, де про їхні стосунки вона більше говорить, як про дружбу
щиру і правдиву: «Високоповажний пане Франко! Наскільки знаю вас особисто із листів,
я ціную шляхетний Ваш характер і маю щире співчуття до Вас. Але симпатії, які маю до
вас, не є такого характеру, щоб на них можна було уґрунтувати згаданий союз. По моєму,
щира і правдива дружба, оперта на спільність прагнень, - цього було досить.» Кожна його
поезія – це відлуння великої драми кохання, основую якої стали особисті переживання
І.Франка.
Шанувальники поезії.
(Звучить Й.С.Бах «Adagio», шанувальники читають поезії)
1.«Тричі мені являлася любов…» («Явилась друга…»)
2.« Я й забув, що то осінь холодна…»
Учитель. Вашiй увазi пропоную послухати пiсню «Ой ти ,дiвчино, з горiха
зерня…».Подумайте, чи суголосна вона темi нашої зустрiчi?
Учитель. Відійшла в минуле Ольга! Не прийняла його любові Юзефа! Де ж
порятунко? Франко так вірив, що любов врятує його від отих земних незгод. І ось
Явилась третє – женщина чи звір?
Глядиш на неї – і очам приємно,
Впивається її красою зір.
Бібліограф. Ці слова присвячені Целіні Журавській, польці, в яку закохався
Франко. Журавська завжди твердила, що Франко буквально переслідував її. А
потім він зник. І уже з’явився у супроводі якоїсь жінки. Товаришки сказали, що то
дружина Франка. Панна Целя полегшено зітхнула. Поет зізнався, що саме через цю
жінку з’явилаося “Зів’яле листя”, бо ця любов перемучила його 10 дальших літ.
А через багато років, під час хвороби дружина Франка, Целіна сім місяців житиме в
їхньому домі, доглядаючи за дітьми. Вона буквально замінила дітям маму. Їй Іван
Франко присвятив поезію «Моїй не моїй» (збірка «Мій Ізмарагд»).
Шанувальники поезії.
(Звучить Ф.Шопен «Prelude», шанувальники читають поезії )
1. «Тричі мені являлася любов…» («Явилась третя…»)
2. «Моїй не моїй…»
Учитель. Мотив смутку від нерозділеного кохання, туги за втраченим назавжди
вплiтається у жмутки «Зів’яле листя». Франко не знав, як втішити цей біль.
Він шукав кохання, а знайшов найкращого друга «Жінка, котра була поруч».
Хто це?
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Бібліограф
Шановне товариство, ми сьогодні дуже багато говорили про кохання, смуток, крик
душі поета а чи не може щира дружба перерости з поваги у кохання ? Дiйсно,
Франко дивився на Ольгу, як на жінку – друга,товариша та сподвижника в
боротьбі.
Вона зірок не діставала з неба,
Долала мовчки галецький узвіз.
Молилась тихо, щоб велось як треба,
Опріч з Франком впряглася у віз.
Проста і смертна – завше, як жона,
Світило князя – князя-місяченька,так писав про Ольгу Хоружинську поет Б.Соя.
Вона була розумна, дотепна, привітна, з демократичними поглядами. Та Він її не
кохав, як Ольгу Рошкевич, але вона його любила, і її кохання вистачало на двох,
тому і погодилась на шлюб. У них народжується четверо дітей. Ольга була вірною
дружиною, переживала з ним радість і горе, допомагала у його роботі. Хіба можна
написати такі слова жінці, до якої не відчуваєш ніжності й присвятити поезiю
“Моїй дружинi”?!
Шанувальники поезії.
(Звучить Поль Моріа, читається поезія)
«Моїй дружині»
IV. Рефлексивно оцінювальний етап.
Учитель.
Облетів ще один жмуток осіннього листя, несучи в холодну зиму сиву тугу,
смуток… Можливо, сон і пісня розрадить ліричного героя? У виконанні
В.Козловського пропоную послухати «Чого являєшся мені у сні?». Слухаючи
подумайте над питання: чи зумів співак передати почуття ліричного героя?
«Чого являєшся мені у сні…»
Учитель. До нас сьогодні завітали флористи, які знають мову квітів. Я їх
попросила, щоб вони підібрали для кожної жінки, в яку був закоханий Франко,
квітку, що відповідає їхньому темпераменту, почуттю, і створили букет.
Флористи. Перечитавши поезії І.Франка із збірки «Зів’яле листя”, послухавши
виступи сьогоднішніх гостей, ми вибрали такі квіти: біла лілія, жовта і червона
троянда, ромашка. Чому біла лілія? Сам Франко у вірші «Тричі мені являлася
любов…» говорить, що його перше кохання «несміла, як лілея біла». Біла лілія
символізує чистоту, надію, невинність, юність. Означає «Це божество – бути з
тобою».
«Явилась друга – гордая княгиня, бліда, тиха, сумна» - такий настрій передає
найкраще жовтий колір. Тому жовта троянда пасує Юзефі. Жовта троянда – це
зрада, сумнів у щирості.
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А ось третя – «женщина чи звір, впивається її красою зір, мов полум’я червоне».
Для такої пристрасної і екстравагантної жінки підходить червона троянда. Адже це
колір любові, пристрасті.
А жінка яка, і товариш, і дружина, і любляча мати асоціюється із простою, ніжною,
стійкою ромашкою. Поєднати всі ці квіти в один букет можна, але вони разом дуже
швидко зів’януть, бо для кожної потрібен свій догляд. Квіткову композицію до
збірки «Зів’яле листя» ми створили із різних троянд у бутонах. Троянда в бутоні –
це серце, що не пізнало кохання. А Франко, нам здається, так і не знайшов
взаємного палкого кохання.
Учитель.
Кохання… Воно існує, напевно, відтоді, як на землі зявилась людина.
Франко, як і його ліричній герой, кохав, страждав і зневірювався. Той біль треба
було виповісти, висповідати душу – і поет не побоявся це зробити, не побоявся
бути слабким. Він жив, він мусив жити, бо таке палке серце не має права на
душевну безнадію.
Повернімося до початку нашої розмови.
- Як ви вважаєте, чи мав Франко ідеал жінки ? Можливо, відповідь підкажуть
поезії, які сьогодні звучали
(Ні, вона для нього, то «лілея біла», то «метелик», то «невинна, як дитина», то «
гордая княгин », «тиха та сумна» , «мов святиня», « женщина чи звір», «сфінкс»,
«мара», «подруга»).
- А можливо, це різні силуети однієї і тієї ж постаті, грані одного кристалу. В образі
Франкової героїні як в усмішці Джоконди, безліч відтінків гордості і гіркоти,
непорочності й розуму, стриманої одержимості й прихованої іронії.
- То чому ж «Зів’яле листя» - лірична драма?
(Трагічні переживання поета, відчай ліричного героя, який вирішує піти з життя.
Біль, жаль, туга, сум.)
- Який епіграф ви обрали девізом сьогоднішньої зустрічі?
-Як ви почувалися в ролі відвідувачів літературної кав’ярні «Елегія»?
Учитель
Запишіть ваші враження, емоції, почуття від сьогоднішньої зустрічі у своїх
нотатках, якшо є бажання можете озвучити. Чи здійснились Ваші очікування?
(всі записують, звучить легенька музика, учитель говорить)
Будьмо ж уважними до людей, які нас оточують. А особливо то тих, хто нас
любить. Поважаймо їхні почуття. Тільки так кожен із нас може розраховувати
на те, що і його відкрите серце не буде скривджене й зневажене
Зустрічаймось. Вітаймося словом.
Погляд – в погляд, і в руку – рука.
Ми приходимо в світ для любові.
Все, що інше, - неправда гірка.
Г. Чубач
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V. Домашнє завдання.
Обов’язково.
1.Скласти сенкан «Зів’яле листя».
2. Вивчити напам’ять «Чого являєшся мені у сні».
3.Опрацювати матеріал підручника, заповнити таблицю «Художні образи
поезії «Ой ти дівчино з горіха зерня».
На вибір.
1.Написати невелику творчу роботу «Що таке справжнє щастя? Чи було воно в
Івана Франка?»
або
2.П.Сорока писав: «Любов – це кара, це сумна в’язниця. Бог від якої закопав
ключі». Висловіть свої думки у вигляді роздуму, спираючись на збірку «Зів’яле
листя” Івана Франка.

Валентина Заруцька,учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».____________________

Тема. Узагальнення і систематизація вивченого про сполучник як службову
частину мови.
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про сполучник як службову
частину мови, удосконалити вміння і навички розпізнавати сполучники, правильно
використовувати їх у мовленні, писати, знаходити і виправляти помилки на вивчені
правила, не сплутувати сполучники з іншими частинами мови; розвивати зв’язне й
логічне мислення, творчу уяву, пам’ять, розширити знання морально-етичних норм,
прав та обов’язків; виховувати любов до рідного слова, прагнення до морального
самовдосконалення, самопізнання і самооцінки.
Тип уроку. Узагальнення і систематизація вивченого.
Форма уроку. Урок-гра "Еврика".
Методи,прийоми. Опорні конспекти, узагальнюючі таблиці й схеми,
підручники, індивідуальні картки з завданнями, пам’ятка “Аналіз відповіді
товариша”, зв’язні тексти на морально-етичну тему, лист “Для чого живе
людина на світі?”, виставка книг на тему морально - етичного виховання,
реквізити - вимоги до листування.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
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Слово вчителя. Доброго вам дня. Діти, чи подобаються вам інтелектуальні телеігри?
(Так!)
- Так?! Які саме? ("Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг", "Поле чудес",
"Найрозумніший", інтелект-шоу "Еврика".)
-Чи правильно сказати: “Самий розумний?” Виправте. (Ні; неправильне утворення
найвищої форми ступенів порівняння прикметників; найрозумніший).
- Чому названі ігри вам подобаються? Вмотивуйте. (Цікаві, захоплюючі, з них багато
дізнаєшся).
- Тобто вони мають пізнавальний характер. Діти, а от ви називали інтелектуальні ігри.
Як ви розумієте слово “інтелектуальний”? (Мабуть, воно походить від слова
"інтелект"; розумний.)
-Дякую. Ви близькі до істини. Звернемося до тлумачного словника, нашого помічника.
Прочитайте словникову статтю. (Учень виразно читає; Інтелектуальний - (лат.
розумний) - здатність мислити, думати, розум, вміння культурно спілкуватися,
гарно говорити.)
-Близькі ми були до істини з вами?! Усвідомили, що означає слово
“інтелектуальний”?
-Я знаю, що багатьом із вас подобається інтелектуальна гра “Еврика”, яку веде Ігор
Кондратюк. Скажіть, а що означає слово “Еврика!”? (Я помітив, що після кожного
туру ведучі кричать "Еврика", тобто добре; це швидше "Ура!", радість.)
-Тепер звернемося до словника. А до якого, діти, підкажіть? (Це слово іншомовного
походження.)
-Зачитайте із словника іншомовних слів значення цього слова. (Еврика - (грец. "Я
знайшов”) - вигук, який приписують грецькому вченому Архімеду; вигук радості з
приводу вдалого розв'язання задачі, виникнення нової ідеї, думки.)
ІІ. Оголошення теми уроку. Цілевизначення та планування.
- Дякую. Отже, я сьогодні пропоную урок рідної мови провести у формі
інтелектуальної гри “Еврика”. Знання про хід ігри та правила ви вже маєте, бо не
раз дивилися по телевізору, а темою для розмови буде сполучник.
Учні записують у зошити дату і тему уроку.
- На основі вашого досвіду і знань про сполучник визначимо завдання уроку, які
ми маємо вирішити. ( а) поглибити знання про сполучник; б) повторити правила
написання сполучників; в) вміти знаходити їх у реченнях; г) будувати речення з
сполучниками; ґ) правильно вживати у мовленні.)
Учитель стисло записує маркером завдання уроку на ватмані.
- Завдання уроку:
1) узагальнити та систематизувати знання про сполучник як службову частину мови;
2) відрізняти сполучники від однозвучних частин мови;
3) правильно писати сполучники;
4) правильно використовувати у мовленні;
5) поглибити вміння написання листа (учитель дописує пізніше);
6) замислитися над питанням “Для чого живе людина?” (учитель дописує пізніше).
-Ми з вами записали тільки 4 завдання, але пізніше допишемо ще.
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IІI. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота з текстом.
- Діти, а чи задумувалися ви над таким запитанням: “Для чого живе людина в світі?”
Час від часу вчені або журналісти проводять опитування, задаючи це питання старшим і
молодим, оптимістам і песимістам, філософам і невігласам. Приблизно 90% опитуваних,
як правило, відмовляються відповідати. Живемо та й усе. Але якийсь сенс у житті
кожного з нас все ж є!
Відповідь на це запитання дає нам ваш одноліток Миколка. Це аркуш за №1 (на
партах). Уважно прочитайте текст мовчки. Вдумайтеся у зміст написаного.
Підготуйтеся до читання тексту, дотримуючись усіх засобів виразності. (Текст листа
друкується на окремих аркушах; учні готуються 1 хвилину.)
- Прочитали текст? Справилися із завданнями? Прочитайте вголос відповідь Миколки
на запитання: “Для чого живе людина в світі?” Чи збігаються ваші думки з
Миколчиними? Ви теж так думаєте? Ви погоджуєтеся з Миколкою? (Він має рацію.) Чи
не припустився Миколка помилок в оформленні тексту? (Немає ніяких зауважень щодо
оформлення.)
1. Визначення стильових ознак тексту.
- Визначте тип і стиль мовлення. (Це публіцистичний стиль; тип мовлення
- роздум.)
- Чи можна назвати цей текст листом? Чому? Доведіть. (Учні пояснюють.)
- Зверніться до опорного конспекту і пригадайте вимоги до написання листа.
Скористайтеся матеріалом на аркуші за № 2, якщо опорний конспект заведено у 7 класі,
а написання листа вивчали у 5 класі.
- Де такі листи друкують? (У газетах.)
- Кому він адресований? (Широкому колу читачів.)
- Діти, а для чого я запропонувала вам роботу над листом? Ви можете вгадати хід моїх
думок? (Учні коментують, а вчитель на ватмані записує 5 і 6 завдання уроку.)
2. Робота над текстом листа.
- Діти, а чи не знайшли ви помилки в листі? Які? (Миколка двічі повторив одне й те
саме слово.) Тобто вдався до тавтології. А ми можемо знайти синонім? Як краще
сказати? (Учні відповідають.)
- Які ще помилки ви можете назвати? (Припустився орфографічних помилок. У
другому реченні слово щоб пишемо разом, бо це сполучник підрядності а не
однозвучний займенник із часткою б.)
-Що ви порадите Миколці, який ключ для запам’ятовування назвете? (Якби частку б
можна перенести в інше місце, то писалося б окремо.)
-Добре. Яку ще помилку ви не назвали? (Ще є одна орфографічна помилка на
чергування і --й. Замість й пишемо сполучник і між однорідними присудками. А
також слово закінчується і наступне починається на приголосний.)
4. Методичний коментар проведення гри.
Діти, оскільки наш урок - це інтелектуальна гра, то ми не лише роздумуватимемо
над питанням “Для чого живе людина на землі?”, але глибше систематизуємо
-
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знання з теми “Сполучник”. Прошу від груп по одному представнику підійти до
столу і обрати свою кольорову емблему: жовте сонечко, зелений листочок, синю
хмаринку, білу сніжинку. Саме за кількістю емблем визначатиметься групапереможець. Бажаю успіхів!
Перший тур - визначення лідера. Лідер матиме право першими виступати у грі.
Перше завдання. Випишіть з другого абзацу Миколчиного листа всі сполучники, а
усно поясніть яку роль вони виконують у реченні. (Сполучник поєднує однорідні
члени речення та частини складного речення.)
Перший тур гри “Еврика"(хором) ми розпочали активно. В лідери вийшла група ...
Вона першою виконала завдання і правильно відповіла на мовне запитання, а тому
отримує емблему (бал) та право першими розпочати другий тур.
5. Перевірка домашнього завдання
Ви сформувалися в групи з метою вибору “Свого коника”, а він для кожної групи
дістався інший. Отож, другий тур ігри “Еврика” (хором) .
“ Мій коник” - це домашнє завдання: підготувати виступи у формі діалогу,
розповіді, повідомлення на лінгвістичну тему про “Сполучник як службову частину
мови” за опорним конспектом.
Виступи дітей:
1) Мовна ситуація. Діалог на тему "Наші вчинки".
2) Сполучник із країни Морфології (казка).
3) Лінгвістичне повідомлення за опорним конспектом у науковому стилі.
4) Кросворд на тему "Сполучник".
-Із цим завданням ви впоралися гарно. Вміло використали навчальний матеріал та
зуміли максимально точно відтворити теорію у різних формах. Всі групи отримують
емблеми. Але за творчість при складанні казки група отримує додатково бал. А
також за артистичність, виразність, емоційність діалогічного мовлення - емблема.
Молодці!
-

ІV. Забезпечення виконання системи завдань.
Переходимо до наступного туру гри “Еврика” (хором). Наше завдання - впродовж
уроку ще й розвивати уміння і навички правильного вживання сполучників у
зв’язному мовленні. Тур “Оратор” допоможе нам у цьому. Учитель записує на
дошці тему "Для чого живе людина на світі?" Підготуйтеся до усного
висловлювання на тему, яка записана на дошці. Порадьтеся в групах, можете зробити
нотатки у робочих зошитах. Зверніть увагу на побудову зв’язного тексту, тип
мовлення, стислість, лаконічність, доказовість, розкриття теми. Не забудьте про
використання в структурі тексту службових частин мови - сполучників. На виконання
цього завдання - 2 хвилини.
Виступи учнів.
Ми прослухали зв’язні висловлювання на тему “Для чого живе людина на світі?” А
зараз проаналізуйте свої відповіді, користуючись пам’ятками. (Учні аналізують
відповіді.)
Дякую за вміння спостерігати і слухати один одного. Всі групи гарно підготувалися,
достатньо використали у своїх зв’язних висловлюваннях сполучники, адже головна
умова - це ввести в структуру речень службову частину мови, тому й отримують
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емблеми.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок
Наступний тур “Практикум” для найспритніших та ерудованих у розпізнаванні
сполучників, правильному написанні та використанні у мовленні. (Учитель роздає
картки з завданнями.)
Діти, вам пропонується виконати ряд практичних завдань. Прошу вашої уваги!
1. “Розминка”.
Завдання: по одному представнику з групи прочитати прислів’я, назвати сполучники і
зробити їх морфологічний розбір (скористатися схемою "Послідовність розбору
сполучника як службової частини мови"). Усі інші члени команди записують під
диктовку. Правильна відповідь - 1 бал.
1) Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. (Якби - сполучник,
зв'язує частини скл. реч., підр., умовний, складний, разом, можна замінити коли б;
то - сполучник,, зв'язує частини складного речення,, сурядний, розділовий,
простий.)
2) Чого Петрусь не навчиться, того й Петро не вмітиме. (Чого ... - того
сполучник; зв'язує частини складного речення, підрядний, розділовий, складний.)
3) Від теплого слова і лід розмерзає. (І - сполучник, сурядний, єднальний, простий.)
-

Свій розум май, але людей питай. (Але - сполучник, з'єднує частини
складного речення, сурядний, протиставний, простий.)
2. “Аудіювання” для кмітливих.
Учитель виразно читає текст "Батьки і діти".
Батьки і діти
Якось до редакції журналу надійшов лист від семикласниці. У ньому йшлося про
те, що дівчинка соромиться своїх батьків: вони обмежені, немодно вдягаються,
неправильно наголошують слова "документ" і "кулінарія".
Жодного разу вона не вийшла з батьками з дому разом, не сповіщає батьків про
батьківські збори. Не вистачає, щоб учителі побачили, які вони не сучасні.
Ніхто не заперечить, що тут криється щось глибше і важливіше. Ніж вбрання
і вимова. А що? Це питання вам для роздумів.
Не секрет, що кожне наступне покоління відрізняється від попереднього. Тому
й кажуть у народі: "Стався до батьків так, як хотів би, щоб діти твої ставилися до
тебе".
Відповіді на тестові запитання за змістом прослуханого:
1. Лист надійшов:
а) до редакції;
б) до дому;
в) до школи.
2. Дівчинка соромиться батьків, бо :
а) вони обмежені;
б) вони обмежені, немодно вдягаються, неправильно наголошують слова;
в) вони немодно вдягаються.

4)
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3. Вона не вийшла з батьками з дому, тому :
а) що вони немодно вдягаються;
б) щоб учителі не побачили, які вони не сучасні;
в) щоб учителі побачили, які вони не сучасні.
4. Не секрет у чому?
а) кожне покоління інше;
б) кожне покоління розумніше;
в) кожне наступне покоління відрізняється від попереднього.
5. Як ви розумієте слова: “Стався до батьків так, як хотів би, щоб діти твої
ставилися до тебе”? Дайте стислу відповідь.
Перевірка завдання “Аудіювання”. (За правильну відповідь учні отримують по
одному балу; правильність тестових завдань звіряють із відповідями, записаними на
дошці.)

3. “Виправ помилку”.
- Наступне завдання туру “Практикум” допоможе нам узагальнити знання з
правопису сполучників (на виконання дається 2 хвилини). Для того, щоб виконати це
завдання, пригадайте поради з книги Б. Антоненка-Давидовича “Як ми говоримо”.
Завдання: розкрийте дужки, поясніть написання сполучників та однозвучних із ними
сполучень слів.
1) . Як (що) добре працюватимеш, скрізь успіхи будеш мати.
2) . Як (би) ви вчились так. Як треба, то й мудрість би була своя.
3) . Батько й (і) син, вона й (і) він, вона (і)де чи (й)де.
4) . Що (б) жить - ні в кого права не питаюсь.
Учні пояснюють написання сполучників та однозвучних із ними сполучень слів.
4. “Утвори”.
- Наступний тур “Підказка”. Завдання: кожна команда по черзі відповідає,
шукаючи правильну відповідь на аркуші завдань із довідкою.
Утвори:
а) з розділового сполучника - протиставний і сполучник підрядності; (а - бо);
б) із складного сполучника підрядності - два простих сполучники підрядності; (як що);
в) з іменника іншомовного походження першої відміни м'якої групи - протиставний
сполучник на особовий займенник; (але - я);
г) з дієслова в неозначеній формі на означення руху - єднальний сполучник та
особовий займенник; (і - ти);
ґ) з прикметників із значенням часу - спільнокореневі прикметники та сполучник
підрядності; (що - денний);
д) з іменника, що означає взуття у Н. в. множини - простий сполучник підрядності
та особовий займенник другої особи; (бо - ти);
е) з іменника другої відміни твердої групи нар - простий сполучник, що може бути
єднальним або протиставним, та іменник чоловічого роду II в.; (та - бір).
ДОВІДКА: а) а - бо; б) як - що; в) але - я; г) і - ти; ґ) що - денний, що - годинний, що
55

- місячний і т. д.; д) бо - ти; е) та - бір.
Додаткове завдання: виконайте словотвірний і морфемний розбори слова
щоденний.
V. Оцінювання результатів уроку. Фінал гри. Домашнє завдання. Молодці!
Гарно попрацювали. За підсумками гри переможцем стала група ... , бо вони були
кмітливими, найшвидше виконували завдання. Тому їхня діяльність на уроці буде
оцінена найвищим балом. Найактивніші учасники груп теж отримують додаткові
бали для всієї групи. Якщо у вас є доповнення, то ми вас уважно вислухаємо. (Учні
доповнюють.)
Чи
знадобиться вам вивчення сполучників у майбутньому житті? (Учні розмірковують.)
Чи виконали ми визначені вами завдання на початку уроку? Прокоментуйте.
Сподіваюсь, що вивчення сполучника знадобиться вам у майбутньому, а засвоївши
основи написання службових частин мови, ви твердо мандруватимете життєвою
стежиною. Дотримуючись правил листування (див. опорну схему), я пропоную вам
написати лист-відповідь Миколці "Для чого ми живемо на світі!" Листи
надсилайте на адресу поштової скриньки 7 - Б класу.
Людину возвеличує життя,
Так просто це звучить і так велично.
Прожить би всі хвилини до пуття,
Щоб у кінці поставить знак окличний ...
А. Кичинський
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V. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРИРОДИ

Світлана Ящук, учитель вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»________________________

Тема. Написання складних слів із пів- (напів-).
Мета: пояснити правила написання складних слів, першою частиною яких є пів- (напів-);
формувати вміння визначати у словах орфограму, поглиблювати рівень орфографічної та
пунктуаційної грамотності учнів, уміння застосовувати здобуті теоретичні знання на
практиці; розвивати спостережливість, увагу, естетичні смаки, творчу уяву та образне
мислення; виховувати ціннісне ставлення до навколишнього світу.
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.
Обладнання. Відеокліпи про осінь, опорні записи, фото та репродукції картин про осінь,
дидактичний матеріал, портрет та збірка Ліни Костенко «Сад нетанучих
скульптур», мікрофон, запис пісні на слова Ліни Костенко «Осінній день»
Методи, прийоми і форми роботи: бесіда-діалог, робота з підручником,
слово вчителя, робота в парах, навчальне дослідження,
аналіз, творче моделювання, самостійна робота, прийом «незакінчене
речення», «асоціативний кущ», гра «Вірю – не вірю», «Хто
найкмітливіший», проблемне завдання, міжпредметні зв’язки,
фізкультхвилинка.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1. Визначення емоційної готовності до уроку. Створення позитивного налаштування
на урок.
а) читання поезії Ліни Костенко «Біднесенький мій ліс...»
б) міні-діалог:
- Які почуття у вас виникли під час слухання цього твору?
- Що вам уявлялося?
- Яке складне слово ви зауважили у тексті вірша? (пояснення слова «химородь»)
- Подивіться на фото та репродукції картин про осінь. Чи стає вам тепліше? Чому?
б) побажання учителя (чарівність, неповторність, яскравість та тепло кольорів
візьмемо на сьогоднішній урок)
2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.
а) відеокліп про осінь та прослуховування пісні на слова Ліни Костенко «Осінній
день» у виконанні Ольги Богомолець.
б) створити асоціативний кущ до слова «осінь» (при можливості використати складні
іменники, прикметники).
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Осінь
в) міні-бесіда:
- Чи співзвучні ваші асоціації із асоціаціями поетеси?
- Які складні слова ви використали під час асоціювання? Поясніть їх написання.
г) словникова робота. Пояснення значення слів:
Осанна – молитовний вигук, означає спаси і сохрани , а також «слава».
Богдадський злодій - персонаж арабських казок «Тисяча й одна ніч».
Горілиць – угору лицем.
д) пізнавально-інформаційне завдання.
- А чи знаєте ви, що українське слово «півострів» - це зліпок із німецького «Halbinsee»,
у якому «halb» - пів, а «insee»- острів. Цікаво, що в нашій мові за допомогою півутворена численна кількість слів.
е) проблемне завдання.
(На долоні вчителя плоди осені: яблуко і грушка. Якщо їх розрізати, то як ми скажемо
мовою математики і українською мовою).
Учні записують ці слова на дошці: пів’яблука, півгрушки.
- Чому ці слова пишуться по-різному? Це і буде проблемне завдання нашого уроку.
ІІ. Цілевизначення та планування. Повідомлення теми і визначення завдання
уроку.
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу
1. Лінгвістична казка, робота в парах. Прослухайте казку і на основі прослуханого
з’ясуйте правила написання складних слів із пів-.
Потрапила якось половинка, яку звали Пів- до країни Іменників і спробувала завести з
ними товариство. Але не всі слова на це погодилися. Поважні іменники власної назви
не подали руку половинці, залишили її «на відстані». Так з’явився дефіс. Слова
загальної назви на я,ю,є,ї поставили апостроф, щоб не мала половинка над ними повної
сили і в той же час була поруч. Подивилася на це решта іменників і вирішила
приєднати до себе половинку. Тепер завжди на письмі іменники з пів- пишуться разом,
через дефіс та з апострофом.
2. Спостереження за мовним матеріалом підручника. Самостійно прочитайте
теоретичний матеріал підручника про написання складних слів із пів(напів-) і порівняйте його із власними обґрунтуваннями.
3. Практичне закріплення теоретичного матеріалу:
а) зняти риску (вправа 166);
б) взаємоперевірка (якщо правильно записане слово, то учні аплодують, якщо
неправильно – тупають ногами);
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в) гра «Вірю – не вірю»
Півнеба, напівголі, пів’ями, пів-Рівного, півоберта, жовто-багряні, різнокольорові, о
пів на десяту, напівсон, напівтиша, пів-Львова, півкулі, пів’ящика, півдороги,
півжиття, пів’юрти, піваркуша.
г) гра «Хто найкмітливіший»
Розкрийте дужки у словах із пів-. Встановіть відповідність до стійких зворотів.
Це (пів)біди – не менше 30-ти хвилин.
Зупинитися на (пів)дорозі – жодного слова.
Ні (пів)слова – не дійти до мети.
За (пів)дарма – 30 снопів (яєць) або 25 копійок.
Доброї (пів)години – невелика біда.
Б’є (пів)ніч – 12 година ночі.
(Пів)копи – дуже дешево.
4. Фізкультхвилинка.
Відтворіть звуки за допомогою рук:
- Як іде дощ (постукування пальцями по столу).
- Як шелестить листя (потирання долонь).
- Як ми йдемо через калюжу ( повільні плескання долонями).
- Як біжимо через калюжу (швидкі плескання).
5. Вибірковий диктант. Учитель читає поезію «Дощ», а учні виписують слова з
частинкою пів-.
Вірш «Дощ»
Закрило хмарою півнеба,
І так раптово дощ полив.
Спочатку тихо, у півсили,
А потім як з відра полив.
Пів’яблука зосталось зовні
Не все сховалось під листком.
І вже води по вінця повні
Стоять калюжі під вікном.
Півсвіту вкрило пеленою,
Немов прорвались небеса!
Гримлять громи над головою…
Яка печаль, яка краса!
Все мокре: луки і долини,
Від сліз дощу на серці щем.
Здається нам, пів-України
Враз опинилось під дощем.
- Які почуття викликав у вас вірш?
- Зачитайте виписані слова і поясніть їх написання.
6. Відеокліп «Осінній етюд». Учні складають міні-твір «Осінь» (3-4 речення),
використовуючи складні слова з частинкою пів-.
59

V. Контрольно-оцінювальний етап. Рефлексія.
1. Прийом «Незакінчене речення».
- На уроці я дізнався…
- У мене сьогодні вийшло…
- Мене зацікавило…
- Мені здалося незвичайним…
2. Оцінювання і мотивація навчальних досягнень учнів учителем.
Народна усмішка.
Батько до сина:
- Ти запевняв мене, що будеш вчитися тільки на «четвірки».
- Так, тату. За перше півріччя я з кожного предмета маю по півчетвірки, а за друге
півріччя ще буде по півчетвірки, от і дотримаю свого слова.
3. Взаємооцінювання роботи на уроці.
VІ. Домашнє завдання.
• Підготуватися до написання контрольної роботи з розділу «Лексикологія».
Повторити вивчені правила.

Валентина Заруцька,учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».___________

Тема. Односкладні речення. Означено-особові. Віртуальна екскурсія «Краси не
зміряти у світі».
Мета: навчити учнів розрізняти прості односкладні та двоскладні речення, ознайомити з
класифікацією односкладних речень; формувати вміння визначати в односкладних
реченнях граматичну основу; сформувати поняття про означено-особові речення,
аналізувати, моделювати, конструювати їх відповідно до комунікативного завдання;
використовувати різні за будовою речення у власному мовленні; розвивати культуру
усного й писемного мовлення та навички пошуково-дослідницької роботи; виховувати
любов до рідного краю.
Цілі. Учні знатимуть:
1. Будову односкладних і двоскладних речень.
2. Класифікацію односкладних речень.
3. Ознаки означено-особового речення.
Учні вмітимуть:
1. Розрізняти односкладні і двоскладні речення.
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2. Робити синтаксичний розбір.
3. Визначати вид односкладного речення.
4. Використовувати в усному і писемному мовленні.
Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.
Обладнання. Таблиця «Односкладні речення», підручники, комп’ютерна презентація
«Подорож Костопільськими та Березнівськими стежками», поезія В.Коломійця «Солодка
земля», опорні – статистичні таблиці, рефлексивна картка, блоки самоперевірки,
самооцінювання, матеріали для роботи (тексти), фотовернісаж, словник тлумачний.
Методи,прийоми,форми роботи. Бесіда, робота в групах, дослідження-характеристика,
лінгвістичний експеримент, кодовий текст, деформований текст, інтерактивний прийом
«Рефлексія», самооцінювання, гронування, словникова робота, метод «Незакінчене
речення», рольова гра «Я екскурсовод», «Навчаючи-вчусь», «Збір ідей», «Альпініст»,
«Творчий пошук» ,диференційоване домашнє завдання.
Ключові терміни,поняття. Синтаксис, речення, граматична основа, односкладне
речення, види.
Міжпредметні зв’язки. Географія, ботаніка, література.
Внутрішньопредметні зв’язки. Мовознавство, лексикографія, синтаксис, морфологія,
культура мовлення, стилістика.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап «Позитивний настрій».
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. Створення позитивного настрою.
Учитель. Зверніть увагу на слова «Краси не зрівняти у світі». Прочитаймо вголос. Як
воно зазвучало! ( Кожен читав з відповідною інтонацією). Проведемо акмерелаксацію:
подумки побажаємо собі успіхів. Яке слово зазвучало? Краса – гарна, сонячна, мальована.
Ключове слово «краса». Доберіть епітети. (Учні будують гроно до слова «краса»).
ІІ. Актуалізація суб’єктного досвіду і опорних знань.
Учитель. Розгорнули зошити, записали число, класна робота, ім'я уроку. Яке це
речення? Виконаймо синтаксичний розбір: Краси не звіряти у світі. (Просте, односкладне,
неповне, поширене ). Молодці.
Учитель. Вирушимо у віртуальну екскурсію. Наш бібліотекар ознайомить зі
значенням словосполучення віртуальна екскурсія. (Тлумачний словник: «Віртуальна
екскурсія - це відео розповідь про музеї та історичні місця України; до кожного
відеосюжету розроблені відповідні завдання чи коментарі; це розширює кругозір, сприяє
розвитку в умовах, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива). І справді ми
сьогодні, помандруємо дорогами рідного краю, згадаємо красу природи, а допоможе нам
на цьому маршруті мовознавча тема. Отож, тема уроку «Односкладні речення. Означеноособові».
ІІІ. Цілевизначення та планування, метод «Незакінчене речення».
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Учитель. Отже, ми сьогодні вирушимо… (у подорож) дізнаємось про …(односкладні
речення).
- А чого кожен із вас очікує від уроку?
- Зрозуміти…
- Продемонструвати власні здібності у …
- Навчитись…
ІV. Опрацювання навчального матеріалу. Інтерактивний метод «Альпініст».
Учитель. Проведемо інтелектуальну розминку «Навчаючи-навчаюсь» (бесіда)
- Що таке речення?
- Які його основні характеристики?
- Як групуються речення за інтонацією?
- Якими бувають за метою висловлювання?
- Що знаємо про будову речення?
- Чим визначається характер його структури?
- Що означають односкладні речення?
Учитель. Сьогодні м використовуємо метод «Збору ідей» (критика заборонена). А
хто це нас постійно підганяє? Софіє Миколаївно! Ви бажаєте говорити? Прошу.
Презентація
віртуальної подорожі «Стежками Березнівського дендропарку та
Костопільського музею лісу.
Рольова гра «Я екскурсовод».
- Дякуємо за гарно проведену екскурсію – «12».
- А чи віртуальна подорож зворушила у вашій пам'яті спогади? Озирніться навколо,
наш фото- вернісаж допоможе згадати «довгу» дорогу під пекучим сонцем.. .
дехто навіть роззувався і йшов босоніж по солодкій землі… (читання поезії
В.Коломійця «Солодка земля»)
- Дякуємо, Женю. Перегорніть аркуш і займемося пошуковою роботою. Завдання на
листку. Знайдіть двоскладні речення і односкладні речення, визначте час, особу,
спосіб присудка).
- За статистичною схемою синтаксичного розбору речення, аналізуємо.
(1 реч. Спонукальне, неокличне, просте, двоскладне, повне, поширене) і т. д.
- Хто побудує опорну схему ( це відоме)?
Речення (х-ка)

неповні

повні і т. д.

Робота з підручником . Рольова гра «Я учитель».
Учитель. Хто спробує відтворити опорну схему – це нове.
Односкладні речення
з чол. чл. підметом з чол. чл. присудком
називні

ОО
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УС

НО

БО

Колективна бесіда.
Які є дві групи односкладних речень?
На які види поділяється односкладні з чол. чл. – присудком?
Як називаються односкладні з чол. чл. – підметом?
Чому вони не потребують доповнення другим чол. членом?
Де використовуються? У яких стилях? (Художньому, розповідний, науковому)
Дослідження-характеристика (додаток до уроку)
Навчальний диктант (Самоперевірка, ручка червоного кольору).
Проблемне питання.
- Як відрізнити просте односкладне називне речення від двоскладного з іменним
складеним присудком? (додаток до уроку)
Лінгвістичний експеримент.
1. Робота з деформованим текстом.
2. Кодовий експеримент (код 4,5-ОО; 7,8-НО)
3. Визначте ОО серед них.
-

V. Рефлексивно - оцінювальний етап. Метод «Творчий пошук» - клубок ідей.
-

На що вказує присудок означено-особових речень ,односкладних дієслівних
речень? (На дію, яку виконує певний предмет).
Чому вони зручні для усного спілкування? Не вимовляється особа, займенник)

Диктант – алгоритм (за поданими зоровими опорами написання по одному реченню до
кожного типу односкладних речень)
Рефлексивна картка «Незакінчене речення».
На уроці я:
- Дізнався…
- Зрозумів…
- Навчився…
- Найбільший мій успіх…
- Найбільші труднощі мої…
- На наступному уроці…
Оцінювання. Підсумок. Різнорівневе домашнє завдання.
1. Вивчити с.130, вправа 192.
2.Скласти 5-6 гасел за темою «Збереження природи» (наприклад: Шануй та
оберігай рідну природу! І т. д.)
3.Створити слайд- твір «Урок про односкладні речення» або презентацію.
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Віта Гелета,учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист»._________________

Тема. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при
узагальнюючих словах у реченнях із однорідними членами.
Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; дати поняття про узагальню
вальні слова при однорідних членах речення; навчити правильно інтонувати такі речення
та ставити розділові знаки при узагальню вальних словах; розвивати культуру усного та
писемного мовлення, логічне мислення, пам’ять, емоції; виховати любов та повагу до
всього живого, вміння бачити красу та гармонію природи.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок-дослідження.
Методи і прийоми: гра в асоціації, бесіда, проблемна ситуація, «дошка запитань», вправаспостереження, робота з підручником, робота з текстом, вправа-конструювання,
фізкульхвилинка, вправа-пояснення, пунктуаційний практикум, творча вправа, рефлексія.
Обладнання: підручник, таблиця «Узагальнюючі слова при однорідних членах речення»,
картки з текстами, аудіо записи звуків моря,голосу дельфіна, мультимедійна презентація
«Дельфіни – мудрі мешканці моря».
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
1) Забезпечення емоційної готовності до уроку.
- Забудьте на хвилинку про всі свої негаразди, про метушню і шум. Сядьте зручніше,
обіпріться на спинку стільця, руки покладіть на коліна, очі заплющте. Пориньте у світ
звуків, підключіть уяву.
(Звучить шум моря, крики чайок та дельфінів.)
- Які думки, асоціації навіяли вам ці звуки? (Море, літо, пісок, чайки, дельфіни,
відпочинок…)
- Чи приємно було поринути у цю звукову гаму?
- Можливо, вам видасться це незвичайним, але сьогодні, у переддень зими, я
запрошую вас на урок на березі моря.
- Хто хоче поніжитися на сонечку, відчути дотик теплих хвиль, а головне –
поспостерігати за морськими жителями?
2) Активізація суб’єктного досвіду та опорних знань.
- Хто з вас був на морі влітку?
- Чи вдалося вам побачити когось із морських жителів?
- Зверніть увагу на записані на дошці речення (вони є і на партах учнів). Прочитайте. Як
ви розумієте значення слова «фауна»?
Морська фауна багата і цікава. Її представляють різноманітні тварини: кити,
дельфіни, тюлені, черепахи, морські леви, моржі тощо.
Фауна (лат.) – сформований історично тваринний світ, сукупність усіх видів тварин
даної місцевості, країни або певного геологічного періоду.
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-

Чи ускладнені подані речення однорідними членами? Назвіть їх, з’ясуйте їх
синтаксичну роль у реченні.
Як пов’язані між собою ці однорідні члени речення?
Яка інтонація їм характерна?
Поясніть уживання розділових знаків.
Чи вживання всіх розділових знаків ви можете пояснити?
То чи можете ви похвалитися, що знаєте все про однорідні члени речення?

ІІ. Цілевизначення та планування.
1) Повідомлення теми та мети уроку.
2) Визначення цілей уроку.
- Які поняття із записаної теми уроку вам уже знайомі, а які ні?
- На які ж запитання ми повинні знайти сьогодні відповіді?
«Дошка запитань» (запитання вивішуються одне за одним).
- Що ж являє собою узагальнююче слово?
- Де воно може знаходитися відносно однорідних членів речення?
- З якою інтонацією воно вимовляється?
- Які розділові знаки слід ставити у реченні з узагальнюючим словом при
однорідних членах?

ІІІ. Опрацювання матеріалу.
1. Засвоєння граматичних відомостей.
1) Вправа-спостереження.
- Вернімося до раніше розглянутого речення. Чи є у ньому слово з загальним
значенням, що об’єднує перелічувані однорідні члени речення?
- Як ви думаєте, як воно називається?
- Чи звернули ви увагу на те, де знаходиться це слово стосовно однорідних членів
речення і який розділовий знак стоїть після нього?
- З’ясуйте, яку синтаксичну роль виконує у реченні узагальнююче слово, чи
збігається вона з роллю однорідних членів речення?
2) Робота з підручником.
- Опрацюйте матеріал підручника на сторінці 93.
- Чи правильні висновки ви зробили?
- Яке ж слово називається узагальнюючим?
2. Формування вмінь мовленнєвих і граматичних на основі тексту.
Робота з текстом.
Серед морських ссавців найпопулярнішими є дельфіни. Вони дивують дослідників
своєю унікальною поведінкою і характером.
У природі існують різні види дельфінів …
Найбільш розповсюджені дельфіни – афаліна та білочка. Ці тварини живуть
зграями. Вони завжди допомагають один одному у різних складних ситуаціях. Їх можна
зустріти не тільки у помірних та теплих водах океанів, морів, а навіть у річках та
озерах.
Ссавці – представники класу високоорганізованих тварин підтипу хребетні, самиці
яких вигодовують малят молоком.
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Про кого з морських жителів йде мова у тексті?
Знайдіть речення з однорідними членами.
1) Синтаксичний практикум.
- Зробіть синтаксичний розбір виділених речень.
2) Вправа-конструювання.
- Чи є у тексті речення з узагальнюючим словом?
- А ви звернули увагу на те, що після першого речення я поставила три крапки? Це
означає, що ви повинні закінчити його і записати так, щоб у ньому з’явилися
однорідні члени речення й узагальнювальне слово.
- А допоможе вам у цьому підготовлена мною презентація.
(Демонструється мультимедійна презентація «Дельфіни – мудрі мешканці моря».)
Учні читають утворені речення, пояснюють уживання розділових знаків. На
дошці малюють схему складеного речення.
3) Фізкультхвилинка (виконується під супровід шуму моря).
- Ви гарно працюєте, але час трішки відпочити. Скористаймося, що ми на березі
моря. Встаньте, потягніться руками до сонця. А тепер опустіть руки, нагніться,
помийте їх у морській водичці, побризкайте один на одного.
4) Вправа-пояснення.
- Ви звернули увагу на те, як я назвала свою презентацію?
- Чи згідні ви з таким твердженням?
- Я маю для вас ще переконливі факти про незвичайні можливості дельфінів.
Дельфіни мають свою мову. Нині відомо, що вони використовують під час
спілкування32 види свисту. Привітання, сигнал болю, сигнал тривоги – все можна
розпізнати у тих дивних звуках. За словами вчених, мова дельфінів ще має багато
загадок і до кінця не розшифрована.
- У поданому тексті знайдіть речення з узагальнюючим словом при однорідних
членах речення.
- Де воно знаходиться по відношенню до однорідних членів?
- Який розділовий знак вживається у реченні?
- Намалюйте схему цього речення.
5) Робота з підручником.
- Прочитайте правило на сторінці 96.
- Що ви дізналися? Від чого залежить вибір розділових знаків у реченні з
узагальнюючими словами?
- Чи міняється інтонація при зміні позиції узагальнюючого слова відносно
однорідних членів речення? Як саме?
6) Пунктуаційний практикум.
- Чи вдалося мені переконати вас у тому, що дельфіни - мудрі мешканці морів?
У дельфінів високорозвинена нервова система. Їх мозок схожий на людський, а
звивин у корі головного мозку дельфіна більше, ніж у людини. Дуже цікава й унікальна
властивість мозку дельфіна: він ніколи по-справжньому не спить. По черзі сплять то
права півкуля, то ліва півкуля мозку.
- У поданому реченні розставте пропущені розділові знаки, спробуйте їх пояснити.
Мова дельфінів, їх взаємодопомога, товариські стосунки з людиною – усе говорить
про унікальність цих тварин.
-
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Пам’ятайте про те, що деякі види дельфінів перебувають на межі зникнення. І
винна в тому людина.
7) Бесіда про стилістичні особливості тексту.
- Чи можна усю інформацію, з якою ми сьогодні працювали на уроці, поєднати в
один текст? Пронумеруйте частини. Яка тема їх об’єднує? Який заголовок ви
можете запропонувати для утвореного тексту? Що він буде виражати?
- А чи звернули ви увагу на стиль мовлення цього тексту?
- Що вас переконало, що це науковий стиль? (Точна, конкретна інформація,
дотримання чіткого порядку у викладі думок, доказовість, використання слівтермінів.)
Дельфіни – мудрі мешканці морів
Морська фауна багата і цікава. Її представляють різноманітні
тварини: кити, дельфіни, тюлені, черепахи, морські леви, моржі тощо.
Серед морських ссавців найпопулярнішими є дельфіни. Вони дивують
дослідників своєю унікальною поведінкою і характером. У природі
існують різні види дельфінів: сараванський, амазонський,
плямистий,сірий, тьмяний та інші.
Найбільш розповсюджені дельфіни – афаліна та білочка. Ці
тварини живуть зграями. Вони завжди допомагають один одному у
різних складних ситуаціях. Їх можна зустріти не тільки у помірних та
теплих водах океанів, морів, а навіть у річках та озерах.
Дельфіни мають свою мову. Нині відомо, що вони використовують під
час спілкування 32 види свисту. Привітання, сигнал болю, сигнал тривоги
– все можна розпізнати у тих дивних звуках. За словами вчених, мова
дельфінів ще має багато загадок і до кінця не розшифрована.
У дельфінів високорозвинена нервова система. Їх мозок схожий на людський, а
звивин у корі головного мозку дельфіна більше, ніж у людини. Дуже цікава й унікальна
властивість мозку дельфіна: він ніколи по-справжньому не спить. По черзі сплять то
права півкуля, то ліва півкуля мозку.
Мова дельфінів, їх взаємодопомога, товариські стосунки з людиною усе говорить про унікальність цих тварин.
-

-

-

8) Творча вправа.
До речі, існує думка, що спілкування з дельфінами в буквальному сенсі слова
здатне творити дива. В 60-х рр. ХХ ст. навіть з’явився новий метод лікування –
дельфінотерапія.
Чи хочете поспілкуватися з дельфіном?
(Звучить запис свисту дельфінів.)
Складіть і запишіть невеликий текст у художньому стилі «Про що мені розповів
дельфін?» У тексті має бути речення, ускладнене однорідними членами разом із
узагальнюючим словом.
(Сонце, небо, лагідні хвилі – все сяє радістю й теплом. Я так люблю своє море.)
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IV. Рефлексія.
-

-

-

Наш урок добігає кінця. Чи знайшли ви відповіді на поставлені на початку уроку
запитання?
(«Дошка запитань» перетворюється на «чисту дошку».)
На які думки наштовхнув вас наш сьогоднішній урок? Який висновок ви зробили
для себе?
(Ми – лише частинка природи. І повинні навчити жити з іншими мешканцями
Землі у повазі та гармонії.)
Чи сподобався вам сьогоднішній урок на березі моря?
Чи задоволені своєю роботою на уроці?
(Учні оцінювалися на уроці морськими камінчиками , учитель підбиває підсумки.)
V. Домашнє завдання. Скласти невеликий текст на тему «Які таємниці матінкиприроди я хотів би відкрити». Використати речення з однорідними членами та
узагальнюючими словами при них.
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VІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРАЦІ
Валентина Заруцька, учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».___________________

Тема. О.Коломієць «Дикий Ангел». Болючі проблеми сучасності, відтворені у п’єсі.
(Урок-дискусія в стилі телевізійного ток-шоу «Я так думаю...»)
Мета: проаналізувати зміст твору О. Коломійця, обговорити головні проблеми п’єси;
удосконалити вміння роботи з драматичним твором; розвивати зв’язне мовлення, логічне
мислення; виховувати повагу й пошану до батьків та народної моралі, почуття
справедливості, доброти, людяності.
Обладнання. Ілюстративний матеріал, Біблія, цитати з п’єси, діаграма, слайди
„Літературна довідка”, міні-проекти „Схема про сутність людини”, повідомлення твори
О.Коломійця, учні-соціологи, психолог, літературознавець, автор, сімейна рада, молоде
покоління.
Форми, методи, прийоми. Метод „Займи позицію”, „Продовжте речення...”, робота в
групах, рольові гра, дискусія в стилі телевізійного ток-шоу „Я так думаю...”.
Тип уроку. Позакласне читання.
Хід уроку
І.Мотиваційний етап.
1.З’ясування емоційної готовності до уроку. Обмін побажаннями. Не бійтесь говорити:
„Я так думаю...”
2.Очікувані результати: знати – зміст твору, характеризувати героїв і т.д.; уміти –
аналізувати проблеми, відтворені у п’єсі, обговорювати принципи, суть виховання.
Інтерактивний метод „ Продовжте речення”: „ Я думаю, що О.Коломієць написав
п’єсу „Дикий Ангел” про ...” (ланцюжком відповідають учні).Записуємо тему, самостійно
працюємо з конспектами протягом уроку.
- Що означає, на вашу думку, слово виховання? (погляд, система, метод...)
- Яке є виховання? (сімейне, релігійне...)
Інтерактивний метод „Займи позицію”
Систему сімейного виховання за Платоном Ангелом

підтримую

не підтримую
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- Чому біля епіграфу уроку стоїть знак
питання? Яку цитату ви вписали б?(з твору чи з роздаткового матеріалу)
ІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
Розпочну словами В.Симоненка, що стали істиною у житті О. Коломійця
„Найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста’’. Отож, в
центрі Людина, людська сутність, душа, почуття, погляди...
Випереджувальне завдання. Слово „Літературознавцю” (розповідь учня, використовуючи
слайди, див. додаток до уроку).
-

Рольова гра „Я – Автор”
1.Робота з текстом (бесіда в стилі телевізійного ток-шоу „Я так думаю”)
- Коментар учителя (дві групи: „Сімейна рада” і „Молоде покоління”)
- Запишемо проблемне питання:
Проблеми батьків і дітей – це болючі проблеми сучасності?
Перша група. Слово старшому поколінню (розповісти про Платона Ангела). Усі
проблеми, порушені у творі, торкаються образу центрального персонажа, тому розкриємо
його характер, погляди, життєве кредо, уклад життя, авторитет батька, розподіл грошей.
Друга група. У вихованні своїх дітей Ангел керується суворими моральними
принципами. Погляд з боку молодого покоління.
Перехресні питання
1.Які життєві проблеми порушено у п’єсі? (підказка в опорі-тесті,див. додаток)
2.У чому полягає створена Ангелом система виховання?
3.У п’єсі чітко простежується батьківська позиція: батьки повинні відповідати за своїх
дітей,за честь роду.
Батьки-діти-сучасний погляд
4.На кого Платон покладає відповідальність за виховання дітей?(Ангел – Крячко)
5.А чому ваші батьки, привівши до школи, залишають дітей на виховання педагогів?
6.Яка найперша заповідь Платона? (праця) Використовуємо цитати (див. додаток до
уроку)
7.Що вважає Платон головним у житті? („Дітям, у першу чергу, потрібно дати не
матеріальне забезпечення, а вміння працювати, жити самостійно”)
8.Як ставляться до цього діти? (спочатку ображаються, не розуміють батька, але час
показує наскільки правдива батькова наука)
9.Ваш погляд на працю?
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10.Що означає „жити як слід”?
Тези:
„Гроші мірило достатку, а заробляються вони працею”
„Економія – запорука добробуту”
(використайте для доповнення роздатковий матеріал з цитатами)
11.Чому осуджує Ангел сучасне покоління? („мало працюють, багато відпочивають”)
12.Чому Ангел „дикий”?
ІІІ.. Рефлексія та оцінювання.
- Отже, перемогла батьківська мудрість. Проблема батьків і дітей, очевидно, існуватиме
вічно. Адже, батьки, добре знаючи свої обов’язки, не завжди намагатимуться зрозуміти
дітей, їхні романтичні пориви, прагнення до самоутвердження. Крім того, старшому
поколінню важко пристосуватися до нових умов життя молоді. А молодим теж не завжди
легко прислухатися до мудрих порад.(П’ята Заповідь Божа говорить: „Шануй батька твого
і матір твою – і добро тобі буде і довго житимеш на землі”).
Отож, чи актуальна ця проблема?
Випереджувальне завдання.
Група соціологів працювала над питанням „Проблема батьків і дітей – болюча тема
сьогодення?” (так – ні – інша думка: побудова діаграми).
Класний психолог теж готовий надати коротку інформацію на цю тему (опрацьовані статті
журналу „Психолог”)
Усна рефлексія. Чи досягли поставленої мети, цілей?
Експромт виступи

Ілюстрація до твору.
Поетичний відгук.
Яку цитату запишемо як епіграф

ІV. Домашнє завдання.
Обов’язкове: Прочитати п’єсу „Фараони” О.Коломійця до уроку позакласного читання.
За бажанням: Написати листа Платону або відтворити проблеми уроку у міні-проекті
(схема у конспектах).
Побажання вчителя: Твір є тим самим пам’ятником „добрій людині”, про який мріяв
О.П.Довженко. Побажання:
„Якщо одним словом ти можеш ощасливити людину, то яким же негідником треба
бути, щоб цього слова не сказати!”
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VІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО МИСТЕЦТВА

Віта Гелета, учитель вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»___________________________

Тема. Написання прислівників разом і через дефіс.
Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників; сприяти
зміцненню навичок правопису складних прислівників разом і через дефіс та позначати
відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; розвивати
вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати мовні явища; виховувати любов до
природи, почуття прекрасного, формувати естетичний смак школярів.
Тип уроку. Формування практичних умінь і навичок.
Методи та прийоми: гра «Асоціації», «Незакінчене речення», бесіда, читання з
позначками, творче спостереження, ґронування, хвилинка релаксації, гра «Конструктор».
Обладнання: таблиця «Написання прислівників», робочі матеріали до уроку, музичний
відео кліп, малюнки для визначення настрою.
Хід уроку
Тінь від зими вже плаче під кущем смородини…
Ірина Одерако

І. Мотиваційний етап.
1. З’ясування емоційної готовності до уроку.
Гра в асоціації
- Сіре небо. Заклеєне вікно. Дихає теплом стара ребриста батарея. Ще зима… Але в душі
вже інший настрій, інші бажання, інші прагнення.
- Мені цікаво, а яка пора року панує у вашій душі? Ви нагадуєте собі сьогодні тепле літо
чи багряну осінь, холодну зиму чи блакитнооку весну?
- На парті ви знайдете зображення, що відповідають тій чи іншій порі року. Виберіть
відповідне. (Учні приклеюють вибране зображення на душку.)
- Ось такою різнобарвною вийшла палітра нашого настрою. Та все ж теплі нотки
переважають, і це приємно. До того ж я хочу вас запросити сьогодні не на зовсім
звичайний урок, а на весняний блюз, який ніжно і мелодійно пробивається крізь чорнобілі кольори зими.
2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.
Словникова робота
- Між іншим, а які асоціації викликає у вас слово «блюз»?
Блюз – музика – мелодія –танець - ніжність – гармонія.
- А що насправді означає це слово? Звернімося до словника.
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Блюз (з англ. - меланхолія, журба) – 1) пісня або танець американських негрів, що
виконується в повільному темпі; 2) повільний бальний танець.
Створення ґрона-характеристики
- Як звучить блюз? Кажуть, що це не мелодія, а стан душі. (Звучить мелодія блюзу.)
- Спробуйте передати ритм блюзу, його мелодику за допомогою прислівників. (Учні
будують ґроно-характеристику .)
- А сьогодні для нас блюз буде звучати ще й по-весняному.
мелодійно
ніжно
гармонійно
красиво
багатогранно
Блюз
довершено
яскраво
небуденно
по-весняному
-

Підкресліть у записаних прислівниках вже вивчені вами орфограми, поясніть їх
правопис.
Чи є серед записаних прислівників такі, написання яких ви не можете пояснити?

ІІ. Оголошення теми уроку, цілевизначення.
Незакінчене речення
Формула цілевизначення: «Сьогодні на уроці я хочу дізнатися…, навчитися…».

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
1. Засвоєння граматичних відомостей.
1) Творче спостереження з елементами аналізу.
- Прочитайте текст. Чи перегукується він із епіграфом нашого уроку? Визначте, до
якого стилю належить поданий текст. Як ви вважаєте, чий стан передає автор у цій
мініатюрі – природи чи людини? Чи можна передати настрій твору мелодією
блюзу? Обґрунтуйте свою думку.
Іде весна
Тінь від зими вже плаче під кущем смородини.
Ще сірі дні.
Ще рано-вранці пахне снігом.
Я мерзну. І по-зимовому ще сиро на душі.
Але весна!
Їй вірю! Хоч – ще мерзну, бо сірі-сірі дні і ранки – сніжні сни.
Так хочеться весни!
Нестерпно.
Смородині. Бузку. Траві.
І тінь зими вже плаче…
Сміється кущ смородини весні.
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Випишіть слова, що пишуться через дефіс. З’ясуйте, до яких частин мови вони
належать.
- Зробіть словотворчий аналіз слів рано-вранці і сірі-сірі. Спробуйте пояснити
правопис цих слів.
- Розберіть за будовою слова по-зимовому, по-весняному. Зробіть висновки щодо їх
написання.
2) Робота з підручником (читання з позначками) – с. 212.
3) Бесіда.
- Чи правильні висновки ви зробили щодо написання прислівників по-зимовому, повесняному, рано-вранці?
- Що ще нового дізналися про написання прислівників через дефіс?
- Що спільного між написанням через дефіс прислівників і займенників?
-

2. Формування мовленнєвих і граматичних умінь.
1) Гра «Пазли» (робота в парах).
Кожний ряд отримує великий аркуш паперу з «пазлом», в якому вписано
частину складного слова чи префікс та суфікс, за допомогою яких можна утворити
прислівники. Кожна пара записує своє утворене слово і передає наступній. Коли всі
слова записані, аркуші вивішуються на дошці.
І група – по … ому, по … е, по … и.
ІІ група – буд … , казна … , хтозна … .
ІІІ група – як … , … таки, … то.
2) Гра «Добери синонім».
До поданих прислівників доберіть прислівники-синоніми, у яких писалося б два
дефіси.
Дружно - … (пліч-о-пліч).
Інколи - … (коли-не-коли).
Поодиноко - … (де-не-де).
Особисто - … (віч-на віч).
Поставте наголос у записаних прислівниках. Запам’ятайте їх правопис і
наголошення.
3) Дослідження-зіставлення.
Спишіть, розкриваючи дужки. Порівняйте написання співзвучних слів. З’ясуйте, до
яких частин мови вони належать. Обґрунтуйте правопис прислівників разом і через
дефіс.
Пташки защебетали вже по-весняному. По весняному небі пролетіли перші
ластівки. Поволі гасло за вікном сонце. По-перше, треба добре знати народні
прикмети. Весняні канікули тривають по перше квітня.
4) Хвилинка релаксації.
- Мабуть, немає нікого мудрішого за матінку-природу, бо інакше як пояснити, що
щороку одна пора змінюється іншою та незмінно настає найочікуваніша з них –
Весна. Вона пробуджує у душах людей щирі та ніжні почуття, бо Весна настає на
тільки в природі, а й у серцях тих, хто здатен відчувати красу та спроможний
милуватися навколишньою красою, яка, і справді, може залишити байдужими
тільки кам’яні серця.
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Пориньмо ж ще раз у мелодію весняного блюзу, уявімо картину пробудження
природи, відчуймо пробудження і власних сил та прагнень. (Звучить мелодія
блюзу, на екрані демонструється відеофільм «Весняне пробудження».)
5) Складання п’ятихвилинного есе.
Есе (фр.) – короткі нариси, які відзначаються вишуканістю форми.
Напишіть невелике есе на тему «Моя весна», використавши прислівники на
вивчену сьогодні орфограму.
6) Орфографічний тест «Так – ні».
1. Якщо прислівник має префікс по- та суфікс –і-, то він пишеться через дефіс?
(Ні)
2. Якщо у своєму складі прислівник має казна-, хтозна-, то він пишеться через
дефіс? (Так)
3. Складні прислівники тихо-тихо, довго-довго пишемо через дефіс? (Так)
4. Прислівники з де-, аби- пишуться через дефіс? (Ні)
5. Прислівники з префіксом по- і суфіксами –ому-, -ему- пишуться через дефіс?
(Так)
6. У словосполученні підписати зошит по шкільному по- пишемо окремо? (Ні)
7. Прислівники пліч-опліч, віч-навіч записані правильно? (Ні)
8. Прислівники з -сь пишуться разом? (Так)
9. Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних
прикметників, числівників і займенників із прийменником по? (Так)
10. Якщо у своєму складі прислівник має будь-, бозна-, то він пишеться разом? (Ні)
11. Дефіс у прислівниках пишеться за складання однакових чи близьких за змістом
слів? (Так)
12. Складні прислівники з –небудь, -таки, -то пишуться разом? (Ні)
-

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
- Вернімося до формули ціле визначення, яку ми побудували на початку уроку. Чи
вдалося вам її виконати?
-

Наскільки якісно ви сьогодні працювали, спробуйте визначити самі, для цього
заповніть картку самооцінки, яка лежить у вас на парті.
Я ж хочу вам побажати потепління у душі, змін на краще, нехай усі ваші негаразди
та неприємності залишаться десь у минулому, нехай забере їх із собою Зима, яка

Прізвище та Засвоєння
ім’я учня
граматичних
відомостей із
вивченої теми
(0-3 бали)

Виконання
практичних
завдань
(творче
спостереження,
пазли,
добираємо
синоніми,
дослідженнязіставлення)
(0-3 бали)

Творча вправа Орфографічний Сума балів
(складання
тест (0 -3 бали) (самооцінка)
п’ятихвилинного
есе)
(0-3 бали)
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вже минулася, а весна разом із пахощами квітів принесе пахощі надій.

-

V. Домашнє завдання.
Вивчити матеріал підручника на с. 232.
Використовуючи прислівники-синоніми або словосполучення, які можна замінити
синонімічними їм прислівниками, скласти кросворд. Вписати у відповідні
клітинки прислівники, що пишуться: І варіант – разом, ІІ варіант – через дефіс.

Віта Гелета, учитель вищої кваліфікаційної категорії, « учитель-методист».__________________________

Тема. Ліна Костенко – поетеса у найповнішому, справжньому розумінні цього слова.
Творчий шлях. Особливості поетичного стилю. «Страшні слова, коли вони
мовчать…» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.
Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання.
Мета: допомогти учням пізнати поетесу Ліну Костенко як людину гармонійну,
високоталановиту, шляхетну, послідовну у своїх переконаннях, прилучити
старшокласників до неповторного світу її поезії ; розвивати навички виразного читання
поезій, вміння аналізувати поетичний твір; виховувати засобами поетичного слова
громадянську свідомість і мужність, чесність і безкомпромісність, любов до високого
поетичного мистецтва.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: поетична вітальня.
Обладнання: портрети письменниці, виставка її творів, картки «Поетична добірка» та
«Робочі матеріали», аудіо та відеозаписи музичних творів на слова Костенко,
мультимедійні матеріали.
Хід уроку
Руки на клавіші слова кладу.
Ліна Костенко
І. Мотиваційний етап.
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
 Учитель. За вікном поглядає на нас сіроокий день. Що він принесе кожному із нас
– усмішку, поцілунок чи гірку гримасу?.. Так хочеться, щоб він був особливий,
незвичайний, яскравий...Це найкраща мить – мить чекання, коли все попереду… і
ти уявляєш, мрієш, плануєш, обираєш. Посмакувати б удосталь прохолодою
сьогоднішнього ранку, відчути б його кожну хвилинку… ранок задає тон нашому
настрою, нашому дню…
76



Звучить пісня на слова Ліни Костенко «Я вранці голос горлиці люблю» у
виконанні Ольги Богомолець.
 Бесіда.
- Яких барв у палітру вашого настрою додала ця пісня?
- Які звуки, голоси подарував вам сьогоднішній ранок?
- Чи кожен, на вашу думку, здатен чути той ледве вловимий серед шуму міста
камертон природи?
 Учитель. Той, хто не байдужий; той, хто сам не буденний і не сірий; той, у кого
слово може звучати «дивним зойком», хто вміє грати на його клавішах; той, хто
змушує і нас стрепенутися, відчути мить, відчути час, відчути самих себе.
Сьогодні музику слова дарує нам Ліна Костенко та її неповторна поезія.
ІІ. Оголошення теми уроку, визначення цілей.
 Учитель. Ліна Костенко – поетеса, яку знають, люблять і обожнюють мільйони
людей в Україні. Ліні Костенко минуло 80. Вона завжди була проти галасу і
шумовиння навколо свого імені. Вона відмовилася від звання Героя України з рук
будь-яких президентів, відповівши: «Політичної біжутерії не ношу». Але саме
велика поетеса є беззаперечним моральним авторитетом нації,
і ми ще
пишатимемося, що жили в один час із Ліною Костенко.
 Проблемні запитання.
- Яка ж вона – Ліна Костенко, ця «відома незнайомка»?
- Чим її постать вирізняється з-поміж інших українських митців?
- Якою бачите і сприймаєте поетесу та її твори ви?
 Учні записують тему в зошит, ознайомлюються з цілями уроку.
 У ході нашого уроку спробуйте скласти життєвий портрет письменниці,
визначити, які моральні цінності вона сповідує.
ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.
1. Перегляд мультимедійної презентації «Життєвий та творчий шлях Ліни
Костенко» ( у ході перегляду якого учні записують назви поетичних збірок
письменниці, твори, видані останнім часом).
Учитель. Родилася, працювала, видавала, отримувала.. Але цього мало, щоб
пізнати сутність людини. Особистість кожного із нас розкривається глибше у
стосунках з іншими, а найперше – у власних вчинках.
2. Спогади про письменницю (учні працюють із картками).
- Оксана Пахльовська: «Мама свого часу стала легендою…».
- У 60-х роках вчинки поетеси нагадували ходіння над прірвою. Мужність Ліни
Костенко вражає. Адже це вона в 60-ті єдина із членів спілки письменників
уголос протестує проти вводу радянських військ у Чехословаччину,
незважаючи на загрозу арешту. Це вона у Львові кидає квіти підсудним.
- Виразне читання вірша «Я, що прийшла у світ не для корид…».
- Ірина Калинець: «Ліна дійсно приїхала у 66-му році до Львова…».
3. Виразне читання та художній аналіз поезії «Страшні слова, коли вони
мовчать…».
 Проблемні запитання.
- У чому ж сила поетичного слова?
- Де знайти ті потрібні слова, щоб висловити найсокровенніше?
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Як можна в наш час, коли, здається, про все вже давно сказано, бути
оригінальним у творчості?
Учитель. На ці запитання знайдемо відповідь у поезії Ліни Костенко «Страшні
слова. коли вони мовчать…». Прочитайте вірш і знайдіть у них відповідь на
поставлені запитання.
 Учень читає поезію «Страшні слова, коли вони мовчать…».
 Бесіда.
- Якими рисами має бути наділений митець? (Відповідальність перед предками,
сучасниками й нащадками. Чесність, передовсім перед собою, адже «всі слова
були уже чиїмись». Натхнення, його не можна запланувати, вимолити, воно
приходить у мить великого осяяння, це ніби «безсмертний дотик до душі»
самого Всевишнього).
- Що найстрашніше для поета? (Пустота, вичерпаність).
- Який художній засіб якнайточніше допомагає передати психологічний стан
творчого спустошення? (Оксиморон).
4. Робота з цитатами з творів Ліни Костенко.
Учитель. Найкраще зрозуміти поетесу, визначити її життєве і поетичне кредо нам
допоможуть її твори, у яких сама Ліна Костенко, її душа, її серце.
Учні читають уривки з творів, записують ті рядки, які перегукуються з їх власним
життєвим кредо.
5. Гронування-характеристика.
- То які ж моральні цінності сповідує Ліна Костенко як людина, як поетеса?
(Учні називають ці морально-етичні поняття і вписують їх у велике серце,
прикріплене на дошці).
-






Виразне читання та художній аналіз поезії «Недумано, негадано…».
Оксана Пахльовська: «Серед тих, хто захоплюється мамою, дуже мало хто посправжньому вміє розуміти в ній ніжну і прекрасну жінку з могутньою, ще з
глибини європейського Середньовіччя, енергією любові, віри і витонченості,
аристократизму почуття».
Виразне читання ученицею поезії «Недумано, негадано…».
Бесіда.
- Це вірш-зізнання. У чому?
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Доведіть, що лірична героїня переживає кульмінацію свого почуття. Якими
словами виражено стан її душі?
- Де шукає прихистку переповнена сокровенними почуттями душа ліричної
героїні?
- Яким постає перед вами вечірній ліс? Якими кольорами, запахами наповнена
природа?
- Вірш складається з двох умовних частин : природа – почуття людини. Що їх
об’єднує в одне ціле?
Проблемні запитання.
- Яку ж силу має кохання?
- В одному із своїх листі синові Василь Стус писав: «Тільки в любові людина
розумна». На думку Ліни Костенко, якою має бути справжня любов?
Перегляд музичного відеокліпу «Моя любове».
Бесіда.
- Про що ви думали, коли слухали твір? До якого висновку прийшли? (Кохання
возвеличує, додає сили, краси).
- Якими художніми засобами поетеса досягла глибини змісту твору?
- Підберіть до слова «блаженний» синоніми. (Божевільний, святий).
Висновок: у Ліни Костенко кохання – це свято, шаленство, хвороба, сон, це
втіха і смуток, беззахисність і сила, самозреченість і почуття вдячності,
Любов окрилює і возвеличує.
Крок до гранування.
- Вернімося до нашого серця. Без яких почуттів воно не повне, не справжнє? (Без
кохання).
-








ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.
1. Бесіда.
- Скажіть, чи кожній людині під силу йти по життю з таким серцем?
Це серце сильної духом людини, багатої на добро душі та красу почуттів.
Який його шматочок хотіли б мати і ви? Підкресліть ті якості, які вам найбільше
імпонують, досягти яких ви прагнете.
2.
«Незакінчене речення».
«Поезія Ліни Костенко для мене – це…»
3.
Обґрунтування вибору епітета.
В рядках Ліни Костенко присутні всі відтінки водночас. Воістину бездонне
слово. Можливо тепер, познайомившись із творчістю поетеси, ви глибше
збагнете слова, що стали епіграфом нашого уроку. Ліна Костенко –
справжній маестро слова.
4.
Учитель. Ще і ще нехай звучить поезія Ліни Костенко, ще і ще нехай нагадує
нам про вічні істини, тривожить душу, вчить бути людьми… (Під звучання пісні
«У світі злому і холодному…» демонструються фотографії Ліни Костенко різних
періодів її життя).
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V. Домашнє завдання.
Один із віршів Ліни Костенко вивчити напам’ять.
Прочитати поезію «Українське альфреско».
Уміти пояснити назву вірша, розкрити основні мотиви твору. Виписати
метафори, пояснити їх роль у вірші.
Опрацювати матеріал підручника на с. 274 – 279.
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