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Передмова

Даний навчально-методичний посібник адресований учителям
української мови, які викладають у 9-х класах загальноосвітніх
шкіл з російською мовою навчання та працюють за новою про
грамою для загальноосвітніх навчальних закладів з російською
мовою навчання «Українська мова. 5–12 класи», затвердженою
Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від
23.12.2004 р.).
У посібнику подається календарне планування та детальні
розробки 70 різнопланових уроків з української мови, включа
ючи теоретичний матеріал, уроки розвитку зв’язного мовлення
й уроки контрольних робіт.
Автори посібника пропонують різноманітні форми і методи
роботи з класом з урахуванням вікових особливостей школярів.
Звертаємо увагу колег на те, що автори свідомо пропонують біль
шу кількість завдань, ніж треба для однієї навчальної години. Це
зроблено для того, щоб учитель мав можливість обирати той вид
завдань, який він вважає найбільш доречним на певному етапі
уроку.
Видання містить усі види контрольних робіт, аудіювання, чи
тання мовчки тощо, складені відповідно до вимог чинної програ
ми. У кінці посібника подано додаткові тексти для аудіювання та
читання мовчки з питаннями до них. На власний розсуд учитель
може використати їх як тренувальні або для проведення поточно
го контролю.
Бажаємо вчителям натхнення, творчих злетів, успіхів у ро
боті!



Календарне планування
70 годин, 2 години на тиждень

Номер
уроку

Тема
Вступ

1

Мова — суспільне явище

2

Повторення та узагальнення вивченого. Просте
речення

3

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку
в ньому

4

Смислові зв’язки між простими реченнями в складно
сурядному

5

Розділові знаки між частинами складносурядних
речень

6

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого
про мовлення й спілкування, про текст, стилі і типи
мовлення

7

Розділові знаки між простими реченнями в складно
сурядному. Тренувальні вправи

8

Розвиток зв’язного мовлення. Поняття про доповідь,
реферат. Доповідь і реферат на задані теми

Складносурядне речення

9

Контрольний диктант

10

Аналіз контрольної роботи

11

Розвиток зв’язного мовлення. Усний переклад тексту
українською мовою
Складнопідрядне речення

12–13 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку
в ньому. Сполучники підрядності і сполучні слова.
Головне і підрядне речення. Розділові знаки між ними
14

Основні види підрядних речень. Означальні підрядні
речення

15

Розвиток зв’язного мовлення. Усний вибірковий
переказ тексту публіцистичного стилю

16

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

17–18 Складнопідрядні речення з підрядними обставинни
ми. Підрядні місця та часу
19–20 Контрольний переказ (вибірковий) тексту публіци
стичного стилю


Дата

Продовження таблиці
Номер
уроку

Тема

21

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправлен
ням помилок, допущених у переказі

22

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії
і ступеня. Підрядні порівняльні речення і порівняльні
звороти

23

Тези статей на морально-етичні та суспільні теми

24

Складнопідрядні речення з підрядними причини
і мети

25

Складнопідрядні речення з підрядними умовними,
наслідковими, допустовими

26

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

27

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на
морально-етичну тему

28

Тематична контрольна робота «Складнопідрядне
речення». Тестування. Контрольне читання мовчки

29

Аналіз контрольної роботи
Безсполучникове складне речення

30

Смислові відношення між частинами безсполучнико
вого складного речення. Розділові знаки. Кома,
крапка з комою

31

Пояснювальний зв’язок у безсполучниковому склад
ному реченні. Причиновий зв’язок. Двокрапка

32

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переклад
тексту українською мовою

33–34 Тире між частинами складного безсполучникового
речення
35

Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки як
засіб засвоєння і запам’ятовування прочитаного

36

Вживання коми, двокрапки, тире, крапки з комою
в безсполучниковому складному реченні

37

Розвиток зв’язного мовлення. Доповідь (реферат) на
основі двох—трьох джерел на морально-етичні та
суспільні теми
Складні речення з різними видами зв’язку

38

Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком

39

Тренувальні вправи. Складання схем речень із суряд
ним і підрядним зв’язком


Дата

Продовження таблиці
Номер
уроку

Тема

40

Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту
публіцистичного стилю

41

Складні речення із сполучниковим і безсполучнико
вим зв’язком. Розділові знаки в них

42

Складні речення з різними видами зв’язку: сурядним,
підрядним і безсполучниковим

43–44 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ
тексту публіцистичного стилю
45

Складання схем вивчених речень. Тренувальні вправи

46

Тематична контрольна робота «Безсполучникове
складне речення» і «Складне речення з різними
видами зв’язку». Тестування. Контрольне читання
мовчки

47

Аналіз контрольних робіт
Лінгвістика тексту

48

Структурна організація тексту. Складне синтаксичне
ціле (ССЦ) в структурі тексту

49

Внутрішньотекстові зв’язки

50

Актуальне членування в тексті

51

Розвиток зв’язного мовлення. Усне оповідання
на самостійно обрану тему
Узагальнення і систематизація вивченого в 5–9 класах

52

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Основні
правила української літературної вимови

53

Лексикологія. Синоніми. Антоніми. Омоніми

54

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Розбір слів за
будовою

55

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір
у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

56

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз твору-роздуму
на морально-етичну тему

57

Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник.
Числівник. Займенник

58

Дієслово. Його особливі форми. Прислівник

59

Букви н і нн у частинах мови

60

Не з різними частинами мови


Дата

Закінчення таблиці
Номер
уроку

Тема

61

Вживання дефісу у різних частинах мови. Приймен
ник. Сполучник. Частка. Вигук

62

Словосполучення й речення. Члени речення і слова,
граматично не зв’язані з членами речення (звертання,
вставні слова і речення)

63

Способи передачі чужої мови. Кома і крапка з комою
в простому реченні. Розділові знаки при відокремле
них членах речення

64

Складне речення. Розділові знаки в складних речен
нях

65

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

66

Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява.
Автобіографія

67

Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту
українською мовою

68

Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія на моральноетичну тему

69–70 Підсумкові уроки



Дата

Вступ

Урок № 1
Тема.
Мета:

Обладнання:

Мова — суспільне явище.
дати уявлення про мову як суспільне явище,
поінформувати про історичні умови її розвитку,
ознайомити з висловлюваннями про мову видат
них діячів науки і культури, збагачувати словни
ковий запас учнів, виховувати у школярів любов
і пошану до державної мови України.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

Проблемні запитання.
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
— Що значить рідна мова для кожного з нас, що вона дає
кожній людині?
— Чи вважаєте ви мову суспільним явищем?
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, дайте йому заголовок.
Мова є суспільним явищем. Вона становить невід’ємну ознаку
людського колективу. Без мови неможливе саме існування су
спільства в цілому і людини зокрема.
У виникненні людини й людського суспільства вирішальну
роль, як відомо, відіграла праця. А в праці перед людьми настій
но виникала потреба спілкуватися: погоджувати дії, ділитися
досвідом, давати поради тощо.
Виникнувши з практичної потреби людей обмінюватися дум
ками в процесі трудової діяльності, мова водночас справила вели
чезний вплив на розвиток їхнього мислення. За допомогою мови
людина пізнавала навколишній світ, узагальнювала власний до
свід.


Згодом почала розвиватися й писемна мова, завдяки якій
стало можливим нагромадження знань і досвіду та передача їх
іншим людям, навіть віддаленим у просторі й часі.
На основі писемної виникла літературна мова. Вона обслуговує
всі сфери діяльності суспільства, всі його потреби. Літературна
мова має унормований словник, упорядковану граматику, уста
лену вимову й правопис, які є обов’язковими для кожного, хто
користується нею. Завдяки цим якостям літературна мова може
успішно виступати як засіб спілкування між усіма членами су
спільства.
Мова — найбільше духовне багатство народу. Тому кожне
суспільство, кожний народ оберігає її як святиню й дбає, щоб
усі його члени добре знали свою мову, правильно користували
ся нею.
Рідна мова є найбільше і найдорожче добро кожного народу.
(І. Ющук)
Додаткові завдання
— Сформулюйте власне судження щодо основної думки,
висловленої в тексті. (Використовується інтерактивний метод
«Мікрофон».)
— Поясніть лексичне значення слова «святиня».
— Як ви розумієте вислів «правильно користувалися нею
(мовою)»?
2.	Диктант із коментуванням.
 Запишіть вислови видатних людей про мову. Прокоментуйте
їх. Дайте відповідь на запитання: що значить мова для вас?
Людина, яка втратила свою мову,— неповноцінна. Вона дру
горядна в порівнянні з носієм рідної мови. Глибоке знання рідної
мови, досконале володіння нею — одна з важливих ознак високої
культури й освіченості людини. (З журналу)
Рідна мова — це найособистіша і найглибша сфера обстою
вання свого «я», коли воно є, своєї особистості і національної
гідності. (І. Дзюба)
Мова, писемна чи усна, характеризує її (людину) більше, ніж
навіть її зовнішність або вміння поводитись. У мові відбивається
інтелігентність людини, її охайність у широкому розумінні цього
слова, її повага до інших, її вміння точно і правильно мислити.
(Д. Лихачов)
Кожне слово має свій зміст, невміння вибрати потрібне сло
во — те саме, що замість гостро заструганого олівця на уроці ма
лювання користуватися цвяхом. (В. Сухомлинський)


Мова росте разом із душею народу. (І. Франко)
Відомо, що мова кожного народу — явище давнє, її коріння
сягає у доісторичні часи. У великому творчому процесі народ
жується мова людини, а з нею народжується й найприродніше
єднання — народ. (Г. Нудьга)
3.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал;
виконати вправу з підручника.)
4. Творче завдання.
 Прочитайте вірш. Яка його основна думка? Свої міркування
запишіть.
Моя мова
Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і поміститися в одній! —
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.
Ти даєш поету дужі крила,
Що підносить правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.
І тобі рости й не в’януть зроду,
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа.
(В. Симоненко)
ІV.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Переклад українською мовою.
 Перекладіть текст. Поясніть розділові знаки. Обґрунтуйте
своє ставлення до висловлених думок. (Текст подається без
вилучення розділових знаків.)
Что может быть на свете лучше языка? При помощи языка
строятся города, развивается культура народов. При помощи
языка мы изучаем науки и получаем знания, при помощи языка
люди могут объясняться друг с другом, решать различные вопро
сы, просить, приветствовать, мириться, давать, получать, выпол
нять просьбы, объясняться в любви. Поэтому нужно думать, что
нет ничего лучше языка.
А что на свете хуже языка? Посредством языка люди огор
чают и разочаровывают друг друга, посредством языка можно
10

лицемерить, лгать, обманывать, хитрить, ссориться. Язык может
предавать, оскорблять. Словом можно убить человека. Может ли
быть что-нибудь хуже языка?
(Эзоп)
2. Гра «Хто більше».
 Назвіть відомі вам прислів’я, приказки, афоризми про мову
(слово).
(Клас ділиться на три команди. Гра триває 2–3 хвилини.
Виграє та команда, яка згадала більше висловів про мову.)
Д л я д о в і д о к:
І від солодких слів буває гірко.
Що маєш казати — наперед обміркуй.
Шабля ранить голову, а слово — душу.
Слово старше за гроші.
Не говори , що знаєш, але знай, що говориш.
Від гарних слів язик не облізе.
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Учні виконують одне із запропонованих завдань — на вибір.
1. Написати невеликий твір-роздум за висловом Сократа
«Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив».
2. Виконати письмово вправу з підручника.

Урок № 2
Тема.
Мета:

Обладнання:

Повторення та узагальнення вивченого. Просте
речення.
повторити та узагальнити знання учнів про поділ
речень на двоскладні й односкладні, поширені
й непоширені, повні й неповні, а також про ре
чення, ускладнені звертаннями, вставними сло
вами; розвивати логічне та образне мислення, ко
мунікативні навички; виховувати наполегливість
у навчанні.
підручник, таблиці, картки із завданнями.
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Хід уроку
І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

	Інструктаж щодо проведення уроку.
Учні об’єднуються в чотири групи та розподіляють ролі: тео
ретики й практики.
Теоретики готують усне лінгвістичне повідомлення на задану
тему та запитання і завдання для своїх опонентів.
Практики повинні виконати практичні завдання, запропоно
вані вчителем.
У кінці уроку виконані завдання школярі здають для оціню
вання вчителю.
ІІІ.	Основний зміст роботи

1.	Робота зі схемою «Просте речення».
Односкладне чи двоскладне
Поширене чи непоширене
Речення
Ускладнене чи неускладнене
Повне чи неповне

(Права частина схеми прихована від учнів. Групи по черзі на
зивають види речень. Кожна група протягом уроку буде працюва
ти над тим видом речень, який назвала.)
2. Завдання для теоретиків.
І група — «Односкладне й двоскладне речення».
ІІ група — «Поширене й непоширене речення».
ІІІ група — «Ускладнене й неускладнене речення».
ІV група — «Повні й неповні речення».
3. Завдання для практиків.
І група
 Схарактеризуйте односкладні речення за морфологічним ви
раженням головного члена.
З р а з о к: Високі айстри, небо синє, твій погляд, милий і яс
ний… (М. Рильський)
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Головні члени речення — підмети, виражені іменниками:
айстри, небо, погляд.
1) Од нестерпучого блиску заплющую очі. (М. Коцюбинський)
2) Присвистують, притупують, ще пустяться в танець. (Леся
Українка) 3) Більше вір своїм очам, ніж чужим речам. (Нар.
творчість) 4) А в степу весніє, весніє… (О. Гончар) 5) Назавжди б
викреслити війну з життя людини! (І. Ле)
 Випишіть окремо двоскладні і односкладні речення. Вкажіть
граматичну основу в кожному реченні і визначте тип одно
складних речень.
1) Зрубати такий ліс — та це ж злодійство. (О. Довженко)
2) Подарувати дівчині квіти — приємно. 3) Яке глибоке щастя —
жить, буть гідним імені людини, народу й людськості служить.
(М. Рильський) 4) З гір на долину біжу, стрибаю, рину. (Леся
Українка) 5) Оце, сину, як прийдеш, то на стіл поклади хліб…
(М. Зарудний) 6) Весною в селі встають рано. (Гр. Тютюнник.)
7) Серпень з вереснем стискають один одному правиці. (М. Риль
ський) 8) Жди з моря погоди. (Нар. творчість) 9) Посій упору,
будеш мати зерна гору. (Нар. творчість) 10) Уже світлішає над
гаєм. (М. Стельмах)
ІІ група
 Утворіть поширені речення з поданими граматичними основа
ми, складіть з ними твір-мініатюру.
1) Плаче дощ. 2) Падає лист. 3) Роса блищить. 4) Стоїть тиша.
5) Вітер гойдає. 6) Сонце посміхається. 7) Ліс мовчить.
 Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть грама
тичну основу речень. Зробіть повний синтаксичний розбір
четвертого, шостого й одинадцятого речень.
Все вище та вище забиралося сонце. Мліла, парувала з..мля
в соня..ній купелі. Вкривалася густою щ..ткою зелених трав.
Забуяв травен.. зелен..ю й квітами, задурманив пахощами
м..довими. Не було ще такої в..сни в Юрковому ж..тті. Ніщо не
лякало, ніщо не здавалося ва..ким. І ніби не помічав доти, а впер
ше оце побач..в Юрко свою з..млю в зеленому молодому вінку.
І любив її т..пер, топтану чуж..нцем, але свою рідну, як матір.
Стіл..ки ч..стої радості давала вона. Надвечір сідало сонце за да
лекі темно-фіалкові горби. Пурпуром бралося небо зяяв вінцем
окрайок темної хмари над лісом.
(В. Козаченко)
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ІІІ група
 Введіть у текст вставні слова й словосполучення. Розставте
розділові знаки.
1) Я не гірший за інших … і за інших не кращий … .
(В. Забаштанський) 2) Ти мене кохана проведи до поля я піду і …
більше не прийду. (М. Рильський) 3) … те саме стосується й мови.
… не зовсім ґречно стверджувати що тільки ми маємо велике
майбутнє. … вона мусить контактувати та взаємодіяти з іншими.
(М. Славинський) 4) … не треба читати на ніч. Тоді … і безсоння
пройде. (Леся Українка)
Д о в і д к а: сподіваюсь, мабуть, на щастя, головне, до речі,
певна річ, може, на жаль.
 Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки при звертан
нях. (Текст подається без вилучення розділових знаків).
Мати уро5ди, красо світовая! Де ти береш такі пишнії барви,
кольори блискучі? Який митець, якою талановитою рукою на
ложив їх на тебе так густо та рівно, так втішно та мило і покрив
зверху чарівним світом, наче золототканим серпанком? Ой ви,
малярі, на весь світ славетні! Дайте мені ваші палітру й краски,
пензлі й полотна! Я буду малювати тебе, цяточко небесного раю,
невеличка крихотко краси світової! І ви, кобзарі голосні, співаки
пророчого слова! Дайте мені того живого вогню, що ним ви пропі
каєте людськії душі, чаруєте серце і здіймаєте цілий рій думок та
гадок.
Краю мій, рідний мій! Багато по тобі пройшло-потопталося літ
і віків, багато розлилося сліз та горя, посіялося кісток та крові; та
не знехаяло се твоєї пишної краси, твого безмірного достатку.
(Панас Мирний)
ІV група
 Визначте, які з наведених речень називні, а які — неповні.
1) Сьогодні вечір. Тепле блимання весняних зір. (Ю. Яновський)
2) Сині гори, далина. І на морі тишина. (В. Сосюра) 3) Осінь.
І така тиха, така ласкава. (А. Головко) 4) І раптом — небо… Шепіт
гаю. (П. Тичина) 5) Я дивлюсь на трави, а на травах — сльози.
(В. Сосюра) 6) Березневий вітер, сонце березневе, і крилатий пра
пор у височині. (М. Рильський) 7) І гай, і поле… Над ставом верби
золоті. (В. Сосюра) 8) Туман… Вози… Автомобілі… Пожарів спала
хи німі. (М. Рильський)
 Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки в неповних
реченнях. (Текст подається без вилучення розділових знаків.)
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Сьогодні квіти — вияв приязні й поваги. У давні ж часи вони
мали ритуальну значущість, яка і нині вгадується в обрядах.
Наприклад, весільні короваї прикрашають кетягами калини, гор
щечок з кашею на хрестинах — квітучими травами й колоссям.
Це тому, що калина здавна вважалася символом любові, щастя,
багатства, краси, а пшеничне колосся — здоров’я, добробуту.
Що ж ми сьогодні знаємо про символіку квітів і трав? Пе
редовсім, нам відомі рослини-обереги. Полин і петрушка оберіга
ють від русалок, м’ята, любисток, татарське зілля — від усіляких
злих сил. Подарований букетик волошок говорить про ніжність,
квітучий барвінок — про кохання, листок папороті — про довір’я.
Лілові фіалки засвідчують невтішне горе за померлим, фіалки ж
інших кольорів — радість і веселощі.
Отже, даруючи квіти, треба знати, які й як підібрати до певної
нагоди.
(За О. Ковальчуком)
4. Захист тем.
Виступ теоретиків кожної групи чергується зі звітом практи
ків про результати виконаної роботи.
ІV. Підбиття підсумків уроку

Самооцінка та самоаналіз роботи.
V.	Домашнє завдання

Скласти по одному прикладу до кожного різновиду речень,
повторених на уроці.
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Складносурядне речення

Урок № 3
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складносурядне речення, його будова і засоби
зв’язку в ньому.
поглибити знання учнів про особливості будови
складного речення, види складних речень; навчи
ти розпізнавати складносурядне речення, визна
чати засоби зв’язку в ньому, правильно моделю
вати і використовувати складносурядні речення
в усному і писемному мовленні; вдосконалювати
вміння знаходити в тексті складні речення різ
них видів; виховувати в учнів уважність, спосте
режливість.
схема, таблиця, підручник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми з вами починаємо ґрунтовно вивчати синтаксис.
З деякими поняттями цього розділу мовознавства ви познайоми
лися ще в п’ятому класі, поглиблювали свої знання у восьмому.
Але багато дечого ще належить нам пізнати.
Перш ніж почати вивчати новий матеріал, перевіримо знання,
одержані раніше.
2.	Робота зі схемою.
Речення
просте

складне
сполучникове
складносурядне

складнопідрядне

3. Бесіда з учнями.
— Що називається реченням?
— Які бувають речення за будовою?
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безсполучникове

— Яке речення називається складним?
— Які засоби зв’язку існують у складних реченнях?
— Назвіть різновиди сполучникових складних речень. Чим
вони відрізняються між собою?
— Пригадайте, як пов’язані між собою прості речення, що
входять до складносурядного речення?
— А як пов’язані між собою прості речення у складнопідряд
ному реченні?
— За допомогою чого пов’язуються прості речення у складно
му безсполучниковому реченні?
4.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, перекажіть його. Дайте відповіді на запи
тання, виконайте завдання.
Засвітило сонце
Берег річки — мов край землі… Над водою — щільне покри
вало туману, що ген у височині зійшлося з хмаркою і утворило
суцільну білу завісу.
В лісі ще стоїть імла. Лише верхівки дерев ніжно засвітилися
смарагдовим сяйвом. Повітря вологе, воно просякнуте пахощами
трав, грибів, прілого листя й живиці. На лісових квітах, листоч
ках дерев виблискують прозорі крапельки роси.
Прокинулись пташки. Причепурившись, розлетілись хто
куди.
Сонце кинуло промінь на галявину, і враз золотаві кошики ма
руни запалали новенькими п’ятаками. Голосно засюрчали цвір
куни, наладнав свій інструмент ковалик, загув перший джміль.
(Л. Михайловський)
— Укажіть, до якого стилю мовлення належить текст. Від
повідь обґрунтуйте.
— Визначте вид речень за будовою.
— Поясніть вживання розділових знаків.
— Випишіть складні речення.
5. Тренувальна вправа.
 Спишіть текст, виділяючи граматичні основи простих речень,
які входять до складного.
На верболозах скакали рожеві відблиски багаття, що його
розіклали косарі; від вогнища долітали лункі голоси, сміх, покаш
лювання, чиясь тиха, впівголоса, пісня. Іноді, коли вогонь розго
рявся ясніше, навколо багаття вимальовувалися постаті людей,
маленькі і ніби круглі, з великими незграбними тінями на землі.
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А коли хто-небудь підводився, то з ним підводилася і розпрям
лялася його тінь і ставала такою довгою, що перехоплювала весь
луг; недалеко, з шумом щипаючи траву, паслися коні, і їхні силу
ети то появлялися в світі вогнища, то знову зникали в темряві…
(Г. Тютюнник)
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Вивчення синтаксису триває. Сьогодні ми з вами розглянемо
складносурядні речення. Знання з цієї теми потрібні вам будуть
для удосконалення культури мовлення. Ви повинні навчитися
безпомилково вирізняти складносурядне речення в тексті, визна
чати його будову та засоби зв’язку в ньому.
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Тренувальна вправа.
 Перепишіть речення, визначіть граматичні основи, підкрес
літь їх. Випишіть сполучники, за допомогою яких поєднують
ся частини складносурядних речень.
1) Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють
далекі тополі. (М. Коцюбинський) 2) Недобра мова йшла за побра
тима, а ти мовчав і знизував плечима. (Д. Павличко) 3) Шлях ча
сом відходив від річки, або річка оминала природні пагорби землі
і відходила від шляху. (І. Ле) 4) Чи то я заспівав, чи то мною зем
ля заспівала? (Є. Гуцало) 5) Росинка заблукає в павутинці, й сиві
шатиме небо що не день, а літо з осінню, лишившись наодинці,
довірливу розмову поведе. (С. Тихолоз) 6) Хоч була рання весна,
але надворі було вже гаряче. (І. Нечуй-Левицький)
2.	Робота з таблицею «Сполучники сурядності».
Групи
сполучни
ків за
значенням

Єднальні сполуч
ники і, й, та
(в значенні і), 
ні…ні

Протиставні
сполучники а,
але, та (в значен
ні але), проте,
зате, однак

Розділові сполучни
ки або, чи, хоч,
то…то, чи…чи,
хоч…хоч, не то…не
то, або…або

Вживають
ся на
позна
чення

Явищ, що
відбуваються
одночасно чи
послідовно

Явищ, які про
тиставляються чи
зіставляються

Явищ, які чергу
ються, або одне
з них спричиняє
інше
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3.	Робота з підручником
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал
підручника.)
4. Гра «Склади речення».
(Для проведення гри клас розподіляють на три команди.
Кожна отримує власне завдання. Виграє та команда, яка виконає
його правильно й найшвидше.)
Завдання 1: Скласти і записати три складносурядних речення
з єднальними сполучниками. Побудувати схеми.
Завдання 2: Скласти і записати три складносурядних речення
з протиставними сполучниками. Побудувати схеми.
Завдання 3: Скласти і записати три складносурядних речення
з розділовими сполучниками. Побудувати схеми.
5. Самостійна робота.
 Випишіть речення в такій послідовності: а) з єднальними,
б) з протиставними, в) з розділовими сполучниками. Поставте
розділові знаки. Побудуйте схеми.
1) Чекали нас тривог і гроз дороги та ми ішли вперед.
(В. Сосюра) 2) За очеретами сюрчать і сюрчать коники або з села
виколихується мідь дзвону. (М. Стельмах) 3) Місяць ще не зі
йшов і нам тихо присвічували зорі. (М. Вінграновський) 4) Не то
осінні води шуміли збігаючи в Дунай не то вітер бився в заломах
провалля (М. Коцюбинський) 5) Дріма село на пагорбах широ
ких а за селом — діброва вирина. (Д. Луценко) 6) Дороги розмиті
і чується крик журавлиний. (Л. Костенко) 7) То сонце усміхнеть
ся нам крізь хмари то дощик рясно землю поливає. (Г. Чубач)
8) І шумить діброва і синіє шлях і дзвенить дніпрова хвиля у дро
тах. (В. Бичко) 9) Внизу на рівнині вже відквітала весна а в горах
вона лише почалася. (О. Гончар) 10) Ні повітря не ворухнеться ні
пташка не защебече (М. Коцюбинський)
ІV.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Творча робота.
 Побудуйте речення за схемами.
1) [ ], проте [ ].	3) Не то [ ], не то [ ].
2) І [ ], і [ ], і [ ].
4) [ ], й [ ], але [ ].
2. Бесіда з учнями.
— Яке речення називається складним?
— Які бувають типи складних речень?
— Які речення називаються складносурядними?
— Розкажіть про засоби зв’язку у складносурядному реченні.
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VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виконати письмово вправу
з підручника.

Урок № 4
Тема.
Мета:

Обладнання:

Смислові зв’язки між простими реченнями
в складносурядному.
ознайомити учнів зі смисловими зв’язками, які
бувають між частинами складносурядних речень,
формувати вміння визначати такі зв’язки; розви
вати логічне мислення, усне й писемне мовлення;
виховувати самостійність мислення.
підручник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Творче завдання.
Для слабких учнів:
 З наведених пар простих речень побудуйте всі можливі варіан
ти складносурядних, поширивши прості речення другорядни
ми членами. Назвіть сполучники сурядності.
Для сильних учнів:
 Складіть твір-мініатюру, утворивши з поданих парами про
стих речень складносурядні. Поширте новоутворені речення
другорядними членами. Назвіть сполучники сурядності.
1) Соловей витьохкував. Зозуля кувала.
2) Пташка пурхнула. Їжак зашурхотів.
3) Сонце зійшло. Ранок був прохолодний.
4) Навкруги стояла тиша. Було ще досить рано.
5) Здійнявся вітер. Пішов дощ.
3.	Розподільний диктант.
 Запишіть подані речення в два стовпчики: а) прості речення
з однорідними членами; б) складносурядні речення.
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1) Праця садівника неспокійна, але почесна і самою своєю сут
тю мирна. (О. Гончар) 2) Чорні хмари нависли над селом, однак
дощу не було. (Панас Мирний) 3) На небі ні хмариночки, ні пля
мочки. (Панас Мирний) 4) Не сплять лиш цвіркуни й фонтани,
та кліпа очима-зорями небо. (М. Коцюбинський) 5) Пишно вико
тився повний місяць з-за гори й освітив ясним світом Вербівку.
(І. Нечуй-Левицький) 7) Хата хоч старенька, та чепурна. (Панас
Мирний) 8) Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю
заспівав. (Леся Українка)
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Між частинами складносурядного речення можуть існувати
різні смислові зв’язки.
1) У складносурядних реченнях з єднальними сполучниками
може передаватися:
а) одночасність подій, н а п р и к л а д: А літо йде полями
і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить. (А. Малишко);
б) послідовність подій, н а п р и к л а д: Насунула сивая
хмара, і сніг, наче з торби, посипав. (Дніпрова Чайка);
в) причиново-наслідкова залежність між подіями, н а 
п р и к л а д: Дунув вітер понад ставом — і сліду не
стало. (Т. Шевченко);
2) У складносурядних реченнях з протиставними сполучни
ками явища можуть:
а) протиставлятися, н а п р и к л а д: Життя не має ціни,
але воля дорожча за життя. (Нар. творчість);
б) зіставлятися: І потечуть веселі ріки, а озера кругом га
ями поростуть, веселим птаством оживуть. (Т. Шев
ченко)
3) Складносурядні речення з розділовими сполучниками мо
жуть вказувати:
а) на чергування явищ, н а п р и к л а д: То заблищить
самотня зірка, то сріблястим сяйвом вкриваються
контури сизуватої хмари. (А. Шиян);
б) на взаємовиключення явищ, н а п р и к л а д: Або розум
не сказать, або зовсім мовчать. (Нар. творчість)
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4. Попереджувальний диктант
 Підкресліть у кожному з речень граматичні основи. Визначіть,
до якого розряду належать сполучники, що з’єднують частини
складносурядного речення. Побудуйте схеми складносуряд
них речень, визначте смислові зв’язки між частинами.
Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село.
Підеш тією стежкою, і скрізь бачиш зелене-зелене море верб.
Скрізь, по обидва боки Раставиці, стеляться городи; а там далі
набігли над річкою високі коноплі. В одному місці розрослись
чималі вишняки, а далі од берега ростуть дикі груші та яблуні;
а ондечки серед одного города вгніздилась прездорова, стара, ши
рока та гілляста груша.
Серед села Раставиця входить в широкий ставок. Кругом став
ка знов осокори та верби: то стоять рівною стіною, то збились ніби
в прездоровий круглий стовп, то пішли берегом. На ставу ніби
плаває маленький острівець з високими старими тополями та
осокорами. На греблі знов у два рядки видивляються в воду дуже
старі, товсті, дуплинасті верби. Нижче от ставка Раставиця знов
повилася між зеленими левадами та вербами, а далі сховалась
у дубовий ліс та й утекла в Рось.
(За І. Нечуєм-Левицьким)
5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
6.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть, ставлячи розділові знаки. Визначте смислові зв’язки
між частинами складносурядного речення.
1) Чи то галич налетіла чорна чи то гору турки обступи
ли. (Леся Українка) 2) Нас ні бурі не злякали а ні шторми не
взяли. (П. Тичина) 3) Дощик перестав і навколо запахло по
свіжішало заблищало. (Г. Тютюнник) 4) Бобров легко і звично
скочив у сідло і за мить група кіннотників розтанула у тем
ряві. (Ю. Збанацький) 5) Чи вітер крізь курай свище чи тоск
но хтось наспівує поблизу. (О. Гончар) 6) Синіло все кругом
і коси золоті зоря вплітала в трави. (В. Сосюра) 7) Шлях часом
відходив від річки або річка огинала природні пагорби землі
і відходила від шляху (І. Ле). 8) Зірочки кудись пірнули в синю
безодню неба і край його горить-палає рожевим вогнем. (Панас
Мирний) 9) То вітрець дихне по ниві то коник в житі засюрчить
то бджілка радісно з добутком злетівши з квітки задзижчить
(Л. Глібов).
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V.	Закріплення вивченого матеріалу

Творча робота.
 Складіть опис осіннього дня, використовуючи в структурі тек
сту складносурядні речення, вставні слова і словосполучення.
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виконати вправу з підручника
(на вибір учителя).

Урок № 5
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розділові знаки між частинами складносурядних
речень.
пояснити учням правила вживання розділових
знаків між частинами складносурядного речен
ня; формувати пунктуаційну грамотність; роз
вивати увагу, логічне мислення, усне й писемне
мовлення; виховувати любов до рідної землі.
підручник, схема.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Гра «Угадай прислів’я».
 Завершіть народні прислів’я, запишіть їх. Визначте, до яких
розрядів належать сполучники, якими з’єднано частини ре
чень.
1) Зорі лічить, а… . 2) Труднощі мучать, зате… . 3) Сонце на
літо, а… . 4) Чужа біда перед очима, а… . 5) Сім літ мак не родив,
і… . 6) Не родись багатий та вродливий, а… . 7) Ліпше без вечері
лягати, та… . 8) На бога покладайся, а… .
Д о в і д к а: …під носом не бачить. …розуму учать. …зима на
мороз. …своя за плечима. …голоду не було. …родись при долі та
щасливий. …без боргів вставати. …розуму тримайся.
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ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Виразно прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання, ви
конайте завдання.
Вони ввійшли в дощову хмару, і на них ринули потоки води.
Вона була холодна, і пасма туману обвивали неначе велетенські
полотнища. Глушков трохи стишив ходу, очікуючи дружину.
Коли вона підійшла, рушили далі разом. За хвилину хмара зсуну
лась кудись убік, і їх осліпило сонце. Холод дошкуляв неймовір
но, бо навстріч потоками ринула вода, і вони брели в ній по колі
на. Потім струмки, річечки стали мілкіші, і стежка пішла круто
вгору. Вони тільки зрідка перестрибували через них, а довкола
яріла зелена трава і кущі стояли в блискучих краплинах. Віктор
Михайлович знову пішов швидше. Щось мовби штовхало його
вперед, думка обігнала його самого. Вона зринула давно, ще вран
ці, і її то спалювало сонцем, то змивало дощем, але по якомусь
часі вона вперто вставала з попелу, зводилась з-під води. Йому
здавалося, що то вже не він розкручує її, а вона тягне його за со
бою. У ньому самому щось мовби дзвеніло. Той дзвін скидався на
сюрчання цикади, й легкий холод обвіяв мозок…
(Ю. Мушкетик)
— До якого стилю мовлення належить текст? Відповідь об
ґрунтуйте.
— Знайдіть складносурядні речення, визначте граматичні
основи кожного з них.
— Доведіть, що речення є складносурядними.
— Побудуйте схеми цих речень.
— Визначте смислові зв’язки між частинами складносуряд
них речень.
— Підкресліть сполучники, визначте, до якої групи за зна
ченням належить кожний із них.
— Спробуйте сформулювати правило про вживання коми між
частинами складносурядного речення.
2. Самостійна робота.
 Опрацюйте теоретичний матеріал за підручником. Оформіть
висновки у вигляді схеми.
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Орієнтовний вигляд схеми
Розділові знаки у складносурядному реченні

«,»

між простими реченнями, що є компонентами складносу
рядного і вказують на одночасність, послідовність, пере
лік, протиставлення, зіставлення, чергування подій,
явищ, дій

«;»

між частинами складносурядного речення далекими за
змістом або насиченими розділовими знаками (комами)

«—»

при причиново-наслідковому зв’язку або при швидкій
зміні подій

«,»

між двома частинами складносурядного речення, якщо
вони мають спільний другорядний член речення або
частки лише, навіть, ще тощо

3. Пояснювальний диктант.
1) Лука зазеленіла, і груша із зломленою верховиною біля
хатки вбралася в листву, і зашумів гай по дорогах округи, і роз
ливсь Дніпро й далеко-далеко заточивсь у луку розливним пото
ком, і налетіли птахи з далеких країв, заспівали й защебетали.
(М. Стельмах) 2) Розбуджена свіжим весняним повітрям, відчу
ває людина стремління пригорнути весь голубий світ; і вона ро
биться добрішою, відвертішою, співчутливішою, довірливішою.
(Гр. Тютюнник) 3) Дощ пройшов — і Київ зеленіє. (М. Рильський)
4) Уже поснули старші — і дітей заколихав піснями соловей.
(М. Рильський) 5) Останній день сунеться поволі; сіре небо цідить
біле сяйво. (М. Коцюбинський) 6) Вдалині хиталися дерева і синів
задуманий прибій. (В. Сосюра) 7) Ще над Дніпром клубочиться
задуха і пахне степом сизий деревій. (Л. Костенко)
4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
5. Самостійна робота.
 Спишіть, розставляючи розділові знаки. Порівняйте прості
речення з однорідними членами та складносурядні. (Речення
подаються без вилучення розділових знаків.)
1) Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють
далекі тополі. (М. Коцюбинський) 2) Жайворонки першими при
вітали сонце і почали натягувати між небом і землею свою срібну
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основу. (М. Стельмах) 3) А літо йде полями і гаями, і вітер віє,
і цвіте блакить. (А. Малишко) 4) Сонце, цілий день закрите хма
рами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обли
вало червоним світлом усе село. (Панас Мирний) 5) Дівчина тро
янди поливала, і кудись котилась хмар навала, і сміялась осінь
за вікном. (В. Сосюра) 6) Інеєм були покриті надбережні очерети
і потойбічні кущі лоз. (А. Шиян)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

Творча робота.
 Перекладіть текст українською мовою. Виконайте завдання.
Кончился лес, и перед вами обширный луг. Несколько шагов
вперед — и вы тонете в море зелени. Густая трава поднимается
намного выше человеческого роста. Только в субтропиках можно
встретить такую природу.
Однако роскошная южная растительность с ее своеобразным
животным населением занимает сравнительно небольшую пло
щадь. Широколистные леса лентами протянулись по речным
долинам, взбежали на невысокие сопки. Но поднимитесь чуть
выше в горы — и вы в ином мире, мире суровой хвои, тишины
и молчания. К шумливым, веселым лесам примыкает хвойная
тайга Севера.
(За Є. Спангенбергом)
— Назвіть складносурядні речення.
— Поясніть розділові знаки в них.
— Побудуйте схеми.
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виконати письмово вправу
з підручника.

Урок № 6
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення ви
вченого про мовлення й спілкування, про текст,
стилі і типи мовлення.
26

Мета:

Обладнання:

відновити в пам’яті учнів вивчене про мовлен
ня й спілкування, поглибити знання про текст,
стилі і типи мовлення; удосконалювати уміння
визначати стиль і тип мовлення; виховувати лю
бов до рідної мови.
тексти, підручник, таблиця.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Бесіда з учнями.
— Що таке мова?
— Які відмінності між мовою національною і літературною?
— Чим є мова для людини?
— Які функції мови ви знаєте? (Пізнавальна, комунікативна,
мислеоформлююча, номінативна, виражальна, об’єднуюча, емо
ційна, естетична.)
— У чому полягає відмінність між мовою та мовленням?
— У яких двох мовленнєвих формах існує мова?
— Яка з мовленнєвих форм — усна чи писемна — виникла
раніше?
— Які вимоги висуваються до мовлення? (Мовлення має бути
змістовним, послідовним, багатим, точним, виразним, доречним,
правильним.)
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Диктант з коментуванням.
 Запишіть висловлювання. Вкажіть, у яких із них ідеться про
мову, у яких — про усне й писемне мовлення? Свою думку
обґрунтуйте.
1) Мова — така ж жива істота, як і народ, що її витворив,
і коли він кине мову, то вже буде смерть його душі, смерть усього
того, чим він відрізняється від інших людей. (Панас Мирний)
2) Нема просто слова. Воно або прокляття, або привітання, або
краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, або
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світло, або темрява. (Р. Гамзатов) 3) Чудова думка втрачає всю
свою цінність, коли вона погано висловлена. (Вольтер) 4) А як
добрали люди способу зазначати слова значками, як завелося
поміж людьми письменство, то воно ще більше допомогло їм роз
винути свою мову. (Панас Мирний) 5) Мова — це не просто спосіб
спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі глибинні
пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцін
ніше надбання віків, мова — це ще й музика, мелодика, фарби
буття, сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність
народу. (О. Гончар) 6) Найперша і найголовніша ознака індиві
дуальності народу — це його мова. (К. Шумило) 7) Саме функції
мови перетворюють мову в найважливіше, першорядне суспільне
явище. (Р. Будагов) 8) Хай іншим словом володію… Хоч мов я зна
тиму до ста, на материнській лиш посмію відкрить до матері уста.
(Г. Петрук-Попик)
2.	Робота з таблицею «Стилі мовлення».
 Розгляньте таблицю, пригадайте вивчене про стилі мовлення.
Стилі

Функціональне
призначення

Сфера використання

Розмовний

Спілкування

Щоденне спілкування
(бесіди, діалоги)

Науковий

Повідомлення

Наукові праці, статті, під
ручники

Художній

Вплив

Твори художньої літератури

Публіцистичний

Вплив (діяльність)

Репортажі, нариси, фейлето
ни, рецензії, кореспонденції

Офіційно-діловий Передача інформації Ділові папери

3.	Колективна робота.
 Прочитайте. Визначте стиль кожного з поданих уривків. Свою
думку обґрунтуйте.
1)

Рідна мово, зелена діброво!
Чую пісню твою запашну,
Ти квітуєш пелюстками слова
у морозних димах полину.
Все бувало: несито і ласо,
двоголовий хижак позирав.
Кров’ю, мово, навік запеклася
ти на гнівних устах Кобзаря.
Рідна мово, росту я крізь тебе,
крізь родовища дум і краси.
Я курганом стою серед степу
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на кордоні сльози і роси.
Я прошитий травою густою,
я промитий Дніпром до кісток.
Рідна мово, без тебе ніхто я,
мов відірваний вітром листок.
Я повітря вдихаю з тобою,
усміхаюся днем голубим.
Я сумною твоєю любов’ю
мудрі всесвіти мов полюбив.
(П. Перебийніс)

2) Культура мовлення суспільства — це чи не найяскравіший
показник стану його моральності, духовності, культури
взагалі. Словесний бруд, що заполонив мовлення наших
співгромадян, мовленнєвий примітивізм, вульгарщина —
тривожні симптоми духовного нездоров’я народу.
Експериментально доведено, що грубе слово як нега
тивний подразник діє кілька секунд, але реакція на нього
триває декілька годин і навіть днів. Як наслідок — пору
шення нервової та серцево-судинної діяльності людини, її
хвороба, а іноді й смерть.
Тому висока культура мовлення — це не інтелігентська
забаганка, а життєва необхідність для народу.
(Ф. Бекон)
3) Мова як засіб спілкування має систему знаків не лише з но
мінативним значенням, тобто систему лексичних одиниць,
а й з релятивним, тобто систему форм слів, їх видозміну.
За кожним знаком з номінативним значенням стоїть де
нотат у вигляді фактів об’єктивної дійсності — предметів,
ознак, дій, подій, явищ, за кожним знаком з релятивним
значенням — денотат у вигляді відношень, зв’язків між
фактами дійсності.
(З підручника)
4)		

Стаття 10
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціону
вання української мови в усіх сферах суспільного життя
на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використан
ня і захист російської, інших мов національних меншин
України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілку
вання.
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Застосування мов в Україні гарантується Конституцією
України та визначається законом.
(Із Конституції України)
5)		
Оголошення
У п’ятницю, 17 вересня 2009 року, в кабінеті української
мови та літератури відбудеться засідання літературного
гуртка.
Староста гуртка
4.	Робота з таблицею «Типи мовлення».
 Розгляньте таблицю, пригадайте вивчене про типи мовлення.
Назви типів
мовлення

На які питання
дається відповідь

Про що йдеться

Розповідь

що? що відбувається? про дії, події

Опис

який? яка? яке?

про ознаки предмета та його частин

Роздум

чому?

про причини ознак чи дій

5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
6. Проблемне завдання.
— Дайте визначення поняття «текст». Назвіть основні ознаки
тексту.
Д о в і д к а:
Текст — висловлювання, що складається з кількох речень,
має структуру і змістову завершеність.
Основні ознаки тексту:
— пов’язаність речень за змістом;
— наявність головної думки та її розвиток;
— певна послідовність речень, їх зв’язок між собою за допо
могою займенників, сполучників, синонімів, спільнокореневих
слів.
7.	Робота з текстом.
 Прочитайте. Доведіть, що подані речення утворюють текст.
Визначте тему та головну думку тексту. Підберіть заголовок.
Визначте стиль і тип мовлення.
Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись виплеканою
народом у віках рідною мовою. Виплеканою, подарованою нам на
віки вічні, щоб берегли, щоб леліяли, щоб розвивали далі.
Слова можуть об’єднувати і роз’єднувати, але злютовуюча,
об’єднуюча їхня сила в сто крат дужча. В народу немає скарбу
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більшого, як його мова. І коли є загроза хоч дещицю втратити
з того скарбу, нас проймає тривога. Як матір за рідну дитину, як
дбайливого господаря за чистий лан. Така тривога сьогодні має
під собою підстави. Тож маємо зробити все для того, щоб не згор
нулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде з давнини
в наші дні.
Слова — це ті ж зерна, що впали в родючу землю, це хліб наш
насущний, без якого немислиме саме життя.
Слова — це крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не
може злетіти.
Свято української мови — це ствердження життєдайності рід
ного народу, його вільного розвою, його безсмертя в будучині.
Любімо рідну мову, бережімо і плекаймо її, як сестру, як
матір, як власних дітей.
(Ю. Мушкетик)
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

З підручника української літератури дібрати приклади до
кожного типу мовлення.

Урок № 7
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розділові знаки між простими реченнями в склад
носурядному. Тренувальні вправи.
закріпити знання учнів про вживання розділо
вих знаків між частинами складносурядного ре
чення; удосконалювати вміння знаходити в тек
сті складносурядні речення, використовувати
їх у мовленні; формувати пунктуаційну грамот
ність; розвивати увагу, зорову й слухову пам’ять;
виховувати бережливе ставлення до природи.
підручник, картки.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
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2.	Робота біля дошки з картками.
Картка 1
Скласти і записати 4 складносурядні речення, між частина
ми яких стояла б крапками з комою. Побудувати схеми.
Картка 2
Скласти і записати 4 складносурядні речення, між частина
ми яких стояло б тире. Побудувати схеми.
Картка 3
Підготувати зв’язну розповідь на тему «Розділові знаки
в складносурядному реченні».
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Спишіть текст, розставляючи розділові знаки. (Текст подаєть
ся без вилучення розділових знаків.) Виконайте завдання.
Сніг лежав уже по самих ярках та затінках, а то скрізь по
збігав лепетливими дзюркотливими струмками. Серед пучечків
торішньої трави де-не-де визирали вже блакитними оченята
ми проліски, але вся земля лежала ще чорна, дожидаючися,
поки пресвітлеє сонце обніме своїм палким промінням та й убере
в пишні зелено-квітчасті м’які шати. Лежала ще півсонна й зітха
ла до неба теплими грудьми, і теє зітхання злітало вгору легень
кою білястою парою. Пара линула вгору, збиралася там у хмари,
і хмари тьмарили небо, затуляючи землі сонце.
(Б. Грінченко)
— Визначте тему тексту.
— До якого стилю мовлення він належить?
— Спробуйте коротко переказати текст, використовуючи
складносурядні речення.
— Побудуйте схему четвертого речення.
— Поясніть розстановку розділових знаків.
— Зробіть синтаксичний аналіз другого речення за схемою.
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Схема синтаксичного розбору складносурядного речення
1) Визначити просте чи складне речення.
2) Сполучникове чи безсполучникове.
3) Якщо речення сполучникове, то яке саме — складносуряд
не чи складнопідрядне.
4) Назвати прості речення в складносурядному.
5) Якими сполучниками з’єднані прості речення між собою.
6) Пояснити розділові знаки.
7) Розібрати кожне речення як просте.
3.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
4. Вибірково-розподільний диктант.
 В одну колонку запишіть складносурядні речення, а в дру
гу — прості з однорідними членами.
1) Легенький вітерець повівав з саду і дихав пахощами яб
лук. (Д. Красицький) 2) Мокрий сніг цілу ніч падав на мокру
землю, і все вкривалось білим покривалом. (М. Коцюбинський)
3) Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручі вовк.
(А. Шиян) 4) Де-не-де біля вирв синіє безводний полин або ку
щиться пахучий чебрець. (М. Коцюбинський) 5) Замела ніжні
квіти зима, і умерли під снігом вони. (В. Сосюра) 6) Сонце хо
дило на небі низько, але ще добре припікало косим промінням.
(І. Нечуй-Левицький)
5. Переклад українською мовою.
Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее,
и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие вол
ны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей сти
хию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два
корабля. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному
полу хаты. Между тем луна начала одеваться тучами и на море
поднялся туман.
Передо мною тянулось ночною бурею взволнованное море
и однообразный шум его напомнил мне старые годы.
(М. Лермонтов)
6. Взаємоперевірочний диктант із додатковим завданням.
Наближався вечір. Сонце росло, палало і тихо спускалось
додолу. Червоний туман уставав на заході, і немов криваві при
мари насувались звідти на місто. Спочатку несміливо, поодинці,
а далі цілими лавами. Безгучною процесією пройшли вони поміж
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спустілими мурами, лишаючи на камені гарячі червоні сліди та
одбиваючи у шибках вікон свої криваві обличчя. Старезні мури
тремтіли з жаху усіма зморшками стін, і тільки червоні маки, що
росли вгорі по карнизах, вітали гостей сміхом. А коли сонце сіло
і прийшла ніч, як чорна дума землі, червоні гості щезли, й містеч
ко зовсім завмерло.
(М. Коцюбинський)
— Виконайте повний синтаксичний аналіз виділеного ре
чення.
7. Творча робота.
 Доповніть речення так, щоб з кожного утворилось, по-перше,
просте речення з однорідними членами, по-друге, складносу
рядне зі сполучниками і, а, але.
1) Прийшов вересень. 2) Пройшов теплий дощ. 3) В природі
все змінилося. 4) Вдень ще пригріває сонечко.
 Складіть твір-мініатюру на тему «Природа рідного краю»,
вживаючи складносурядні речення.
 Підготуйте завдання однокласникам для перевірки знань
і вмінь з теми «Складносурядне речення» (одне теоретичне
запитання і 2–3 практичні завдання).
8. Виконання учнями тестових завдань.
І варіант
1. Укажіть складносурядне речення, у якому неправильно
розставлено розділові знаки:
 А Може ти й великий мудрець, може й справді для інших
взірець, та не смій зневажати людей, і заради найви
щих ідей. (П. Сингаївський)
Б І згорають дні, як стрічі, і димлять вітри розлуки.
(Т. Севернюк)
В Хай сміється всім блакить і звитязький спів дзвенить!
(Б. Грінченко)
Г І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не
собі. (Л. Костенко)
2. Укажіть варіант речення, в якому правильно розставлено
розділові знаки:
 А Обережно заглянув до дупла — й раптом в обличчя вда
рило шумом, плюскотом крил. (Є. Гуцало)
Б Обережно заглянув до дупла, й раптом в обличчя вда
рило шумом, плюскотом крил.
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В Обережно заглянув до дупла й раптом в обличчя вдари
ло шумом, плюскотом крил.
Г Обережно заглянув до дупла, й раптом в обличчя вда
рило шумом плюскотом крил.
3. Укажіть речення, між частинами якого не ставиться кома
(розділові знаки опущено):
 А Під листям біленькими губками дихала трава і врізнобіч
розбігалися мишачі окопчики. (М. Вінграновський)
Б Срібно-холодні роси слалися і дикі кози стрункі й по
лохливі виходили пастись на полянку. (М. Івченко)
В Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя і знову
стало чути густе комарине гудіння. (Гр. Тютюнник)
Г Тут з-за хворостяних тинів привітно здоровкаються
з людьми веснянкуваті вишняки і в них то сумують то
веселіють біленькі хати. (М. Стельмах)
4. Визначте сладносурядне речення з єднальним відношен
ням (одночасності):
А Туман уже піднявся — і небо стало сірим. (М. Коцюбин
ський)
Б І раптом темінь неба осяяв яскравий спалах, і над зем
лею загуркотів перший грім. (Я. Гримайло)
 В І видзвонює жайвір у полі, і цвіте зачарований світ…
(І. Гончаренко)
Г Сонце повільно котилося у високому небі, і його
жаркі промені безжально палили поріділий серп.
(Ю. Мушкетик)
5. Визначте складносурядне речення з розділовими відно
шеннями:
А А в серденьку твоєму цвіт весняний, то білий, то роже
вий, то червоний віночком зацвіте. (Леся Українка)
 Б Руки її то перебирали зовсім новий одяг, недавно по
шитий чи куплений, то вже між її темних пальців тек
ли разки старовинного намиста. (Є. Гуцало)
В Озвалися, забриніли бруньки крислатого осокора,
а онде застрікотіли ніжні сережки берізки білокорої.
(Ф. Мамчур)
Г Зорі ті ж самі, одначе світ інакший. (О. Пахльовська)
6. Назвіть сполучні засоби, якими пов’язуються частини
складносурядного речення з розділовими відношеннями:
А Але, і, зате, проте, однак.
 Б Або, чи, або…або, чи…чи, то…то.
В Та, ні…ні, чи, хоч…хоч, а зате.
Г І, й, та, ні…ні, хоч…хоч.
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ІІ варіант
1) Укажіть складносурядне речення, у якому неправильно
розставлено розділові знаки:
 А Як добре у житті закоханим, і як тривожно в світі їм!
(А. Кацнельсон)
Б Ще квітнуть зорі, і в діброві зозулі ще не одцвілись.
(Г. Світлична)
В Я правді глянула у вічі — і чорний колір білим став.
(Я. Павлюк)
Г І чорнозем тужавіє соками знову, і проснуться під сон
цем озимії сходи, і розтануть в полях сніговиці покро
ви, і оновлення вічне у квітні забродить. (Н. Кащук)
2. Укажіть варіант, в якому правильно розставлено розділові
знаки:
 А Ударив гучно стріл огненний — і цілий світ нараз по
тух. (М. Рильський)
Б Ударив гучно стріл огненний, і цілий світ нараз потух.
В Ударив гучно стріл огненний; і цілий світ нараз потух.
Г Ударив гучно стріл огненний і цілий світ нараз потух.
3. Укажіть речення, між частинами якого не ставиться кома
(розділові знаки опущено):
А Гаї спинились над водою і тихо входять в клекіт рік
і хмелем бродить під корою в березах чистий, свіжий
сік. (М. Стельмах)
Б Не сплять лише цвіркуни й фонтани та кліпа очима-зо
рями небо. (М. Коцюбинський)
В Довкола будиночків цвів бузок і на білі стіни падала
прозора тінь. (П. Пат)
 Г Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться
пахучий чебрець. (О. Гончар)
4. Визначте складносурядне речення з єднальним відношен
ням (одночасності):
А Тепла хвиля підкотилася Данилу до серця, і гарно ста
ло йому з оцим старим вітряком, з мельником у ньому,
з людьми. (М. Стельмах)
 Б І все мені дзюрчать швидкі холодні хвилі, і все мені
завод невпинно цокотить, і вороток скрипить про дні
минулі милі… (В. Сосюра)
В Сонце вже сіло, і вода в ставу поглибшала, бездонною
стала. (Є. Гуцало)
Г Золотий промінь сонця перелинув зі сходу на захід,
і вершечки синіх хмар зайнялися червоним полум’ям.
(М. Коцюбинський)
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5. Визначте й охарактеризуйте складносурядне речення з роз
діловими відношеннями:
А Доріжка петляла в густих зарослях, то спускаючись
униз, у глибокі балки і темні яри, то піднімаючись
на круті горби, у царство грабів і предковічних дубів.
(В. Малик)
Б Яків перехрестився чи то на хрест, чи то на узор череш
ні. (М. Стельмах)
В Йому не то соромно, не то жалко. (М. Коцюбинський)
 Г Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія
чола… (Л. Костенко)
6. Назвіть сполучники, що передають єднальні відношення
в складносурядному реченні:
А Та, і, й, ні…ні, ані…ані.
 Б То…то, не то…не то, і, й, та.
В І, й, та, чи, ні…ні.
Г Ні…ні, але, не тільки, а, й.
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Виконати вправи з підручника.

Урок № 8
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Поняття про допо
відь, реферат. Доповідь і реферат на задані теми.
дати учням поняття про доповідь, реферат, по
слідовність підготовки до доповіді, реферату;
формувати вміння опрацьовувати наукові та на
уково-популярні джерела; розвивати логічне та
образне мислення, культуру усного мовлення,
орфоепічні навички, збагачувати словниковий
запас учнів.
підручник, пам’ятка.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
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ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Доповідь — одна з найпоширеніших форм публічних виступів.
Вона порушує нові проблеми, які ще потребують вирішення.
Доповідь є дуже важливим елементом системи зв’язків із громад
ськістю (наприклад, повідомлення своєї точки зору на проблему
наукової та громадянської позиції тощо). Розрізняють політичні,
звітні, ділові та наукові доповіді.
Основна мета доповіді — донести до слухачів наукову інфор
мацію.
Найчастіше у практиці старшокласників наукова доповідь
має на меті узагальнити наукові дані, донести до слухачів певну
інформацію. Така доповідь насправді не є науковою працею, бо
має характер дослідницької роботи (зібрати матеріал із брошур,
журналів, книг, монографій і скомпонувати його, глибше висвіт
люючи якесь питання).
Робота над доповіддю має проходити у такій послідовності:
1) Визначення мети та завдання виступу, кола охоплюваних
питань.
2) Добір допоміжних джерел (статей в періодичних видан
нях, книг, словників, окремих публікацій, які стосуються
теми; усні розмови з обізнаними з проблемою людьми).
3) Складання плану доповіді, який включає вступ, основну
частину, висновки.
4) Складання чорнового варіанту тексту доповіді.
5) Редагування тексту доповіді.
При підготовці доповідач повинен знати заздалегідь:
1) тему виступу;
2) склад аудиторії;
3) місце і час виступу;
4) склад доповідачів.
Реферат — це стислий виклад змісту кількох наукових праць
або окремо взятої книжки стосовно певної проблеми. Основною
метою є передача цілісної інформації, одержаної з різних джерел.
На основі кількох текстів відповідно до теми реферату треба ство
рити один. У рефераті може бути виражене ставлення автора до
інформації, що викладається, та її оцінка.
Реферат, у якому подається стислий виклад одного джерела,
називається монографічним. Якщо ж реферат містить зміст де
кількох джерел, його називають оглядовим.
Отже, реферат пишеться не на основі власних суджень, а за
чужими матеріалами. Така робота не є науковою в повному ро
38

зумінні слова, проте вона привчає до застосування методів науко
вого опрацювання літератури, збагачує знаннями.
Здебільшого реферати складаються у науковому стилі, рід
ше — у науковому з елементами публіцистичного (якщо дозволяє
тема).
У тексті реферату можна цитувати думки з опрацьованих дже
рел, а можна переказувати їх, але треба обов’язково посилатись
на джерела.
Робота над рефератом проходить у такій послідовності:
1) Добір літератури відповідно до обраної теми (статей, книг,
газетних матеріалів тощо).
2) Опрацювання дібраних джерел.
3) Складання чорнового плану.
4) Згрупування виписаного матеріалу за структурою рефера
ту: вступ, основна частина і заключна (висновки).
5) Складання чорнового варіанту тексту реферату.
6) Редагування тексту реферату.
У вступі необхідно розкрити актуальність теми, її зв’язок із
проблемами сучасної практики, історію питання. Також можна
стисло оглянути літературу з теми та подати відомості про ав
торів.
Основна частина — це стислий, але достатньо повний і точний
виклад суті наукової інформації з теми.
У висновках формулюються узагальнення з усього сказаного.
Обсяг реферату — 10–12 сторінок.
На титульній сторінці необхідно зазначити:
1) назву установи, де виконана робота;
2) тему реферату;
3) прізвище, ім’я та по батькові автора;
4) клас, в якому навчається автор роботи;
5) рік написання роботи.
У кінці реферату повинен міститися список використаної літе
ратури, оформлений згідно з вимогами.
2. Зачитування вчителем двох-трьох зразків учнівських рефератів.
3. Аналіз рефератів учнями.
4.	Колективне обговорення запропонованих учителем тем для
реферату.
Орієнтовні теми
1) «Синонімічне багатство української мови».
2) «Мова і культура в житті суспільства».
3) «Розвиток української мови».
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5. Пояснення вчителя щодо оформлення списку використаної
літератури (бібліографії).
ІІІ.	Закріплення вивченого матеріалу

1.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
2. Складання чорнового варіанту плану реферату на одну з тем.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем.

Урок № 9
Тема.
Мета:

Обладнання:

Контрольний диктант.
перевірити рівень орфографічної й пунктуаційної
грамотності учнів; удосконалювати вміння засто
совувати здобуті знання на практиці; розвивати
увагу, логічне мислення; виховувати в учнів ста
ранність і наполегливість у навчанні.
тексти диктантів, контрольні зошити.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Попереднє ознайомлення учнів з текстом диктанту.
I варіант
Ніч над степом
Сиві вечорові присмерки сповивають поля дрімотою, і слідом
за ними в степи приходить ніч. Була вона хмарна, беззоряна
і мрячила теплим, весняним дощем.
Земля купалась в щедроті воложистих туманів. Міріадами
зелених язичків озимини пила земля цілющий дар неба, наби
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ралася родючості і снаги. В пухкій чорноземній ріллі ключилось
зерно, засіяне ще вчора; і творилось одвічне чудо — незбагненне
таїнство проростання хліба.
Над степом владарювала чорна квітнева ніч, і навіть бунтуючі
яскраві вогні газових смолоскипів зблякли, горіли в туманах,
немов спалахи прожекторів далеких кораблів, що заблудилися
в непроглядному океані.
…З весни й аж до осені Білогір’я — ніби острів серед коло
систого моря хлібів. Зелені, а потім сизо-попелясті, а стиглого
літа жовтогарячі хвилі хлюпають у білогірські береги… Відразу
ж за колгоспною конторою починається степ. Влітку зелене море
хлібів підступає аж до штахетів легкого паркана. Праворуч, за
молодим парком, стоїть на диво вцілілий старий почорнілий віт
ряк, а за ним — степова дорога на хутори.
(151 сл.)
(І. Цюпа)
II варіант
Червона калина
Під холодним вітром щуляться кущі, мерзнуть дерева. Вони
давно стоять голі, і тепер тільки зима подарує їм новий одяг, але
її ще немає. Пожухла трава, побуріло і почорніло опале листя.
Низьке осіннє небо з холодними рваними хмарами, і таких же
похмурих тонів ліс і земля. У листопаді найменше сонячних днів,
і майже кожен осінній день схожий на сутінки.
Сніг уже декілька разів покривав землю, але знову танув. Не
пливуть більше лісовими річечками листочки-кораблики. Вночі
мороз намагається зупинити біг води, і вздовж берегів з’являються
тонкі полоски криги. Але ще не прийшов час справжнього льоду,
і вода в річці ліниво біжить, відливаючи свинцем, дивиться в неї
таке ж небо. Але уже десь на півночі зганяє зима у великий кара
ван снігові хмари, скоро приведе їх, і засиплють могутні снігопа
ди поля, ліси, дороги.
У лісі горить-палає горобина й виблискують червоні кетяги
калини. Недаремно, мабуть, і складав народ свої кращі пісні про
горобину і калину, адже навіть у найпохмурішу пору дарують
вони лісові свою красу.
(162 сл.)
(З журналу)
2.	Коментар учителя.
(Учитель відповідає на запитання учнів щодо незнайомих
слів, пояснює їх лексичне значення.)
3. Написання учнями диктанту.
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4. Проведення контрольного аудіювання.
1) Пояснення щодо проведення аудіювання.
2) Читання вчителем тексту.
Що ж таке риторика?
Енциклопедії і словники відповідають на це запитання при
близно так: риторика — це теорія ораторського мистецтва, наука
про вміння говорити гарно, красно, так, як і належить у конкрет
ному випадку.
Красномовство (за словником) — 1) Здатність, уміння говори
ти красиво, переконливо: ораторський талант. 2) Наука, що вив
чає ораторське мистецтво.
Під ораторським мистецтвом перш за все розуміють високий
рівень майстерності публічного виступу, якісну характеристику
ораторського мовлення, майстерне володіння живим словом.
Ораторське мистецтво — це мистецтво побудови публічного
виголошення промови з метою здійснення бажаного впливу на
аудиторію. Ще в античні часи були поставлені основні питан
ня, що визначали суть риторики,— це взаємини аудиторії та
оратора.
То що ж таке риторика — наука чи мистецтво? З одного боку,
риторика містить у собі ознаки науки, оскільки в ній точно випи
сані правила, яких повинен дотримуватись кожен, хто хотів би
освоїти її ази. Іще античні філософи Платон і Аристотель розгля
дали красномовство у системі знань як спосіб пізнання і тлума
чення складних явищ.
Окремі вчені класифікують риторику як мистецтво повідом
лення знань.
М. Ломоносов, О. Мерзляков, А. Коні та інші вчені часто порів
нювали красномовство з поезією й акторською майстерністю.
Феофан Прокопович у праці «Про ораторське мистецтво»
стверджував, що силами красномовства ми допомагаємо дру
зям, засуджуємо нечесних, викриваємо засідки, перешкоджаємо
розрухам безпутників, відвертаємо шкоди і небезпеки. Потім
цим шляхом зав’язуємо і зберігаємо дружбу, ним же потішаємо
гноблених у нещасті, даємо розраду в дуже важких становищах,
викорчовуємо ненависть, здобуваємо прихильність, втихомирює
мо сварки і незгоди. Він вважав, що дар переконливого мовлення
є такий самий, що і дар лікування, адже лікування допомагає
тілові, а переконливе мовлення лікує душі.
Риторика (красномовність), або ораторське мистецтво, виник
ло в стародавній Греції. Як і епос, драма, скульптура й архітекту
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ра, вона вважалася мистецтвом, творчістю, її величали «царицею
всіх мистецтв».
Що ж зумовило появу ораторського мистецтва? Історія свід
чить, що найважливішою умовою появи і розвитку ораторського
мистецтва є демократичні форми управління, активна участь
громадян у політичному житті країни. Не випадково ораторське
мистецтво називають «дітищем демократії».
Підтвердженням тому є порівняння двох найбільш вагомих
міст-держав Спарти і Афін, що мали різний державний устрій.
Спарта була типовою олігархічною республікою. Нею керува
ли два царі і рада старійшин. Верховним органом влади вважа
лись народні збори, але фактично вони ніякої сили не мали.
З розповідей Плутарха відомо, що порядок проведення зборів
у Спарті був таким: місце, де проходили збори, не мало ні на
криття, ні прикрас, оскільки це, на думку правителів, не сприяє
здоровому судженню.
Народні збори інколи приймали рішення, але воно не по
винне було суперечити рішенню царів. В іншому ж разі останні
оголошували: «Якщо народ постановив неправильно, рішення
вважати недійсним, а збори розпустити». Такий порядок ве
дення державних справ давав можливість аристократам майже
безконтрольно вирішувати всі питання і не сприяв залученню
до них громадян.
По-іншому складалося політичне життя в Афінах, які в сере
дині V ст. до н. е. були наймогутнішим економічним, політичним
і культурним центром Давньої Греції. Велике значення мали тут
три установи: народні збори, рада п’ятисот і суд.
Провідна роль належала народним зборам, які юридично були
наділені повною верховною владою.
Через кожні 10 днів афінські громадяни збирались на площі
міста і обговорювали важливі державні справи. Тільки народні
збори вирішували питання оголошення війни чи підписання
миру, тільки зборами обирались вищі посадові особи, видавались
постанови тощо.
Між засіданнями народних зборів поточні питання розгляда
лись радою п’ятисот. Члени ради обирались жеребкуванням по
50 осіб від кожного з 10 районів.
Судовими справами, законодавчою діяльністю займався суд
присяжних. До нього входило 6 тисяч осіб, що перешкоджало
підкупу суддів.
Державних звинувачувачів і захисників не було. Будь-який
громадянин міг подати звинувачення. Підсудний же повинен був
захищатися сам.
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Звісно, що за такого державного устрою в Афінах громадянам
часто доводилось виступати на зборах чи в суді. І щоб успішно
виступити чи виграти справу, потрібно було вміти гарно і пере
конливо говорити, відстоювати свою позицію і відхиляти чи за
перечувати думку опонента. Тобто володіння ораторським мистец
твом і вміння сперечатися було першою необхідністю афінян.
На думку дослідників, найбільш активно ораторське мистецтво
розвивалось у переломні часи. У таких умовах красномовство стає
необхідним кожній людині.
Тому різко зростає попит на досвідчених викладачів ора
торського мистецтва. І одна за одною з’являються школи красно
мовства.
Найвідомішою школою (точніше, напрямком) у мистецтві
переконувати стала софістична. Її представники, софісти, обрали
своєю головною зброєю діалектику ситуаційних колізій і парадок
си. Софісти не лише навчали красномовству, а й складали промови
для потреб громадян. Вони майстерно володіли словом, усіма фор
мами ораторського мистецтва, вмінням впливати на аудиторію.
Їх популярність була надзвичайно велика; ораторська кар’єра
у Давній Греції, а згодом у Римі стала почесною і прибутковою.
Один із римських істориків писав: «Чиє мистецтво у славі своїй
зрівняється з ораторським? Чиї імена батьки втлумачують своїм
дітям, кого простий натовп знає по імені — ораторів, звичайно…»
Марк Туллій Цицерон, найбільший давньоримський оратор,
політик, письменник писав: «Є два мистецтва, які можуть під
нести людину на найвищий щабель пошани: одне — це мистецтво
гарного полководця, друге — мистецтво гарного оратора».
(764 сл.)
(З підручника «Основи риторики»)
3) Виконання учнями тестових завдань.
1. Що таке риторика?
А Практика ораторського мистецтва;
 Б теорія ораторського мистецтва;
В наука про вміння говорити голосніше за всіх;
Г вміння декламувати.
2. Де виникла риторика?
 А У Стародавній Греції;
Б у Давньому Єгипті;
В у Давньому Римі;
Г у Стародавній Месопотамії.
3. Феофан Прокопович вважав, що дар переконливого мов
лення…
 А дорівнює дару лікування;
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Б властивий кожній людині;
В це виключне явище;
Г необов’язковий для щоденних потреб людини.
4. Ораторське мистецтво називають…
А породженням революції;
Б закономірним наслідком розвитку людства;
 В «дітищем демократії»;
Г породженням правлячого класу.
5. Спарта і Афіни…
А мали однаковий державний устрій;
 Б мали різний державний устрій;
В мали багато схожих елементів у державному устрої;
Г не мали державного устрою.
6. У Афінах…
 А народні збори були наділені повною верховною владою;
Б народні збори і царі мали рівну владу;
В народні збори не мали верховної влади;
Г царі мали повну верховну владу.
7. Як часто збирались афінські громадяни на площі для обго
ворення державних справ?
А Кожний день;
Б через кожні 2 дні;
В кожний тиждень;
 Г через кожні 10 днів.
8. Скільки суддів входило до суду присяжних в Афінах:
А 500 осіб;
Б 1000 осіб;
В	3000 осіб;
 Г 6000 осіб.
9. Ораторська кар’єра у Давній Греції була:
А важкою і невдячною;
 Б почесною і прибутковою;
В легкою і швидкою;
Г легкою і прибутковою.
10. Марк Туллій Цицерон був:
А давньогрецьким полководцем;
Б давньогрецьким оратором;
 В давньоримським оратором;
Г давньоримським полководцем.
11. Софісти…
 А не тільки навчали красномовству, але й складали про
мови для потреб громадян;
Б ніколи не складали промов для потреб громадян;
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В займалися виключно навчанням громадян красномов
ству;
Г займалися виключно складанням промов.
12. До якого стилю мовлення належить прослуханий текст?
А Художнього;
 Б публіцистичного;
В наукового;
Г розмовного.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Повторити правила за темою «Складносурядне речення».

Урок № 10
Тема.
Мета:

Обладнання:

Аналіз контрольної роботи.
підбити підсумки контрольної роботи, проаналі
зувати допущені учнями типові помилки; вироб
ляти вміння аналізувати й виправляти власні
помилки.
зошити з контрольними роботами.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1. Загальна оцінка вчителем контрольних робіт.
2.	Оголошення оцінок за диктант, їх коментар.
3.	Колективна робота учнів над помилками.
4.	Індивідуальна робота учнів над помилками.
(Учитель допомагає слабо підготовленим учням.)
ІІІ. Підбиття підсумків уроку
ІV.	Домашнє завдання

Письмово виконати вправу з підручника.
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Урок № 11
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Усний переклад
тексту українською мовою.
вдосконалювати вміння учнів докладно й точно
перекладати текст з російської мови українською,
виробляти навички орфографічного та мовленнє
вого оформлення перекладів; розвивати пам’ять;
виховувати в учнів любов до рідної природи.
текст для перекладу, російсько-українські слов
ники.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Ознайомлення з текстом.
Предзимье
В период раннего предзимья и дожди зачастили, и снег вотвот пойдёт, и не только ягоды, но и грибы почти все кончились.
Однако до настоящей зимы ещё и не так близко, хотя притих
шую природу уже ждёт неотвратимый холод и она по-своему го
товится к нему. В опустевшем лесу ветер шевелит бурые листья
на дубах. Только на них да на ольхе ещё осталось много листвы,
а остальные деревья уже почти освободились от летнего наряда.
Вот от этого и кажется лес пустым и свободным. Да ещё оттого,
что птицы в основном уже улетели, земноводные опустились на
дно или зарылись в мох и рыхлую землю и насекомые попря
тались.
Тихо пересвистываются синицы, и пищуха по спирали под
нимается по стволу ёлки и шуршит корой. Под кустом ши
повника ищет что-то в опавшей листве небольшая, скромно
окрашенная птичка. Это завирушка. Летом её увидеть трудно:
листва надёжно прячет скрытную птицу, но сейчас и она попа
дается на глаза.
Раздастся сиплый крик «крэй-крэй» — знаешь, что появилась
кедровка, а если монотонное постукивание, значит, большой пёст
рый дятел трудится в своей кузнице.
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К концу месяца хоть раз, да выпадет снег. Но и после первого
снега ещё можно будет найти дружные семейки фиолетовых ря
довок или увидеть на зелёном бархате мхов крупные ярко-жёлтые
лисички да порадуют взгляд весёлые яркие гроздья калины.
(204 сл.)
(За В. Гудковим)
2. Словникова робота.
Земноводные — земноводні.
Мох — мох.
Пищуха — піщуха.
3. Самостійна робота.
(Учні складають план тексту.)
4.	Усний переклад учнями тексту.
ІV.	Домашнє завдання

Записати перекладений текст; зробити пунктуаційний розбір
першого та четвертого речень.
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Складнопідрядне речення

Уроки № 12–13
Тема.

Мета:

Обладнання:

Складнопідрядне речення, його будова і засоби
зв’язку в ньому. Сполучники підрядності і спо
лучні слова. Головне і підрядне речення. Розді
лові знаки між ними.
дати поняття про складнопідрядне речення, його
будову й засоби зв’язку в ньому, розряди спо
лучників підрядності, якими з’єднуються час
тини складнопідрядного речення; формувати
вміння й навички розпізнавати складнопідрядні
речення, визначати їхні граматичні основи та
будову, домогтись засвоєння правил уживання
розділових знаків у складнопідрядному реченні,
інтонації при них; вдосконалювати пунктуаційну
грамотність; розвивати творчі здібності учнів,
уміння спостерігати й узагальнювати; виховува
ти бережливе ставлення до природи.
підручник, текст, таблиця, пам’ятка.
Хід уроків

І.	Актуалізація опорних знань учнів

Тренувальна вправа.
 Зробіть синтаксичний розбір речень. Побудуйте схеми речень.
(Це завдання можна виконати за варіантами.)
Набіжить вітерець, покотиться хвилею, нахилить, розіб’є тра
ву, і вона зажовтіє, заголубіє й зачервоніє квітами. Сонце зверху
накрива теплом і широким промінням, як золотим дощем, кро
пить кожен листочок, кожну билинку, а з трави обдає, свіжить
пахучим холодком. (О. Стороженко)
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

Ми продовжуємо вивчати синтаксис української мови. Сьо
годні на уроці ми ознайомимося з складнопідрядними реченнями.
Ми повинні навчитися безпомилково вирізняти складнопідрядні
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речення в тексті, визначати їх будову і засоби зв’язку, правильно
ставити розділові знаки.
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Прочитайте, дайте відповідь на запитання до тексту, виконай
те завдання.
Багато священних дерев, немов усесильні духи природи, тяг
нулися ввись біля кожного великого слов’янського поселення.
Давно відшуміли вони своїми кронами, хоч деякі з них набагато
пережили народовір’я.
Залишки пошанування священних дерев дожили майже до
наших днів. В Україні на Зелену неділю ще нещодавно влашто
вували свято «Сухого дуба». На вигоні викопували жердину,
повивали її травами, стрічками та квітами, наверху вінчали ко
лесом, обкопували її ровиком, обставляли зрубаними берізками
і проводили довкола ігри, співали обрядові пісні, закликаючи
висушене зимою дерево зацвісти блискавицями, подарувати дощі
благодатні.
За повір’ям, священні дерева з часом набували цілющих влас
тивостей. Кору сухого дуба мочили в джерельній воді й приклада
ли до хворих зубів. Шматочки розбитого громом стовбура зберіга
ли в конюшні, щоб водилися міцні коні.
(М. Іванченко)
— До якого стилю мовлення належить текст? Відповідь об
ґрунтуйте.
— Про що розповідається в тексті?
— Виділіть прості й складні речення. Аргументуйте власну
точку зору.
— Поясніть розділові знаки в п’ятому реченні.
— Випишіть друге та останнє речення. Підкресліть граматич
ні основи. Як зв’язані частини складних речень між собою? Чи
рівноправні вони синтаксично?
2.	Коментар учителя.
Складнопідрядним називається таке складне речення, в яко
му одне просте речення за змістом граматично залежить від ін
шого і з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або
сполучного слова.
3. Пошукова робота.
 Самостійно опрацюйте теоретичний матеріал за підручником.
Письмово сформулюйте висновки.
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Орієнтовні висновки
1) У складнопідрядному реченні одне речення обов’язково го
ловне, друге — залежне, підрядне. Від головного речення
ставиться питання, підрядне — відповідає на поставлене
питання.
2) У складнопідрядному реченні головне стоїть переважно
на першому місці, підрядне — на другому; але в деяких
випадках підрядне може стояти перед головним або всере
дині нього.
3) Інтонація складнопідрядного речення має певні особли
вості: у кінці першого речення тон підвищується і робить
ся пауза, а на другому тон знижується.
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Визначте головну і підрядну частини у записаних реченнях,
поставте питання від головної до підрядної. Вкажіть місце
підрядної частини відносно головної. Побудуйте схеми, вико
ристовуючи для позначення головної частини [ ], для підряд
ної — ( ).
5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
6. Самостійна робота.
 Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки, вкажіть
складносурядні та складнопідрядні речення. У складнопід
рядних підкресліть граматичні основи. Визначте головну та
підрядну частини. Поясніть розстановку розділових знаків.
Квіти нашої землі досить строкате товариство. Є серед їх
ніх назв українські, цілком прозорі, і витлумачити їх неважко.
Щоправда інколи пояснення назви може виявитися помилковим,
хоч воно і буде схожим на істину.
Ось візьмемо наш пролісок. Ви пам’ятаєте, як він проростає?
Його листочок згорнений у трубку пролазить не лише через товщу
торішнього листя але й через снігову кірку, тому квітка звалася
спочатку пролізок. Вже пізніше назва змінилася на пролісок,
бо ж люди почали пов’язувати її зі словом ліс.
(А. Коваль)
7. Гра «Знайди прислів’я».
 Допишіть прислів’я, поставте питання від головної частини до
підрядної.
1) Лиха тому зима… . 2) Не поможе булава… . 3) Де народив
ся… . 4) Треба нахилитися… . 5) Мудрий мовчить… . 6) Там треба
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перелізти… . 7) Хто людям добра бажає… . 8) Дурень може стільки
питань задати… .
Д о в і д к а: …коли дурна голова; …в кого кожуха нема; …там
і пригодився; …щоб з криниці води напитися; …коли дурний вор
чить; …де не можна перескочити; …той і собі його має; …що сто
мудрих не зможуть відгадати.
8. Проблемне завдання.
 Визначте, які з підрядних частин відносяться до слова або
словосполучення в головній частині, а які — до всієї головної
частини. Як приєднані до головних речень підрядні?
Орієнтовні висновки
1) Підрядні речення пояснюють головне в цілому або один
з його членів.
2) У складнопідрядному реченні підрядна частина приєд
нується до головної за допомогою сполучників підрядності
або сполучних слів. Також у головній частині можуть бути
вказівні слова.
9. Пошукова робота
(Роботою керує вчитель. На основі теоретичного матеріалу
підручника учні заповнюють таблиці та роблять висновки.)
Таблиця 1
вказівні
займенники
цей, той, такий,
стільки

Вказівні слова
означальні
займенники
весь, всякий,
кожний

вказівні
прислівники

так, настільки, там, тут, туди,
звідти, тоді, доти, тому

є членом головного речення
Таблиця 2
Сполучники підрядності

Сполучні слова

часові

коли, як, доки, поки

причинові

бо, тому що, через те що

мети

щоб, для того щоб, аби

допустові

хоч, незважаючи на те
що, дарма що, хай

наслідкові

так що, так що аж, так
що й

порівняльні

як, мов, немов, наче,
неначе, немовби, начебто

не є членом речення

відносні
займенни
ки

хто, що, який,
чий, котрий,
скільки

відносні
як, наскільки, де,
прислівни куди, звідки,
ки
коли, доки,
відколи, чому,
навіщо
є членом підрядного речення

52

10. Вибірково-розподільний диктант.
 Випишіть складнопідрядні речення, розділивши їх на дві
групи відповідно до того, чим з’єднані головне і підрядне ре
чення — сполучниками чи сполучними словами. Під час вико
нання вправи скористайтеся пам’яткою.
Пам’ятка «Сполучник чи сполучне слово»
1) Підрядне речення із сполучним словом можна перетворити
на питальне речення, а із сполучником — не можна.
2) Сполучник можна замінити лише сполучником, а сполуч
не слово — іншим сполучним словом.
3) Сполучник не буває членом речення, а сполучне слово за
вжди ним є.
4) Слова що, як, коли в одних випадках виступають сполуч
никами, в інших — сполучними словами.
5) Сполучне слово що можна замінити займенниками який,
щось або іменником; замість сполучних слів як і коли мож
на підставити прислівники так і тоді. Якщо така заміна
неможлива, то це сполучники.
Коли перечитуєш поезії Павла Тичини, дивуєшся їх живу
чості. Живучі вони, бо молода душа і юне серце у поета. А це мо
лодече завзяття передається і тим, хто читає його поезію. Разом із
поетом ми йдемо барвистою землею, і перед нами відкривається
світ у всій незвичайності своєї краси. Ми з радістю помічаємо, як
багатіють наші душі.
(С. Тельнюк)
11. Пошукова робота (в парах).
 Визначте на основі власних спостережень правила вживання
розділових знаків у складнопідрядному реченні, порівняйте їх
із правилами, поданими у підручнику
(Внаслідок виконаної роботи учні повинні зробити висновки,
що на письмі підрядні речення відділяються від головного комою
або комами.)
12.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть, розставляючи розділові знаки, визначте головну та
підрядні частини, побудуйте схеми. (Речення подаються без
вилучення розділових знаків.)
1) В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла.
(В. Сосюра) 2) Я вернувся в ту синь Дніпрову, звідки сонце роз
віднює тьму. (П. Усенко) 3) Картина, котру він побачив, дуже
вразила його. (М. Коцюбинський) 4) Високо поросло розкішне
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дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю, на котрій,
чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина. (Панас
Мирний) 5) Із старого високого дуба, що гіллям торкається неба,
злетіла якась пташка і сховалася в гущавині. (А. М’ястківський)
6) Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок із пожовклим
листям. (В. Гжицький) 7) Коли ж роса вечірняя спадає на траву,
мені б упасти каменем на стежку лісову. (І. Муратов)
ІV.	Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота.
 Складіть усне повідомлення «Складнопідрядне речення, його
будова, засоби зв’язку в ньому» за планом.
План
1) Яке речення називається складнопідрядним?
2) Місце підрядного відносно до головного.
3) Засоби зв’язку в складнопідрядному реченні.
4) Яка різниця між сполучниками і сполучними словами?
5) Основний розділовий знак у складнопідрядному реченні.
6) Як ставляться розділові знаки в складнопідрядних речен
нях, де підрядне до головного приєднується складним спо
лучником?
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; письмово виконати вправу
з підручника.

Урок № 14
Тема.
Мета:

Основні види підрядних речень. Означальні під
рядні речення.
познайомити учнів з основними видами підряд
них речень, з означальними підрядними речення
ми, з’ясувати місце підрядної означальної части
ни щодо головної, сполучники та сполучні слова,
за допомогою яких можуть приєднуватися під
рядні означальні речення до головного; удоско
налювати пунктуаційну грамотність, навички
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Обладнання:

роботи з таблицею; розвивати увагу, логічне мис
лення.
підручник, схема, таблиця.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте вірш. Знайдіть складнопідрядні речення. Визначте
головне та підрядне речення. Поясніть розділові знаки.
Я не люблю, коли кричать,
Ненавиджу, коли лякають,
Соромлюся, коли звикають,
Принижень несучи печать,
Соромлюся товаришів,
Яким на вушко страх співає:
То власне гідність забуває
Дивитись в дзеркало душі.
(В. Коротич)

Додаткові завдання
— Визначте головну ідею вірша.
— Поясніть смисл останніх рядків.
3. Творче завдання.
 Дайте письмову відповідь на питання: «А що не любите ви?»,
вживаючи складнопідрядні речення.
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Складіть та запишіть речення за схемами.
1) (Де …), [там … ].
2) [ … ], (коли … ).
3) [ … ], (яка …).
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота зі схемою.
 Розгляньте схему «Складнопідрядні речення», дайте відповідь
на запитання.
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Складнопідрядні речення

наслідку

допусту

умови

причини

мети

порів
няльні

способу
дії

обставинні

часу

з’ясувальні

місця

означальні

— На які види поділяються складнопідрядні речення?
— На які підвиди поділяються підрядні обставинні?
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте, дайте відповідь на запитання, виконайте зав
дання.
Поетичний образ старовинної народної казки про сплячу кра
суню виник із спостережень за дикою трояндою-шипшиною.
Верхівки шипшинових пагонів схиляються вниз, утворюючи
дуги. З бруньок виростають нові пагони, котрі згинаються дугою.
Безліч молодих пагонів, що виростають з коріння, переплітають
ся зі старими. Утворюються непролазні зарості, всипані гострими
загнутими шпичаками. Тому молоденькі гілочки шипшини, її
квіти й смачні плоди недоступні ані мишам, ані іншим тваринам.
Тільки пташки ласують дозрілими плодами.
Неначе спляча красуня, дрімає пуп’янок троянди, захищений
гілками з гострими шпичаками, пишно розквітає під першими
променями весняного сонця.
(М. Верзилін)
— Придумайте заголовок до тексту.
— Визначте, до якого стилю мовлення належить текст.
— Знайдіть та випишіть складні речення.
— Підкресліть граматичні основи.
— Визначте головну і підрядну частини.
— З’ясуйте, за допомогою чого з’єднуються частини речення.
— Поставте питання від головної до підрядної частини. Побу
дуйте схему.
— Вкажіть, що пояснює підрядна частина: головну частину
в цілому чи певне слово в ній.
3.	Коментар учителя.
Складнопідрядним реченням із підрядним означальним на
зивається таке складне речення, в якому залежна частина по
яснює той чи інший головний або другорядний член головної
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частини, виражений іменником чи іншою частиною мови в зна
ченні іменника.
Означальне підрядне речення відповідає на запитання озна
чень у простому реченні: який? чий? котрий?
З’єднується з головним сполучними словами що, який (яка,
яке, які), чий (чия, чиє, чиї), котрий (котра, котре, котрі), де,
куди, кому, звідки; сполучниками що, щоб, мов, неначе, ніби
тощо.
Для виділення іменника і залежного від нього підрядного
речення можуть використовуватися вказівні слова такий, той,
кожний, весь та ін.
Підрядне означальне речення завжди стоїть після означувано
го слова.
4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал;
виконати вправу з підручника.)
5.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть
граматичні основи, побудуйте схеми речень.
1) А я стою у білому плащі під чорним деревом на котрім пти
ці сниться весна. (І. Жиленко) 2) Як сумно тій людині жить яка
в житті не знала суму. (М. Рильський) 3) Благословенна та ясна
година коли буквар бере до рук дитина. (Д. Павличко) 4) А й досі
наш веселий край шанує той звичай з котрим ще прадіди жили
й нащадкам в рід передали. (П. Куліш) 5) Є квіти такі що ніко
ли не квітнуть. (О. Олесь) 6) Піду втечу на сизі гори що з небом
радісно злились. (О. Олесь) 7) Річки що розлилися між гаями
сріблясті хвильки в далечінь несуть. (О. Ісаченко) 8) А ранок на
ливає в прозору чашу що країв не має рожевого цілющого вина.
(М. Рильський) 9) Ті які топчуть багатства народні дуже нам шко
дять в житті. (Б. Олійник)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Творча робота.
Для слабих учнів:
 Поширте прості речення підрядними означальними.
Для сильних учнів:
 Складіть твір-мініатюру з простих речень, поширивши їх під
рядними означальними.
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Річка Дніпро … широка і повновода. Я дивився на дерева … .
Це було те саме місце … . На обрії з’явився пароплав … . День …
був сонячний і теплий. Квітка … чарує погляд.
2. Тренувальна вправа.
 Спишіть текст, замінюючи, де можливо, дієприкметникові
звороти підрядними означальними.
Каштани… Крислаті велети й молоді дерева з широкопалим
листям, з гіллям, обважнілим від колючих, ніби їжачки, плодів.
Чарівні київські каштани весною. Лопаються набубнявілі
бруньки, ласкаво зігріті сонцем. Відбувається чудо. Кожна пере
творюється на рожево-білу пірамідальну квітку. Крони дерев тихо
палахкотять пишними суцвіттями і поширюють довкола себе ледь
вловимий ніжний запах, котрий віщує наближення літа.
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Виконати вправу за підручником або написати твір-мініатюру
про улюблену квітку, вживаючи складнопідрядні речення з під
рядними означальними.

Урок № 15
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Усний вибірковий
переказ тексту публіцистичного стилю.
повторити відомості про публіцистичний стиль,
формувати вміння переказувати текст публіцис
тичного стилю, визначати тему та головну думку,
складати план; розвивати вміння добирати вира
жальні засоби; удосконалювати культуру усного
мовлення; виховувати національну гідність.
текст переказу, пам’ятка.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда з учнями.
— У якій сфері життя суспільства вживається публіцистич
ний стиль?
— Яка його мета?
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— Яка основна форма викладу характерна для цього стилю?
— Охарактеризуйте лексику, властиву публіцистичному
стилю.
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Ознайомлення з пам’яткою «Як працювати над переказом».
1)
2)
3)
4)
5)

Пам’ятка «Як працювати над переказом»
Прослухати (прочитати) текст.
Визначити тему й основну думку, тип і стиль мовлення.
Поділити текст на частини та скласти план.
Прослухати (прочитати) текст іще раз.
Переказати текст за планом.

2. Читання тексту переказу вчителем.
Григорій Сковорода — людина, мислитель, митець
Це ім’я знають в Україні всі — воно давно стало символом
мудрості на українській землі. Отож, коли кажемо Григорій
Сковорода, у голову приходить: мандрівник, мудрець, байкар,
поет. При цьому імені згадується дорога, бідна, але мудра люди
на, химерна закручена мова і тужлива мелодія, котра супровод
жує важкуваті, але сильні строфи його віршів. Одні з нас знають
про нього більше, інші мають принагідне уявлення, і тільки дехто
може похвалитися, що твори Григорія Сковороди прочитав ґрун
товно з початку до кінця. Перша перепона, яка постає перед тим,
хто хоче набрати знань із Сковородинської криниці,— важка й не
зовсім зрозуміла мова, якою він писав: повного Сковороди, пе
рекладеного сучасною мовою, ми, на жаль, не маємо. Але маємо
популярне видання творів Григорія Сковороди, пристосоване до
потреб школи. Його видало видавництво «Веселка» під назвою
«Сад пісень» чотирма виданнями: перше в 1968 році, а останнє
в 1983 році загальним тиражем 250 тисяч примірників. На книж
кових полицях цього видання, як і повного, наукового, котре
виходило в наші часи двічі, не знайти. Це свідчить, що до творів
мислителя й поета інтерес не тільки не пригасає, але залишається
сталий. У 1983 році у Празі було видано книгу Григорія Сковороди
«Розмова про премудрість», і вона одразу ж зникла з прилавків,
хоч досі чеський читач навряд чи мав належну інформацію про
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найбільшого нашого мислителя. Творчістю Григорія Сковороди
цікавляться вчені багатьох країн і часто навідуються до України,
щоб глибше пізнати його й краще зрозуміти. Отже, ми маємо всі
підстави говорити про феномен Сковороди — одне з найцікавіших
і найзначніших явищ української культури.
Чому ж до цієї постаті прикуто увагу вчених, що два роки в Пе
реяславі збираються навіть так звані Сковородинівські читання?
Чому вабить він просто мислячих людей? А тому, що зумів сказа
ти щось вічно цікаве, сокровенне, те, що залишається в міжчассі,
не старіючи й не бліднучи. Григорій Сковорода сказав про світ та
людину щось таке, чого не сказали інші, учив людину жити так,
як не вчили інші, а найголовніше — сам жив так, як учив, тобто
зробив своїм ученням не тільки абстрактно вимудрувані книжки,
але й подав практичну науку людині, як жити найгармонійніше
в цьому світі. Скромний старчик у простій одежі, людина без
власного дому, майно якої ховалось у торбині, освітив розумом не
тільки свою епоху, але й перелив своє світло у віки наступні, адже
його наука стосувалася основного в житті: яка ти, людино, що мо
жеш і як тобі жити. Інакше кажучи, Григорій Савич переніс про
блеми загальної філософії в етику, моральне вчення, а вся його
творчість — один великий заповіт чи посланіє людям не тільки
свого часу чи свого народу, а людям усіх часів і усіх земель. Однак
був він і залишився перш за все сином рідного народу і саме йому
адресував витвори свого серця й ума.
(439 сл.)
(За В. Шевчуком)
3. Бесіда з учнями.
— Визначте тему й головну думку тексту.
— Який заголовок, на вашу думку, повністю відобразить суть
прочитаного?
— Визначте тип та стиль мовлення.
4.	Колективна робота.
(Учні під керівництвом учителя складають план переказу.)
Орієнтовний план
1) Відоме всій Україні ім’я.
2) Незгасаюча популярність його творів.
3) Причини уваги сучасників до життєдіяльності Сковороди.
4) Заповіт людям.
5) Син свого народу.
5. Повторне читання тексту вчителем.
6.	Усний переказ тексту за планом.
60

V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Написати докладний переказ тексту.

Урок № 16
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясуваль
ними.
ознайомити учнів зі складнопідрядними речен
нями з підрядними з’ясувальними; формувати
вміння й навички визначати в тексті з’ясувальні
підрядні речення; удосконалювати пунктуаційну
грамотність; розвивати мовлення, увагу, мислен
ня; виховувати любов до рідної природи.
підручник, картки.
Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Робота біля дошки з картками.
Картка 1
 Списати речення, розставляючи розділові знаки. Побудувати
схеми.
1) Як я люблю оці години праці коли усе навколо затиха
під владою чаруючої ночі. (Леся Українка) 2) Всі обернулись
до дверей з кухні звідки впускаючи на мить світло влетіла
в столову маленька кругленька жінка. (М. Коцюбинський) 3) На
подвір’ї куди вона вийшла нікому було милуватись красунею.
(М. Коцюбинський) 4) І про стеблину споришу яка мені так часто
сниться я світлу оду напишу. (Б. Дегтярьов)
Картка 2
 Побудувати речення за схемами:
1) [ … ], (який … ).
2) [ … , (що … ), ].
3) [ … ті .. ], (де … ).
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3. Бесіда з учнями.
— На які види поділяються складнопідрядні речення?
— Назвіть сполучники підрядності.
— Які частини мови можуть бути сполучними словами
у складнопідрядних реченнях?
— Чому вид підрядного речення не можна визначити лише за
сполучником і сполучним словом?
— Які речення називаються складнопідрядними з підрядни
ми означальними?
— Яке місце підрядного речення щодо головного?
— Як підрядне означальне речення з’єднується з головним?
ІІ. Оголошення теми й мети уроку
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Прочитайте, дайте відповідь на запитання, виконайте за
вдання.
Ще в сиву давнину на Поділлі, у тихій і затишній долині, де
било з-під землі кришталеве джерело, осіли люди. Жили мирно
і щасливо, аж поки на рідний край не напали монголо-татарські
орди. Не раз налітали люті вороги, але щоразу піднімалося село
з руїн.
Якось зненацька наскочили ординці, спалили хати та повели
всіх людей у полон. Нікому вже було відбудовувати село. І тоді
сталось диво. На попелищі в долині виросли дивовижні рослини,
які не боялись вогню. Вони самі спалахували полум’ям і залиша
лися цілісінькими. Здавалося, у них уселився дух непоборного
народу, що його ніякі вороги не могли зломити.
У народі назвали цю рослину неопалимою купиною. Так
розповідає легенда. В українському фольклорі неопалима купи
на стала символом невмирущості й незнищенності нашої землі.
Прообразом «неопалимої купини» є ясенець. Справа в тім,
що ця рослина густо вкрита великою кількістю буро-чорних вор
синок. Ці своєрідні мініатюрні резервуари наповнені ефірною
олією. Завдяки їй ясенець має запах, схожий на суміш ароматів
кориці та камфори. Неопалима купина використовується в народ
ній медицині.
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Спекотної літньої пори ефірна олія починає випаровуватися.
Може трапитися самозаймання. Квітка сама спалахує тремтли
вим зеленувато-блакитним або рожевим полум’ям.
Бережіть цю красиву і корисну чудо-рослину.
(Із журналу)
— До якого стилю мовлення належить текст? Відповідь об
ґрунтуйте.
— Знайдіть у тексті складнопідрядні речення з підрядними
означальними. Випишіть. Поясніть розділові знаки. Підкресліть
граматичні основи. Побудуйте схеми.
— Випишіть речення: Справа в тім, що ця рослина густо
вкрита великою кількістю буро-чорних ворсинок. Підкресліть
граматичну основу.
— Вкажіть, що пояснює підрядне речення: головну частину
в цілому чи слово в ній. Зазначте, на яке питання відповідає під
рядне речення? Побудуйте схему.
2.	Коментар вчителя
Складнопідрядним реченням з підрядним з’ясувальним нази
вається таке складне речення, в якому залежна частина пояснює
зміст одного із членів головного речення.
Підрядне з’ясувальне речення відповідає на питання непря
мих відмінків. Підрядні з’ясувальні з’єднуються з головним ре
ченням сполучниками що, щоб, ніби, мов, як; сполучними слова
ми хто, який, чий, де, куди, як. В головному реченні можуть бути
вказівні слова той, та, те.
3.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал;
виконати вправу з підручника.)
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Підкресліть гра
матичні основи. Побудуйте схеми.
1) Ти чуєш як хвилі клекочуть і вже не вертають назад.
(А. Малишко) 2) Згадай як ми співом стрічали світання. (Леся
Українка) 3) Коли б я знав що розлучусь з тобою краю мій о зем
ленько свята. (О. Олесь) 4) Я пам’ятаю як урочисто проводжали
в поле плугатарів із раннім плугом. (М. Стельмах) 5) З вітрами
шепчуться тополі про те що в радісній далі зерно нап’ється сонця
в полі. (В. Сосюра) 6) Щастя я хочу усім хто крізь ночі любов до
Вітчизни проніс. (В. Сосюра) 7) Людині треба щоб її робота зали
шалася після неї самої жити. (Ю. Яновський)
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5. Гра «Знайди прислів’я».
 Запишіть прислів’я. Поставте питання від головної частини
до підрядної. Вкажіть сполучники й сполучні слова, якими
підрядна частина з’єднується з головною.
1) Знати по мові, … . 2) Тому зло не шкодить, … . 3) Все добре,
… . 4) Убрався в жупан і дума, … . 5) Той своє серце їсть, … . 6) Не
тямить голова, … . 7) З самого початку подумай, … . 8) Ніколи ін
шому не бажай того, … . 9) Спершу обміркуй, … . 10) Права рука
не знає, … .
Д о в і д к а: …що у кого в голові; …хто добре робить; …що добре
кінчається; …що пан; …у кого є злість; …що язик лепече; …який
буде кінець; …чого не бажаєш собі; …що думаєш казати; …що ро
бить ліва.
6. Творче завдання.
 До поданих головних речень додайте підрядні і запишіть.
Побудуйте схеми.
1) Ми повинні пам’ятати, … . 2) Діти мріяли про те, … . 3) Я пе
реконаний, … . 4) Учитель нагадав, … . 5) Кажуть, … . 6) Важко
уявити, … . 7) Він зрозумів, … .
V.	Закріплення вивченого матеріалу

Попереджувальний диктант.
Вивчаючи геологічну структуру Полісся, геологи зауважи
ли, що надра цього краю надто багаті на бурштин. Це допомог
ло їм прийти до висновку, що лісові ґрунти Полісся утворилися
внаслідок намивання їх морськими хвилями і вітряними нано
сами.
Сосновий камінь іноді порівнюють із золотом. Справа в тому,
що він, як і дорогоцінні метали, існує в природі не суцільними
покладами, а окремими шматками. З бурштину на Поліссі виго
товляли обереги і вішали їх у хатах, біля сінешніх дверей. Цим
самим вважалося, що обійстя «оминатимуть злі духи».
(За В. Скуратівським)
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виконати письмово вправу
з підручника.
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Уроки № 17–18
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складнопідрядні речення з підрядними обставин
ними. Підрядні місця та часу.
ознайомити учнів із складнопідрядними обста
винними, зокрема з підрядними місця і часу;
формувати вміння й навички визначати в тексті
підрядні речення місця і часу, використовувати
їх у мовленні; удосконалювати пунктуаційну гра
мотність; розвивати пам’ять, увагу, мислення;
виховувати наполегливість у навчанні.
підручник, картки.
Хід уроків

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Робота біля дошки з картками.
Картка 1
 Списати текст, розставляючи пропущені розділові знаки.
Побудувати схеми перших двох речень.
До нас дійшли свідчення про те що кожне слов’янське плем’я
родина і навіть окрема людина мали свої обереги. Це були пред
мети які вважалися охоронцями від хвороб лютого звіра лісових
страховиськ блискавки неврожаю. Люди вірили: якщо ти взяв
оберег, то сміливо рушай і в далеку дорогу і на полювання. За
обереги вважали й ті речі які оточували людину в побуті. Однією
з найбільших святинь нашого народу є хліб.
(З журналу)
Картка 2
 Скласти п’ять складнопідрядних речень з підрядними з’ясу
вальними.
3.	Розподільний диктант.
 Запишіть у першу колонку речення з підрядними з’ясуваль
ними, у другу — з підрядними означальними.
1) О горе тим рукам, які звикли у неволі носить кайдани
ржаві та важкі. (Леся Українка) 2) Ми на землі благали Бога,
щоб рідний край благословив. (О. Олесь) 3) Ті держави здатні ста
ти великими, у яких великі малі люди. (О. Довженко) 4) У тому
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принадність слова, що воно має силу грому й ніжність шовкових
трав. (М. Подолян) 5) Я славлю сонце над землею, що сяє тисячею
вогнів. (В. Сосюра) 6) Дзвенить кришталеве джерело, що вийшло
з глибини земної. (М. Терещенко) 7) Я збагнула, що забуття не
суджено мені. (Леся Українка) 8) По селі розійшлася чутка, що
будуть землю ділити. (М. Коцюбинський)
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Бесіда з учнями.
— На які види поділяються складнопідрядні речення?
— На які підвиди поділяються підрядні обставинні?
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте, дайте відповідь на запитання, виконайте за
вдання.
Я подивився на правий бік од шпиля, за виступ, де на терасі
стоїть пам’ятник св. Владимира. Там зеленіє попід горами ніби
ліс. Ця тераса вся сливе суспіль засаджена деревом, з широкою
алеєю попід самісінькою горою, з зеленими кружалами коло
пам’ятника, де червоніють клумби квіток…
За Дніпром, де я недавнечко бачив ніби велетенські Альпи
з червоними вершинами, небо було рожеве… Я задивився на цю
рожеву картину, на оригінальне освітлення цього плата, де збо
ку біліла висока монастирська стіна з ледь примітним рожевим
сутінком.
(І. Нечуй-Левицький)
— Знайдіть у тексті складнопідрядні речення. Випишіть.
Поясніть розділові знаки. Підкресліть граматичні основи.
— Вкажіть, що пояснює підрядне речення: головну частину
в цілому чи слово в ній.
— На яке питання відповідає підрядне речення?
— Визначте вид підрядних речень.
— Побудуйте схему.
3.	Коментар вчителя.
Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається
таке складне речення, в якому залежна частина вказує на місце
дії головного речення.
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Підрядне речення місця відповідає на запитання обставин
місця де? куди? звідки? і з’єднується з головним сполучними
словами де, куди, звідки, яким у головному реченні можуть від
повідати співвідносні слова-обставини тут, там, туди, всюди,
скрізь, звідти, кудись.
Від підрядних речень місця треба відрізняти підрядні озна
чальні, які також можуть приєднуватися до головного за допо
могою сполучних слів де, куди, звідки, але відповідають на інше
питання.
4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал;
виконати вправу з підручника.)
5. Самостійна робота.
 Складіть п’ять складнопідрядних речень з підрядними місця.
Поставте питання від головної частини до підрядної.
6.	Розподільний диктант.
 Запишіть речення у два стовпчики: перший — складнопід
рядні речення з підрядними місця, другий — з підрядними
означальними.
1) Де ходили люті турки-яничари, там пасуться мирні овечок
отари. Де полягла козацькая голова думлива, виріс там будяк ко
лючий та глуха кропива. (Леся Українка) 2) Зостав у душі заповіт
ний куток, де казка дріма, як маля. (Б. Олійник) 3) Там, де зорі
сяють з-за гори, над водою гнуться явори. (А. Малишко) 4) Я з тих
країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї. (М. Нагнибіда)
5) Піти туди, куди кличе серце і обов’язок. (М. Коцюбинський)
6) Над просторами великими, де красуються жита, над містами
і над ріками наша юність проліта. (А. Малишко)
7.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Зробіть синтаксичний розбір речення.
Злітає ластівка угору, над осокорами летить, де чашу вечора
прозору по вінця налива блакить. (Л. Дмитренко)
8. Переклад українською мовою.
1) Вскоре он угадал, где он находится. (А. Гайдар) 2) Там, где
глаз не мог уже отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал
огонек. (А. Чехов) 3) Где некогда все было пусто, голо, теперь мла
дая роща разрослась. (А. Пушкин) 4) Куда ни оглянусь, повсюду
рожь густая. (К. Майков) 5) Там, где есть герои, земля цветет.
(Нар. творчество) 6) Куда река пошла, там и русло будет. (Нар.
творчество)
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V.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Проблемне завдання.
(Використовується інтерактивна вправа «Я так думаю».)
— Які речення називаються складнопідрядними з підрядни
ми часу?
2.	Коментар учителя.
Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається
таке складне речення, в якому залежна частина вказує на час дії
головної частини.
Часове підрядне речення відповідає на питання обставини часу
коли? відколи? як довго? з якого часу? до якого часу? і з’єднується
з головним сполучниками підрядності і сполучними словами коли
(йому в головному реченні може відповідати співвідносне слово
тоді), поки (в головному реченні — доти), відколи, доки, тільки
що, тільки-но, ледве, скоро, в міру того як, до того як, після того
як, перш ніж.
3.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал
підручника; виконати вправу з підручника.)
4.	Диктант з коментуванням.
 Запишіть текст. Поясніть вживання розділових знаків. Випи
шіть складнопідрядні речення з підрядними часу, визначте
головну й підрядну частини, поставте питання до підрядної
частини. Побудуйте схеми.
Коли стара церква у запорозькому місті Самарі стала зовсім
ветхою, козаки вирішили поставити новий храм. За переказами,
вони відразу постановили, що в новому храмі не повинно бути
жодного залізного цвяха, бо не мусить їх бути у домі Спасителя,
розіп’ятого на хресті й прибитого до нього цвяхами. Вирішили
використати тиблі — дерев’яні кілки між колодами та робити за
мки — особливо вирізані зчеплення на кінці колод.
Перекази розповідають і про те, як проходила рада про будів
ництво нової церкви. Недільного літнього дня, після служби
Божої зібралася козацька старшина під розлогою яблунею в саду
ктитора. На раду запросили майстра Якима Погребняка, родом
із Харківщини. Козаки спочатку поставилися до майстра не
довірливо, бо той був дуже непоказним чоловіком. Та згодом,
коли Яким намалював на стежці обриси церкви, козаки повірили
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в його досвідченість та вправність. Вирішили будувати храм на
дев’ять бань, по три бані з чотирьох боків.
(За Д. Яворницьким)
5.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. (Речення
подаються без вилучення пунктуації). Побудуйте схеми.
1) Коли ідеш ранковим полем, там грають бризки від роси.
(В. Сосюра) 2) Тепер, коли були вже тільки окремі батареї та
міномети, всі почули глухий, рівномірний безперервний гул
далеко на лівому фланзі. (О. Гончар) 3) Вечірньою добою, коли
сонце сідало за далеким чорним лісом, він повертав з роботи на
винограднику. (М. Коцюбинський) 4) Виспівує та щебече, поки
сонце зійде. (Т. Шевченко) 5) Як тільки бричка викотилась на
широкий двір, закувала зозуля. (М. Коцюбинський) 6) Доки
лагодили міст через Дон, він перейшов річку вбрід. (П. Панч)
7) Ледве сонце почало спускатися на захід, нова хата стояла
майже готова. (О. Копиленко) 8) Я люблю їздити на поле тоді,
як ниви зеленіють та хвилюють зеленими нивами. (І. НечуйЛевицький)
6. Творче завдання.
 Складіть складнопідрядні речення, в яких сполучним сло
вом коли приєднувалися б підрядні речення означальні,
з’ясувальні, часу. Побудуйте схеми.
7. Переклад українською мовою.
1) Очнулся он, когда сонце стояло уже высоко. (А. Гайдар)
2) Пока он что-то спрашивал, я сел к столику. (А. Гайдар) 3) В то
время как товарищ мой остановился, мелькнула перед моими
глазами большая бабочка. (С. Аксаков) 4) Дедушка приказал не
будить Танюшу до тех пор, пока сама не проснется. (С. Аксаков)
5) Слово только тогда оказывает надлежащее действие, когда
оно высказано горячо и проникнуто убеждением. (М. СалтыковЩедрин) 6) Под утро, когда буря спала, Алексей услышал от
даленные звуки боя. (Б. Полевой) 7) Ранней зимою, как только
выпадет снег, залегают в берлоги медведи. (С. Маршак)
8. Гра «Знайди прислів’я».
 Запишіть прислів’я.
1) Поки розумний думає, … . 2) Доки грім не вдарить, … .
3) Тоді просо засівається, … . 4) Це буде тоді, … . 5) Коси коса, … .
6) Не кажи гоп, … . 7) Повів коня кувати, … .
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Д о в і д к а: …дурень уже робить; …мужик не перехреститься;
…як сухий дуб розвивається; …як рак свисне; …поки роса; …доки
не перескочиш; …як кузня згоріла.
V.	Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з учнями.
— Які речення називаються складнопідрядними?
— Які існують види складнопідрядних речень?
— Які існують підвиди підрядних обставинних речень?
— Які речення називаються підрядними місця?
— Яке місце щодо головного може мати підрядне речення?
— Як підрядне місця з’єднується з головним?
— Які речення називаються підрядними часу?
— Яке місце підрядного часу щодо головного речення?
— Як підрядне часу з’єднується з головним реченням?
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виконати письмово вправу
з підручника.

Уроки № 19–20
Тема.
Мета:

Обладнання:

Контрольний переказ (вибірковий) тексту публі
цистичного стилю.
з’ясувати рівень сформованості вміння письмо
во переказувати текст публіцистичного стилю;
навчити творчо переказувати текст, дотримую
чись стильових особливостей; розвивати творче
мислення; удосконалювати культуру писемного
мовлення.
текст переказу, словники.
Хід уроків

І.	Оголошення теми та мети уроків
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
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III.	Основний зміст роботи

1. Читання тексту переказу вчителем.
Сопілка з маминої калини
Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У канад
ців — клен, у росіян — берізка, а в нас — верба й калина. Правду
каже прислів’я: без верби і калини нема України. З давніх-давен
наш народ опоетизував цей кущ, оспівав у піснях. В калині, ка
жуть, материна любов і мудрість. Наруга над нею вкривала люди
ну ганьбою. Дітям, аби ті не нівечили цвіту, казали: не ламайте
калину, бо накличете мороз. Справді, калина цвіте насамкінець
весни, коли вже відходять заморозки.
То ж не дивно, що колись цю рослину цінували особливо.
Не було, здається, хати, біля якої не кущувала б калина. Як за
біліють квіти, дівчата ними коси прикрашали. А вже коли грона
достигали, їх вішали попід стріхою. Йдеш, бувало, селом — а ха
ти, неначе в коралах, червоніють густими намистинками.
В народній медицині, очевидно, не було помічніших ліків од
застуди, ніж калиновий чай. А як потрібна була калина в числен
них обрядах! Калиновим цвітом чи ягодами оздоблювали гільце
молодої.
Побачу цю ніжну, тремтливу дівчину-красуню, і наринають
світлі спомини дитинства… Якось пішли ми з мамою на урочище,
щоб запасти на зиму калинових кетягів. Мама зупинилася біля
куща над криницею і мовила: «Ось тут стояла колись наша хата.
Як тільки ми побралися з твоїм батьком, одразу й оселю заходи
лися зводити. А під осінь я висадила біля застільного вікна кущ
калини. Чи то земля така родюча, чи тому, що поливала, тільки
швидко розрослася. Соловейко на ній гніздо звив і щовесни нам
оддячував піснями. Згодом, як ти мав з’явитися, тато із пагона
змайстрував сопілку. Було таке повір’я: якщо зробити з калини
сопілку, в сім’ї неодмінно з’явиться син — продовжувач роду.
Так воно чи ні — суди сам. Але коли переїздили, я ні за чим так
не тужила, як за калиною…»
Коли вже ув’язали в пучки ваговиті грона, мама попрохала:
«Може б ти, синку, пересадив калину, щоб гарний споминок був
і мені, і тобі?»
За кілька днів у нашому городі вже світилися сизуваті пагони.
Дбайливі мамині руки викохали їх, і невдовзі біля вікна зацвіла
першим квітом калина. Завжди, коли я приїздив у гості до нень
ки, одразу ж нагадувала: «Ось глянь, яка красуня. А пам’ятаєш,
як ми її садили? Тепер, коли тебе довго немає, я дивлюся на неї
і згадую: “Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте”».
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Немає вже мами, але є калина — мамина мудрість, мамине
безсмертя…
Нині я часто буваю в рідному селі. Заможно живуть люди.
На рівненьких, дбайливо доглянутих грядках кущує полуниця,
рання городина, парникові квіти. «Ходовий товар» нині в по
шані, його оцінюють ринковим попитом. І все ж сумно і боляче,
що разом із достатком часто виростають по селах високі паркани.
Заростають споришем навпростецьки стежки до сусіда, затихає
колективна пісня…
Кущ калини біля материної хати… Це не тільки окраса,
а й глибокий символ. Це наш духовний світ, наша спадщина. Кущ
калини опредметнює і красу, й духовний потяг до своєї землі, сво
го берега, своїх традицій. Хіба не про це говорить народна поезія:
калиновий міст, калинова сопілка, калинова колиска?
Мені здається, що тому, хто не посадив на обійсті калини,
а ще гірше — коли викорчував — ні йому, ні його дітям ніколи не
почути найніжнішої, найбентежнішої у світі пісні.
Її може подарувати лише сопілка з маминої калини.
(498 сл.)
(За В. Скуратівським)
2. Бесіда з учнями.
— Визначте тему та головну думку тексту.
— Вкажіть, до якого стилю можна його віднести.
— З’ясуйте, які типи мовлення покладено у основу тексту.
— Що віддавна символізувала для нашого народу калина?
— Де і чому калину широко використовували наші бабусі та
прабабусі?
— Які повір’я, легенди, пов’язані з калиною, ви знаєте?
— Що уособлює, на думку Василя Скуратівського, калина
сьогодні?
— Чи маємо ми право порушувати, забувати народні традиції?
— Як ви розумієте прислів’я: «Без верби й калини нема Укра
їни»?
4.		Словникова робота.
Гільце — обрядове дерево українського народу, що прикра
шається квітами, ягодами;
наруга — нестерпне знущання;
нівечити — руйнувати, знищувати що-небудь;
помічніших — тих, що найкраще сприяють виліковуванню;
застільного (вікна) — того, що розташоване позаду столу,
навпроти нього;
обійстя — садиба, двір.
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5. Самостійна робота.
(Учні складають план тексту.)
6. Повторне читання тексту.
7.	Робота над чернетками переказів.
8.	Редагування робіт.
(Учитель допомагає слабким учням.)
9. Написання переказів начисто.
ІV. Підбиття підсумків уроків
V.	Домашнє завдання

Дайте письмову відповідь на запитання: «До яких висновків
спонукає нас Василь Скуратівський?»

Урок № 21
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправ
ленням помилок, допущених у переказі.
підбити підсумки творчої роботи; проаналізувати
типові помилки, допущені у переказах; виробля
ти у школярів уміння аналізувати і виправляти
власні помилки; розвивати усне й писемне мов
лення.
контрольні зошити.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Основний зміст роботи

1. Загальна оцінка переказів вчителем.
2. Аналіз двох-трьох переказів.
Схема аналізу письмового переказу
1) Чи в правильній послідовності переказано зміст тексту
(пропущено щось, додано щось зайве, переставлені абзаци
тощо)?
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2)
3)
4)
5)

Чи передано головну думку тексту?
Чи розкрито тему?
Чи збережено в переказі стиль тексту?
Чи дотримано правил орфографії та пунктуації?

3.	Оголошення оцінок за перекази.
4.	Колективна робота над типовими помилками.
5.	Індивідуальна робота учнів над помилками.
ІІІ. Підбиття підсумків уроку
ІV.	Домашнє завдання

Повторити відомості про складносурядні речення.

Урок № 22
Тема.

Мета:

Обладнання:

Складнопідрядні речення з підрядними способу
дії і ступеня. Підрядні порівняльні речення і по
рівняльні звороти.
ознайомити учнів із підрядними способу дії, сту
пеня, порівняльними; формувати вміння й на
вички розпізнавати дані види складнопідрядних
речень, визначати їх структуру і правильно ста
вити в них розділові знаки; розвивати орфогра
фічну і пунктуаційну грамотність; виховувати
сумлінне ставлення до навчання.
підручник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Фронтальне опитування.
— Яке речення називається складнопідрядним?
— Яке речення у складнопідрядному називається головним?
Підрядним?
— Які є види підрядних частин?
— На які питання відповідають підрядні означальні речення?
— На які питання відповідають підрядні з’ясувальні речення?
— На які питання відповідають підрядні обставинні речення?
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— Які підвиди підрядних обставинних речень вам відомі?
— На яке питання відповідає кожне з них? Наведіть приклади.
3.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст. Випишіть складнопідрядні речення, визна
чте вид підрядного. Побудуйте схеми. Зробіть синтаксичний
розбір одного речення.
Хтось із великих людей сказав: «Усе минає, а слово зали
шається». Коли зникають у безвісті держави, володарі, раби, на
порох розсипаються величні будівлі і пам’ятники, все стає тліном
і прахом, залишається тільки написане слово.
У науці широко знаний манускрипт під назвою «Літопис
Самовидця». Таку назву дав йому свого часу письменник
Пантелеймон Куліш. Невідомий автор сам був очевидцем і сучас
ником подій, про які він оповідає в своєму літописі. Події літопи
су охоплюють другу половину ХVІІ століття — особливо складні
для розуміння часи на Україні.
Учені різних часів намагалися з’ясувати, хто ж автор цього
літопису. Нарешті більшість дослідників зійшлися на думці,
що автор манускрипту — генеральний підскарбій Січі Роман
Ракушка-Романовський. Коли ж настав кінець гетьмануванню
Скоропадського, Ракушка прийняв духовний сан.
Читаючи «Літопис Самовидця», відчуваєш в його авторові
справжнього патріота рідної землі. З болем пише він про сплюн
дровані татарськими набігами українські села, про кривди, яких
завдавали людові польські жовніри й російські воєводи. Не при
ховує різкого осуду на адресу тих козацьких ватажків, які почи
нають міжусобиці і втягують у них тисячі людей.
«Літопис Самовидця» став важливим джерелом для вивчення
історії України, серйозною основою для пізніше створених літо
писів Григорія Граб’янки й Самійла Величка.
(За М. Слабошпицьким)
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Тренувальна вправа.
 Запишіть речення. Поставте питання до підрядних речень.
З’ясуйте вид підрядного. Назвіть сполучники, якими підряд
на частина зв’язується з головною.
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1) Умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність духу, ідеа
лів. (В. Сухомлинський) 2) Надворі стало так холодно, що вода аж
позамерзала. (Панас Мирний) 3) Сонце так світить ласкаво, що
аж каміння сміється. (М. Коцюбинський) 4) Я б на барву барву
накладала і малювала б щирим самоцвітом отак, як сонечко пре
чисте літом. (Леся Українка)
2.	Коментар вчителя
Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії і ступеня
називається таке складне речення, в якому залежна частина вка
зує на спосіб дії або ступінь дії головного речення.
Підрядне речення способу дії відповідає на питання як? яким
способом?, ступеня дії — на питання в якій мірі? якою мірою?
наскільки? Ці підрядні речення приєднуються до певного слова
або сполучення слів у головному реченні за допомогою сполучних
слів як, скільки, наскільки і підрядних сполучників як, мов, (мов
би, немов, немовби), наче (неначе), ніби (нібито), начебто, ніж,
чим, що, щоб.
Вказівними словами в складнопідрядних реченнях способу дії
й ступеня бувають вказівні прислівники так, настільки і вказів
ні займенники стільки, до такої міри.
3.	Робота з підручником
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал;
виконати вправу з підручника.)
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Вкажіть спо
лучники, сполучні і вказівні слова. Побудуйте схеми.
1) На другий день розгулялась така лапата віхола що за кілька
кроків нічого не було видно. (М. Стельмах) 2) Вона (Соломія) вско
чила у комиш і бігла прудко наскільки дозволяв це Остап та густий
очерет. (І. Нечуй-Левицький) 3) Косарі затягли пісню так що аж
луна пішла понад ставом. (І. Нечуй-Левицький) 4) Все сталося так
несподівано і швидко що люди аж закаменіли. (М. Коцюбинський)
5) Не так склалось як думав. (М. Коцюбинський) 6) Кайдаш хрьоп
нув дверима так що з полиці полетіло горня й розбилось на шма
точки. (І. Нечуй-Левицький) 7) Так зелено в вересні, зелено так
що іншому липню скупому й не снилось. (П. Воронько) 8) Все буде
так як писано в книжках. (М. Рильський)
5. Проблемні запитання.
— Що називається порівняльним зворотом?
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон»)
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Д о в і д к а:
Порівняльний зворот — це слово чи словосполучення, яке,
порівнюючи одні предмети, дії, ознаки з іншими, образно харак
теризує їх. Порівняльні звороти є членом простого речення (об
ставиною способу дії). Н а п р и к л а д: Любіть Україну, як сонце,
любіть… (В. Сосюра)
— Як ви думаєте, яке речення називається складнопідрядним
з підрядним порівняльним?
(Використовується інтерактивна вправа «Я так думаю».)
6.	Коментар учителя.
Складнопідрядне речення, в якому дія головного порівнюєть
ся з дією підрядного, називається підрядним порівняльним.
Н а п р и к л а д: Мій час пливе так тихо-тихо, як по ставку пли
ве листок сухий. (Леся Українка)
Підрядне порівняльне речення відповідає на запитання як?
подібно до чого? як саме? і приєднується до головного за допомо
гою сполучників як, мов, немов, немовби, наче, неначе тощо.
Підрядні порівняльні речення не слід плутати з порівняль
ними зворотами, які не мають присудків і є членами простого
речення.
7.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
8.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. (Речення
подаються без вилучення пунктуації). Зробіть синтаксичний
розбір.
А Орися росла собі, як та квітка в городі. Повна да хороша на
виду, маяла то сям, то там по господі в старого сотника, походжа
ла, як по меду бджілка, і всю господу звеселяла. (П. Куліш)
9.	Диктант з коментуванням.
1) За відчиненим вікном хатини вигравали на своїх струнах
нічні коники-цвіркуни, ніби маленькі скрипалі грали стиха на
їхньому мовчазному весіллі. (І. Цюпа) 2) Над зеленими нивами
тремтіло гаряче повітря, неначе хто тряс перед очима блискучим
серпанком. (М. Коцюбинський) 3) Червоні, жовтогарячі, жовті
веселчані смуги були такі ясні, неначе горіли тихим полум’ям.
(І. Нечуй-Левицький) 4) Час летів, немов на крилах, і, мов сон,
життя минало. (Леся Українка)
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10. Переклад українською мовою.
1) Воздух так прозрачен, словно его совсем нет. (Ю. Либедин
ский) 2) Все вокруг потускнело, будто солнце зашло за обла
ка. (С. Маршак) 3) Дальше в лесу так пышно раскинулся папо
ротник, что закрыл своей высокой зеленью даже высокие пни.
(К. Паустовский) 4) Облака так низко нависали над землей, что
корни сосен закутывались подчас туманом. (К. Паустовский)
5) Наступление шло так, как было предусмотрено в штабе.
(К. Симонов) 6) Речка так блестит и сверкает на солнце, что гла
зам больно. (И. Гончаров) 7) Море все в живых белых пятнах,
словно бесчисленные стаи птиц опустились на его белую равнину.
(Максим Горький)
11. Творче завдання (за варіантами).
 Складіть речення так, щоб:
І варіант
1) сполучне слово як приєднувало до головного речення під
рядне обставинне способу дії;
2) сполучник як приєднував до головного речення підрядне
з’ясувальне;
ІІ варіант
1) сполучник що приєднував до головного речення підрядне
з’ясувальне;
2) сполучне слово що приєднувало до головного речення під
рядне обставинне речення способу дії.
V.	Закріплення вивченого матеріалу

Творча робота.
 Cкладіть складнопідрядні речення за схемами. Запишіть їх.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

[… ім.], (сп. сл. що …).
[… дієсл. + вказ. сл.], (що …).
[… + туди ], (де …).
[Там, (де …), …].
[ ], (коли …).
(Поки …), [ ].
[обст. часу, (коли …), …].
[… так + дієсл.], (сп. сл. як …).
[ ], (мов …).

VІ. Підбиття підсумків уроку
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VІІ.	Домашнє завдання

Виписати з підручника літератури складнопідрядні речення
з підрядними способу дії, ступеня, порівняльними або виконати
письмово вправу.

Урок № 23
Тема.
Мета:

Обладнання:

Тези статей на морально-етичні та суспільні теми.
ознайомити учнів з тлумаченням слова «теза»;
навчати складати тези; розвивати логічне мис
лення; виховувати старанність у навчанні.
підручник, текст.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Працюючи з книгою, статтею, слід застосовувати такі способи
фіксації прочитаного, як план, тези, виписки, конспект.
Запис зберігає частину прочитаного. Він дисциплінує, змушує
глибше зануритися в зміст, привчає виділяти основне, сприяє
міцнішому засвоєнню, повторенню і закріпленню матеріалу.
План — попередня форма запису прочитаного. Він передує
тезам та конспекту. Змістовні тези неможливі без тез попередньо
складеного чіткого плану, хоча зміст і обсяг плану й тез відрізня
ються. Тези не тільки включають у себе всі основні питання, які
має відбити план, але й доповнюють положеннями, що розкрива
ють окремі аспекти мікротем.
Отже, тези — це стисло сформульовані основні положення
прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого.
Тлумачний словник подає таке значення цього слова:
Теза, -и, ж. 1) Одне з положень, одна з основних думок, ви
сунутих у книжці, статті, доповіді, правильність якого (якої)
повинна бути доведена. 2) у мн. Коротко сформульовані основні
положення доповіді, лекції, статті та ін.
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Розрізняють два види тезування — відбір авторських тез із тек
сту; формулювання основних положень статті чи розділу книжки
власними словами.
2.	Ознайомлення з пам’яткою «Як складати тези статті».
Пам’ятка «Як складати тези статті»
1) Попередньо переглянути статтю, продумати мету, яку ви
ставите перед собою, приступаючи до її опрацювання.
2) Уважно прочитати статтю, визначити її основну думку.
3) Поділити статтю на смислові частини, визначити всі мікро
теми.
4) Сформулювати пункти плану, логічно пов’язавши їх між
собою.
5) Сприймаючи текстову інформацію, намагатися чітко уяви
ти, що є важливим для автора, а що — для вас як для чи
тача.
6) Вибирати для тез основні ідеї та положення, відділивши
важливі деталі від подробиць, записати їх словами автора
або власними словами, розмістивши в певній послідов
ності.
7) Керуватися найголовнішим принципом нотування чужого
тексту — не допускати перекручень змісту.
3. Читання статті.
Душа нації
Так, саме в ній, у мові — душа народу, душа нації. Якщо не
збережем, не відстоїмо її, то вже тоді все… тоді небуття, духов
на порожнеча. Не до її поезії буде, не до філософії, не до історії.
Нічогісінько нашого вже не буде.
Є в творчості Тараса Шевченка образ Великого льоху — образ
правдивої нашої історії, до часу, до пори закритої від людського
зору. Це образ не лише ближчої історії, а й глибинної праісторії
України. Історична пам’ять народу — то і предковічні звичаї та
обряди, то наш фольклор, то наша мова.
Ще на початку ХХ століття українським археологом Вікентієм
Хвойкою було зроблено епохальне відкриття Трипільської куль
тури. На теренах України, на берегах Дніпра відкрито найдавні
шу людську цивілізацію, яка сягає ще давньоєвропейської спіль
ноти. Вікентій Хвойка переконливо обґрунтував твердження про
автохтонність нашого народу від часів індоєвропейської єдності


А в т о х т о н н і с т ь — абстрактне поняття від автохтон — корінне населення
країни або місцевості, що зародилося у цій місцевості і мешкає тут і зараз.
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аж донині. Щодалі більше вчених у світі схильні бачити прабать
ківщину індоєвропейських народів на території сучасної України.
Пращури наші вперше в Європі жили тут осідло, не лише ви
найшли колесо й плуг, орали й сіяли, вони мали свою культуру,
навіть писемність. Звідси поширилися вони у світ. Ще ждуть нас
дивовижні відкриття з тих часів.
Як звичаї, так і мова витворювалися протягом усього довгого
розвитку народу. Відгукуються, перелунюються українські сло
ва-лексеми і в шумерській мові, і в санскриті, і в перській, і в ста
рогрецькій, і в латині…
Так, ми — стародавня нація. Давно слід пробуджувати укра
їнську пам’ять. Відродити етнічну пам’ять українства як дер
жавного народу, що утворив колись Київську Русь, а згодом за
снував славну козацьку республіку.
Мова — дзеркало душі народу, святиня, з котрою пов’язана
не лише минувшина, а й майбутнє. Ми не можемо, не сміємо
її втратити, бо, втрачаючи рідну мову, народ втрачає з нею
всі свої духовні надбання за багато віків, усі запаси народної
мудрості, що збереглися у народній поезії. Без прабатьківської
мови народна душа виснажується, народ переходить на нижчий
ступінь розвитку.
(За В. Коломійцем)
4. Самостійна робота.
(Учні складають план статті й тези до неї.)
Орієнтовний план

Орієнтовні тези

1) Без рідної мови —
духовна порожне
ча, небуття

1) У мові — душа народу. Якщо не збережемо,
не відстоїмо її, тоді настане небуття, духовна
порожнеча. Нічогісінько нашого вже не буде

2) Що означає Шев
ченків образ
Великого льоху

2) Образ Великого льоху — образ правдивої
нашої історії, глибинної праісторії України

3) Трипільська
культура — най
давніша людська
цивілізація

3) На початку ХХ Вікентій Хвойка відкрив
Трипільську культуру — найдавнішу люд
ську цивілізацію, що сягає ще давньоєвро
пейської спільноти

4) Доведення авто
хтонності україн
ської нації

4) Вікентій Хвойка обґрунтував твердження
про автохтонність української нації з давніх
часів аж донині

5) Територія сучасної 5) Багато вчених у світі вважають, що сучасна
України — прабать
Україна — це прабатьківщина індоєвропей
ківщина індоєвро
ських народів. Тут жили, працювали,
пейських народів
творили свою культуру наші пращури
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Закінчення таблиці
Орієнтовний план

Орієнтовні тези

6) Пробудження
6) Слід пробуджувати українську прапам’ять,
української пам’яті
відроджувати етнічну пам’ять українства як
народу, що утворив колись Київську Русь,
а потім заснував козацьку республіку
7) Мова — святиня
народу

7) Мова — дзеркало душі народу, з котрою
пов’язане не тільки минуле, а й майбутнє.
Втрачаючи її, народ втрачає всі духовні
надбання. Без мови народ переходить на
нижчий ступінь розвитку

5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV.	Домашнє завдання

Скласти план і тези однієї із статей із підручника з україн
ської літератури.

Урок № 24
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складнопідрядні речення з підрядними причини
і мети.
ознайомити учнів зі складнопідрядними речен
нями з підрядними причини і мети; формувати
вміння й навички розпізнавати дані види склад
нопідрядних речень, визначати їх структуру
і правильно розставити розділові знаки; розвива
ти грамотність, пам’ять, увагу; виховувати любов
до рідної природи.
підручник, картки.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Робота біля дошки з картками.
Див. с. 83.
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Картка 1
 Списати, розставляючи розділові знаки. Пояснити, у чому
полягає відмінність між порівняльним зворотом і підрядним
порівняльним реченням.
1) Стежина неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні
гори. (Д. Павличко) 2) Попереду стали м’які силуети гір
ніби вони виступили непомітно з блакиті самого горизонту.
(О. Гончар) 3) От стеляться розложисті як скатерть зелені ле
вади. (І. Нечуй-Левицький) 4) Межи зеленими килимами біліє
гречка наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці.
(М. Коцюбинський)
Картка 2
 Поширити речення підрядними порівняльними та порів
няльними зворотами.
1) Надворі стало ясно … . 2) Вітер налетів … . 3) Проміння сон
ця блищало … .
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Прочитайте, дайте відповідь на запитання, виконайте зав
дання.
До пишного розмаїття мальв усі давно звикли, і стали вони
невід’ємною частиною родини. Щороку ранньою весною з-під
землі з’являлося зелене пагіння, за кілька ночей воно виростало
вище призьби, привітно заглядало у вікна. На високих стеблах
в’язалися десятки бутонів, які в кінці весни зацвітали червони
ми, світло-рожевими і темно-пурпуровими квітками.
Здавалось, то й не квіти, а якийсь чарівник розвішав на пруж
них високих пагіннях малинові, оранжеві, сріблясті дзвоники.
Вечорами тихими, коли спадала літня спека, мальви стояли уро
чисті серед золотого надвечір’я, тихо граючи чарівну пісню на
своїх чутливих грамофонних трубках.
І тоді стара хата ставала незвичайною, бо стояла вся в пре
красному живому вінку, в центрі пелюсткового багаття. Іншим
ставало й подвір’я, і трохи похилі дощані ворота, і плетений тин,
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який вростав у рожеву гущавину. Дівчата любили вогнисті рожі,
бо й самі нагадували чимось ці квіти.
(За І. Цюпою)
— Яку квітку описує автор?
— До якого стилю мовлення належить наведений текст?
— Підберіть заголовок до запропонованого уривку.
— Знайдіть у тексті складнопідрядні речення. Випишіть їх.
— Які підрядні речення вам знайомі? Накресліть їх схеми.
— Яку будову мають інші складнопідрядні речення?
— На які питання відповідають підрядні частини?
— Що пояснюють підрядні речення: головне речення чи пев
ний його член?
— За допомогою чого пов’язуються підрядні з головним ре
ченням?
2.	Коментар учителя.
Складнопідрядним реченням із підрядним причини нази
вається таке складне речення, в якому залежна частина вказує на
причину дії головного речення. Питання до підрядного ставиться
не від слова в головному реченні, а від усього головного речення.
Причинове підрядне речення відповідає на питання чому? через
що? з якої причини? і з’єднується з головним за допомогою спо
лучників тому що, через те що, бо, завдяки тому що, у зв’язку
з тим що, оскільки. У головному реченні можуть бути вказівні
слова тому, через те та ін.
Складнопідрядним реченням із підрядним мети називається
таке складне речення, в якому підрядне речення вказує, з якою
метою відбувається дія головного речення. Підрядне речення
мети відповідає на питання навіщо? з якою метою? для чого?
і зв’язується з головним простими і складеними сполучниками
щоб, для того щоб, аби, з тим щоб тощо. У головному реченні
можуть бути вказівні слова для того, задля того, на те, з якими
співвідносяться сполучники щоб, аби.
3. Самостійна робота.
 Опрацювавши теоретичний матеріал за підручником, запов
ніть таблицю.
Вид підрядних
речень

Питання, на які відпові
дають підрядні

Причини
Мети
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Сполучники, якими
приєднуються підрядні

4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
5. Попереджувальний диктант.
1) Люблю людей землі своєї, бо я землі своєї син. (В. Сосюра)
2) Ми нові гаї посадим, щоб земля була весела. (М. Рильський)
3) Перекидались словами пустими і незначними, аби подати один
одному голос. (М. Коцюбинський) 4) Мабуть, тому що село коло
річки близько, таке все свіже, зелене та яре. (Марко Вовчок)
5) Пташки покидають діброви, щоб знов прилетіти навесні.
(В. Сосюра) 6) Я не клянусь, тому що я не зраджу. (Л. Костенко)
7) Люби природу, о люби, щоб буть самим собою. (В. Сосюра)
8) Христя, щоб як-небудь скоротити час, почала вишивати сороч
ку. (Панас Мирний) 9) Треба слову мужності додати, щоб воно
могло багнетом стати. (М. Сингаївський)
6. Творче завдання.
 Спишіть речення, замінюючи виділені слова підрядними ре
ченнями. З’ясуйте вид підрядного.
1) Вранці ми вирішили піти в ліс по гриби. 2) Через негоду
змагання довелося перенести. 3) Сніги швидко розтанули завдяки
сонячній теплій погоді. 4) Для підсилення звуку на сцену поста
вили додаткові мікрофони.
7. Переклад українською мовою.
 Перекладіть речення, побудуйте схеми.
1) Он проспал почти два с половиной часа и проснулся отто
го, что начало светать. (К. Симонов) 2) Оттого что облака почти
касались берез, на земле было тихо и тепло. (К. Паустовский)
3) Чтобы увидеть море, надо выйти за калитку и пройти не
много по тропинке. (К. Паустовский) 4) Мы пошли к реке на
прямик через сырые луга, чтобы сократить путь. (А. Гайдар)
5) Слетает снег от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки.
(К. Паустовский) 6) Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего
ее слушать. (Д. Шостакович) 7) Трудности существуют, чтобы их
одолеть. (А. Безыменский)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

Творче завдання.
 Складіть речення за схемами, з’ясуйте вид підрядних речень.
1) [… дієсл. ], (що …).
2) (Щоб …), […].
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VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал за підручником; виконати
письмово вправу.

Урок № 25
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складнопідрядні речення з підрядними умовни
ми, наслідковими, допустовими.
ознайомити учнів із складнопідрядними речення
ми умовними, наслідковими, допустовими; фор
мувати вміння розпізнавати такі речення, визна
чати в них граматичну основу, головну і підрядну
частини, конструювати їх і застосовувати в мов
ленні; розвивати пунктуаційну грамотність, ува
гу, логічне мислення
підручник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання
2. Бесіда з учнями
— Які речення називаються складнопідрядними з підрядни
ми причини?
— Якими сполучниками приєднуються підрядні речення при
чини до головного речення?
— Які розділові знаки ставляться в цих реченнях?
— Які речення називаються складнопідрядними з підрядни
ми мети?
— Як підрядні речення мети приєднуються до головного ре
чення?
3. Творче завдання.
 Пригадайте і запишіть кілька прислів’їв і приказок, які
є складнопідрядними реченнями з підрядними причини і мети.
Д о в і д к а:
Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
Щоб урожаї добрі мати, треба землю глибше орати.
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Щоб уволю всього мати, слід багато працювати.
Не клади пальця в рот, бо відкусять.
Не дивись високо, бо запорошиш око.
Аби чоловіка розпізнати, треба його за серце взяти.
Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти.
На те й лихо, щоб з ним битись.
Годуй діда на печі, тому що й сам там будеш.
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Тренувальна вправа.
 У поданих складнопідрядних реченнях визначте головну і під
рядну частини; поставте питання від головної до підрядної.
З’ясуйте значення підрядної частини. Вкажіть, з яким словом
у головному реченні чи з головним реченням у цілому поєд
нується підрядна частина. Назвіть засоби зв’язку підрядної
частини з головною. Накресліть схеми речень.
1) Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. (Л. Костенко)
2) Якби могли дерева говорити, то рідний край навчили б нас
любити. (С. Жук) 3) Якби оті проміння золоті у струни чарами
якими обернути, я б з них зробила золотую арфу. (Леся Українка)
4) Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця,
так що дерева потопали в ньому. (М. Коцюбинський) 5) Світлиця
з матового скла, з одкритою стелею, так що видно багато неба
і зовсім не видно землі. (Леся Українка) 6) Хоч і тепло ще, а осінь
вже підходить крадькома. (Н. Забіла) 7) Троянди паморозь
іскристо-сиза вкрила, хоч бідні пуп’янки ще прагнуть розцвісти.
(М. Рильський)
2. Самостійна робота.
 Заповніть таблицю, опрацювавши теоретичний матеріал за
підручником.
Вид підрядних
речень

Питання, на які відпові
дають підрядні

Умовні
Наслідкові
Допустові
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Сполучники, якими
приєднуються підрядні

3.	Коментар учителя
Складнопідрядним реченням із підрядним умови називається
таке складне речення, в якому залежна частина вказує на умову,
при якій стане можливим те, про що йдеться в головній частині.
Цей вид підрядного речення пояснює головну частину в цілому.
Підрядне речення умови відповідає на запитання за якої умо
ви? і приєднується до головного сполучниками підрядності коли
(коли б), якби (аби), якщо, як, як же, раз. Цим сполучникам у го
ловному реченні може відповідати вказівне слово — частка то або
обставинне слово тоді чи вставні слова значить, виходить та ін.
Підрядні речення допустові вказують на те, що могло б зава
дити дії у головній частині. Вони відповідають на питання незва
жаючи на що? всупереч чому? і приєднуються до головної частини
сполучниками хоч (хоча), дарма що, як не, куди не, незважаючи
на те що, нехай.
Підрядні наслідкові вказують на наслідок того, про що мо
виться в головній частині. Вони пояснюють головну частину
в цілому, не відповідають на жодне питання і приєднуються спо
лучником так що.
Зверніть увагу! Підрядне наслідкове за будовою подібне до
складнопідрядного речення з підрядним способу дії, у якому
в головній частині є співвідносне слово так, а підрядна частина
з’єднується з головною сполучником що. Якщо сполучник так
що не розчленовується, а слово так, крім того, не може зміню
вати місця, то підрядна частина є наслідковою (кома в такому
складнопідрядному реченні ставиться перед сполучником так
що). Якщо слово так належить до головного речення, то підрядне
є обставинним способу дії. У такому випадку так можна переста
вити в інше місце у реченні.
4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
5. Самостійна робота.
 Перепишіть, вставляючи пропущені букви та розділові знаки.
Визначте вид речень. Накресліть їх схеми.
1) Сонця не було ще видно хоч деякі шпилі порожевіли.
(М. Коцюбинський) 2) Здоровен..ий дуб ро..лігся ро..ширився своїм
кострубатим гіллям так що аж темно під ним. (М. Коцюбинський)
3) Сонця було так б..гато що небо аж побіліло від нього. (О. Гончар)
4) Дарма що стояло тихе сонячне бе..вітря листя тр..потіло на де
ревах вздовж шляху. (Ю. Смолич) 5) Скільки не дивись на море
воно ніколи не набридне. (В. Козаченко) 6) На горизонті тр..мтіло
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голубе мар..во так що на пр..бережних барханах і к..мишах про
пливали голубі тіні. (О. Десняк) 7) Якщо ти за своє жит..я не поса
див жодного дерева — плати за чисте повітря. (О. Довженко)
6. Творче завдання.
 Складіть речення за схемами, з’ясуйте вид підрядних речень.
1) […], (коли б …).
4) [ , (хоч … ), …].
2) (Якщо …), [то …].
5) (Аби … ), [то …].
3) (Дарма що …), […].
6) […], (так що …).
7.	Робота біля дошки та в зошитах.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
8. Переклад українською мовою.
1) Леса вокруг Залужжя не перевелись, хотя с севера и подсту
пал к ним вплотную город. (С. Баруздин) 2) Снег все становился
белее и ярче, так что слепило глаза. (К. Паустовский) 3) Мы си
дели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все.
(М. Лермонтов) 4) Только правда, как бы ни была она тяжела,
легка. (А. Блок) 5) Войска все шли и шли, хотя спустилась ночь.
(А. Фадеев) 6) Нужное слово, если оно вовремя сказано, всегда
дорогу к сердцу найдет. (М. Шолохов) 7) И лес шумит дружней,
когда деревьев много. (Нар. творчество)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Творче завдання.
 З поданих пар речень утворіть складносурядні та складнопідряд
ні речення з різними видами підрядних (там, де це можливо).
1) Стояла тепла погода. Люди гуляли у парку.
2) Було темно. Ми загубили стежку.
3) Настав ранок. Учні поспішали до школи.
2. Навчальний диктант.
Ще донедавна в Україні оминали по можливості сварки, хрес
тили рота, коли з язика злітало недобре слово. Великим гріхом
вважалося когось проклинати. То не забобони, а глибинні закони
космічного співжиття.
Думки — вічна енергія. Вони утворюють у Космосі світлі
і темні хмари, бо мають властивість притягуватися до собі подіб
них. Провисають над землею, звідки пішли, і невдовзі поверта
ються до неї. Ми самі, а не хтось інший, провокуємо стихійні
лиха. Згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали
якісь катаклізми, голод, мори.
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Тож кожна думка — «матеріальна». І найбільше зло робимо
собі, проклинаючи когось.
(За К. Мотрич)
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал за підручником; виконати
письмово вправу.

Урок № 26
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складнопідрядні речення з кількома підрядними.
дати поняття про послідовну, однорідну й неод
норідну підрядність; формувати вміння й навич
ки учнів розрізняти в тексті ці речення, визна
чати вид підрядності, ставити розділові знаки
у такого типу реченнях, складати їх структурні
схеми; удосконалювати навички синтаксичного
розбору складнопідрядних речень; збагачувати
словниковий запас школярів виховувати любов
до рідного краю.
підручник, таблиця.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Диктант з коментуванням і завданням.
Смугастий шлагбаум перетинав вузьку асфальтовану смужку
дороги над самісіньким глинистим урвищем, що стрімко спадало
вниз і занурювалось у жовтаво-зеленувате море. Згори видно було,
як виникають довгі хвилі з білими гребенями з далеких морських
просторів і котяться на берег одна за одною повільно й величаво.
Тут вони втрапляють у розріджені снопи мерехтливого проміння,
що пробивається в розриви поколошканих вітром низьких хмар.
І, просвічені сонцем, світлішають, жовкнуть від прибережного
мулу, укриваються шапками білої піни. Вітер зривав її з гребенів
хвиль, видував на пустельний берег і котив бруднувато-драглис
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тими кулями у виямки круч, де вони і вляглися, мов торішні
забуті сніги.
Пахло йодом, свіжими водоростями, рибою й неспокоєм дале
ких нездоланих просторів, як завжди і скрізь пахне на морських
узбережжях. Голо, пусто, безлюдно. Тільки сріблясті чайки з кри
ками перебігають мокрим піском понад самим зрізом води, час
від часу підстрибують, змахуючи крильми, коли їх ось-ось має
накрити хвиля.
(За О. Гончаром)
— Поясніть розділові знаки.
— Поясніть написання слів спадало, жовтаво-зеленувате,
бруднувато-драглистими, нездоланих, ось-ось, понад.
— Підкресліть підрядні речення і визначте їх вид. Накресліть
схеми.
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з текстом.
 Прочитайте, дайте відповідь на запитання, виконайте зав
дання.
Ліс восени. Що може бути краще? Молитовну тишу лісу то
тут, то там порушує суха гілка або їжак, який збирає листя,
щоб накрити свою хатку на зиму. Десь пискне синичка, їй ніж
но відповість маленький, короткохвостий корольок. У піднебессі
ширяє яструб. Його журливе квиління тільки підкреслює тишу
осені. У лісі сумно, але я люблю цей смуток, бо він близький
душі моїй.
Ловлю легенький запах диму, що лине з лану, де копають кар
топлю. Пастухи печуть її на багаттях із сухого бадилля, а корови
бродять тут же, підбираючи то картоплину, то бур’янець. У від
критому полі видно, як летять у вирій журавлі, як сумує на само
тній деревині сіра ворона, загорнута в чорну хустину. Задивишся
на ці дива, серце затривожиться, защемить від радості й болю.
(За В. Гжицьким)
— Знайдіть складнопідрядні речення. Підкресліть в кожному
граматичні основи.
— Скільки підрядних речень є при одному головному?
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— З’ясуйте, на які питання вони відповідають?
— Чи однаково залежать від головного?
— Зробіть висновки.
2.	Робота з таблицею «Складнопідрядні речення з кількома підрядними».
Послідовна
підрядність

Неоднорідна
підрядність

Однорідна
підрядність

головне

головне

головне
підрядне І ст.
підрядне ІІ ст.
[

(~?:^(~?:^

], (

), (

).

(

:^~?((~?:^

), [

], ( ).

[

(~?:^~~?:^

], (

), (

).

3.	Коментар учителя.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними — це такі ре
чення, до складу яких належать два або більше підрядних речень.
Розрізняють складнопідрядні речення з однорідною підрядністю,
складнопідрядні речення з послідовною підрядністю, складнопід
рядні речення з неоднорідною підрядністю.
Однорідною підрядністю називається така підрядність, при
якій однакові за значенням підрядні частини відносяться до одно
го й того ж члена головної частини чи до всієї головної частини.
Н а п р и к л а д: Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра
веселочка воду позичає. (Т. Шевченко)
Послідовною підрядністю називається така підрядність, при
якій перша підрядна частина залежить від головної, друга — від
першої підрядної частини, третя — від другої підрядної частини
тощо. Н а п р и к л а д: Над світом стояла така тиша, що було
чути, як плакала надламана гілка. (М. Стельмах)
Неоднорідною, або паралельною підрядністю називається
така підрядність, при якій: а) кілька однакових за значенням
підрядних частин відносяться до різних членів головної части
ни; б) кілька різних за значенням підрядних частин по-різному
відносяться до головної частини: одна з частин пояснює один
з членів головної частини, а друга — головну частину в цілому.
Н а п р и к л а д: З невеселою радістю, що пробивалася крізь усі
тривоги, я вискочив на весняну вулицю, де кожна калюжа трима
ла в собі клапоть сонця. (М. Стельмах)
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4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням:
— опрацювати теоретичний матеріал «Розділові знаки у склад
нопідрядному реченні з кількома підрядними»;
— виконати вправу з підручника.)
5. Гра «Хто швидше».
(Двоє учнів біля дошки, а інші за варіантами в зошитах вико
нують синтаксичний розбір речень.)
1) І зненацька ти помічаєш безліч кольорів, які за всі ці по
хмурі дні непомітно надбала природа, щоб тепер, дивуючи, вра
зити в саме серце. (Є. Гуцало) 2) Проходячи мимо горобини, що
стояла поміж вільх і беріз у захистку їхнього рясного віття, не
можна було втриматися від того, щоб не поглянути на її радісну
поставу, що виражала щиру-щирісіньку втіху. (Є. Гуцало)
6.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)
7. Гра «Знайди прислів’я».
 З поданих частин відновіть складнопідрядні речення з кілько
ма підрядними. (Частини прислів’їв наведені у довільному
порядку.) Побудуйте схеми речень. Поясніть розділові знаки.
Бо не знаєш. Коли не треба. То б твоя плакала. Що впаде. Не
хвалися завтрашнім днем. То багато лиха оминули б. Хто на землі
сидить. Коли дитина питає. Якби люди і риба не одчиняли роти.
Коли б твоя знала. Чоловік довідається тоді. Що той день уро
дить. Як він мало знає. Той не боїться. Що моя іграла.
Д о в і д к а:
Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день уро
дить.
Хто на землі сидить, той не боїться, що впаде.
Якби люди і риба не одчиняли роти, коли не треба, то багато
лиха оминули б.
Коли б твоя знала, що моя іграла, то б твоя плакала.
Чоловік довідається тоді, як він мало знає, коли дитина питає.
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Творче завдання.
 Побудуйте речення за схемами:
1) [ ], (щоб …), (який …).
2) (Якби …), [то …], (хоч …).
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3)
4)
5)
6)

[ ], (де …), (де …), (де …).
[ ], (коли …), (де …).
[ , (що …), ], (який …).
[ ], (бо …), (хоч …).

2. Самостійна робота.
 Напишіть твір-мініатюру «Бережіть світ природи», вживаючи
складнопідрядні речення з кількома підрядними.
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал за підручником; виконати
письмово вправу.

Урок № 27
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум
на морально-етичну тему.
повторити типи мовлення, пояснити особливості
твору-роздуму на морально-етичну тему; вчити
учнів створювати власне висловлювання, доби
рати мовні засоби відповідно до типу і стилю
мовлення; розвивати культуру усного мовлення;
формувати моральні переконання.
тлумачний словник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Бесіда з учнями.
— Які стилі мовлення ви знаєте?
— У якій сфері суспільного життя вживається публіцистич
ний стиль?
— Яка мета публіцистичного стилю?
— Які типи мовлення ви знаєте?
— Пригадайте, які види роздумів ви знаєте?
— Як будуються твори-роздуми?
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Структура твору-роздуму
1) Вступ (готує до сприйняття проблеми).
2) Теза (думка, яку необхідно аргументовано довести або
спростувати).
3) Аргументи (докази, приклади, які спростовують або дово
дять тезу).
4) Висновок.
3.	Ознайомлення з пам’яткою «Як працювати над твором-роздумом».
Пам’ятка «Як працювати над твором-роздумом»
1) Продумати тему і основну думку твору.
2) Визначити стиль.
3) Чітко і стисло сформулювати тези.
4) Дібрати переконливі докази (факти з історії, літератури,
власних спостережень).
5) Зробити висновки.
6) Для зв’язку частин твору вживати вставні слова (по-пер
ше, по-друге, по-третє; на мою думку, по-нашому; напри
клад, скажімо; отже, таким чином та ін.) і речення (мені
здається; я гадаю; я міркую так; можна навести приклад).
7) Написати твір на чернетці і удосконалити написане.
8) Переписати твір начисто.
4.	Робота над усним твором-роздумом «Неможливо завжди бути
героєм, але завжди можна залишатися людиною» (Ґете).
(Учні самостійно складають план твору, підбирають аргумен
ти, формулюють тези тощо. Вчитель допомагає слабо підготовле
ним школярам.)
5. Заслуховування двох—трьох учнівських творів.
6.	Редагування та аналіз усних висловлювань.
7. Виставлення оцінок за твори.
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Написати твори в робочих зошитах.
Додаток до уроку 28

На основі цієї легенди вчитель може провести з учнями бесіду
про моральні цінності. А потім перейти до роботи над твором-роз
думом.
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Палаюче серце
Жили на річці Аракс потомки Тар’ягна. Народ — як дерево,
щоб рости, йому треба простір. І от коли старий князь Богодар
помер, обрали його сина Данко.
Данко — молодий красень. Гарні — завжди сміливі. Він го
ворив:
— Збираймося! Ці гори душать нас. Не безконечні вони!
Перейдемо їх і виллємося на простір степу, як ріка в море. Їдемо!
Ну! Гей!
Подивились на нього люди, що він кращий за всіх, бо в його
очах світиться багато сили і вогню живого.
— Веди нас! — сказали вони.
Тоді він повів. Дружно всі пішли за ним — вірили в нього.
Важкий був шлях. Гори забрали усі сили. Але за горами почався
спершу сухий, а потім болотистий ліс. Ліс такий густий і висо
кий, що темно було серед дня, на кожному кроці болото роззявля
ло жадібну гнилу пащу, ковтаючи людей.
Гроза вдарила над лісом, загули дерева, а суцільний дощ лив,
і люди йшли ніби по дну морському. А з гілок дивилась на них
Тьма, щось страшне, темне і холодне. Це був важкий шлях, люди
втомилися і занепали духом. Зупинились вони, втомлені і злі,
щоб судити Данко.
— Ти вмреш! Ти вмреш! — ревіли вони.
А ліс гув і гув, повторюючи крики, і блискавки розривали тьму
на шмаття. Данко дивився на тих, заради кого він трудився, і бачив,
що вони як звірі. Багато людей стояло навколо нього, і не було на
їхніх лицях шляхетності, і не можна було чекати від них пощади.
От і зараз у серці Данко закипіла злість — як данина людсько
му, але зразу ж її перемогла шляхетність — як данина Божому,
і злість зникла в сутінках душі. Він любив свій народ і був його
найкращою квіткою, він жалів людей і думав, що, можливо, без
нього вони загинуть. І серце його спалахнуло вогнем бажання
врятувати свій рід-плем’я, вивести їх на широкий шлях, і тоді
в його очах блиснули промені того могутнього вогню.
— Що я зроблю для Роду?! — сильніше за грім крикнув
Данко. І раптом він розірвав руками собі груди, вирвав із них своє
серце і високо підняв над головою. Воно палало так яскраво, як
сонце, і ясніше за сонце, і весь ліс замовк, освітлений цим факе
лом великої любові до людей, а Тьма розлетілась від світла і там
далеко, в лісі, тремтячи, упала в гнилу пащу болота. Люди ж,
зачудовані, остовпіли.
— Ходімо! — крикнув Данко і кинувся на місце вождя, три
маючи високо палаюче серце і освітлюючи ним шлях своєму наро
ду. Вони кинулись за ним, зачаровані.
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І ось раптом ліс розступився і залишився позаду, а Данко і всі
люди зразу пірнули в море сонячного світла і чистого повітря.
Гроза була там, позад них, а тут сяяло сонце, зітхав степ, бли
щала трава в діамантах дощу, і в далині золотом мінилася ріка
Вардана…
Кинув погляд на широкий степ гордий і сміливий Данко,
кинув радісний погляд на вільну землю і засміявся гордо. А тоді
і помер…
(За В. Рубаном)

Урок № 28
Тема.

Мета:

Обладнання:

Тематична контрольна робота «Складнопід
рядне речення». Тестування. Контрольне читан
ня мовчки.
перевірити знання і вміння учнів за вивченою
темою; розвивати логічне мислення, орфографіч
ну і пунктуаційну грамотність, пам’ять, увагу;
виховувати старанність у навчанні.
тестові завдання, текст для читання мовчки та
завдання до нього.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Проведення тестування
І варіант
1. Укажіть складнопідрядне речення:
А Жваво, майже підбігцем старий чабан кинувся до яг
няти, взяв його на руки, приніс, поклав до вівці, і вона
одразу заспокоїлась. (О. Гончар)
 Б На нас лежить тавро тієї зради, якою нас вже зраджено
віки. (Л. Костенко)


Учитель також може використати видання: Жовтобрюх В. Ф. Українська мова.
9 клас. Комплексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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В Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської
культури. (І. Франко)
Г То Кармалюк тихенько співав про себе, то знов голосно
на усе поле розносилась його пісня. (Марко Вовчок)
2. Укажіть складнопідрядне речення, в якому підрядна час
тина стоїть після головної:
А Де хата біленька, там родина гідненька. (Нар. твор
чість)
Б Потім, коли зайшов із речами та букетом півоній в ав
тобус і глянув у вікно, постать матері, ще така близька,
видима, вже видалась віддаленою. (Є. Гуцало)
 В Великої душі потрібно, щоб доброту в нещасті зберег
ти. (В. Коломієць)
Г Копита відбивали чіткий ритм і, збуджений тим рит
мом, він навмисно прискорював біг. (В. Дрозд)
3. Укажіть складнопідрядне речення, в якому підрядна час
тина стоїть усередині головної:
А Чи до мети я певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях
тернистий? (Леся Українка)
Б І здатен той на зліт, хто цілу вічність взяв на крила.
(О. Корнійчук)
В Зграя дроздів полетіла, мабуть, шукати собі інше дере
во, яких у лісі не так і мало (Є. Гуцало)
 Г Щиглики, які ось зібрались великою зграєю, моторно
літають над полем і дружно тріщать, щебечуть, скри
кують. (Є. Гуцало)
4. Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобом зв’язку
є сполучникове слово:
А Шуміти тобі, кучерявий прибузький лісе, такими
чарівними голосами й підголосками, що серце болісно
завмиратиме від насолоди. (В. Бабляк)
Б Не перекладай на інших те, що мусиш зробити сам.
(В. Сухомлинський)
 В Великі дерева шануй, що плід дають і в спеку тінь.
(І. Франко)
Г Сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. (М. Коцю
бинський)
5. Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобом зв’язку
є сполучник:
 А Пам’ятай, що книги — це тисячолітня мудрість люди
ни. (В. Сухомлинський)
Б Коли добром ніхто не дасть нам світла, його здобути
треба. (І. Кочерга)
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В З самого початку думай, який буде кінець. (Нар. твор
чість)
Г Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане
справжнім громадянином. (В. Сухомлинський)
6. Укажіть складнопідрядне речення з кількома підрядними:
А Там, де шахти розпростерли темні крила над селом,
вже за обрієм блиснуло золоте зорі весло. (В. Сосюра)
 Б Запишалася калина, що вона червона, що у неї сонце
винні соковиті грона. (М. Сингаївський)
В Високий ясний вечір був сповнений тих чар простору,
того запаху безмежності, які властиві тільки вечорам
цієї підхмарної країни. (О. Гончар)
Г У різну пору дня лютневий сніг цвіте по-різному,
проте зараз, ополудні, розцвів чи не найяскравіше.
(Є. Гуцало)
7. Установіть відповідність між підрядним реченням та його
видом:
1 обставинне
А Не брудни криниці, бо схочеш во
диці. (Нар. творчість)
мети
2	 з’ясувальне
Б З самого ранку узявся був за ло
пати, щоб прогорнути хоч стежку.
3	 обставинне
причини
(Панас Мирний)
4 означальне
В А сонячне проміння згасало над
горою, де була пасіка. (Гр. Тютюн
ник)
Г А хто стрічався на шляху зо мною,
того я щирим серденьком вітала.
(Леся Українка)
Д Серед пасіки десь взялась кавуня
ча огудина, що сплелась з берез
кою та з широким листом огірків.
(І. Нечуй-Левицький)
 1Б, 2Г, 3А, 4Д.
8. Установіть відповідність між реченням та його видом:
1 складносурядне
А День сонячний і прозорий,
2	 складнопідрядне
і хочеться, щоб йому не було
3	 складнопідрядне
краю. (Є. Гуцало)
з кількома
Б А хто скаже, де Гонти моги
підрядними
ла… (Т. Шевченко)
4 складне речен
В День був літній, спекотний,
ня із сурядністю
і селом я йшов довго. (М. Кра
й підрядністю
суцький)
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Г

Посеред майдану, де мене ли
шили радості, я зупинився,
не знаючи, куди податися.
(Гр. Тютюнник)
Д Проти місяця заблищали
стремена, забряжчала зброя,
під копитами м’яко засту
гоніла земля. (М. Стельмах)

 1В, 2Б, 3Г, 4А.
9. Установіть відповідність між фразеологічними антоніма
ми:
1 не покладати рук
а гріти чуба
2	 опинитися в лабетах
б аби день до вечора
3	 мало каші з’їв
в зуби з’їсти
4 баглаї бити
г вискочити на сухе
д голова варить
 1Б, 2Г, 3В, 4А.
ІІ варіант
1. Укажіть складнопідрядне речення:
А А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром
пройнялась. (М. Рильський)
Б Умовк кобзар, сумуючи: щось руки не грають. (Т. Шев
ченко)
 В Люблю я темну ніч і золоті зірки, що грають у просторі
і дивляться згори на соннії садки. (М. Рильський)
Г Сонце незабаром зайшло зовсім, однак небо ще жевріло
згасаючим багрянцем. (А. Шиян)
2. Укажіть складнопідрядне речення, в якому підрядна час
тина стоїть після головної:
А Тепер я в рідні води заглядаю, то вищі вже над світом
небеса, і в зорі обернулись наші сльози. (Д. Павличко)
 Б Лиш той уміє жити, хто вміє ще любить. (Г. Чубач)
В У землі нема вовків — нема чого боятися. (Нар. твор
чість)
Г Де лінивий ходить, там хліб не родить. (Нар. твор
чість)
3. Укажіть складнопідрядне речення, в якому підрядна час
тина стоїть усередині головної:
 А Про те, щоб пускатися в дорогу у таку пітьму в невідо
мій стороні, не було й гадки. (М. Коцюбинський)
Б Ти будь мені, як королева з казки, що заснула серед
срібних рож. (Б. Лепкий)
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В Щоб тих щасливих днів не загубити, потрібно працю
вати цілий вік. (Д. Павличко)
Г А може, в цьому й є моя сміливість: палити серце
в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі.
(О. Теліга)
4. Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобом зв’язку
є сполучне слово:
 А Ми будемо сьогодні говорити про те, що мали б говори
ти давно. (І. Цюпа)
Б А глухоти не зможу перенести, бо не замінять співу
мертві жести. (Д. Павличко)
В Калюжний кладе мені руки на голову, так що шапка
наповзає аж на очі. (Г. Тютюнник)
Г Навіть тоді, коли людина згорить, совість людини про
довжує жить. (М. Вінграновський)
5. Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобом зв’язку
є сполучник:
А Будь непримиримим до того, хто прагне жити за раху
нок інших людей. (В. Сухомлинський)
 Б Щоб не кришилася родина, щось треба вміти і про
щать. (В. Крищенко)
В Що було — не вернеться. (Б. Олійник)
Г Де ти ходиш, мій товариш, у далекій стороні? (А. Ма
лишко)
6. Укажіть складнопідрядне речення з кількома підрядними:
А Навалили такі могутні сліпі сніги, що навіть він, Сіро
манець, злякався. (М. Вінграновський)
Б Позаздриш долі берези, верби, явора, калини, що зе
леніють у людській пам’яті. (Є. Гуцало)
В Який наш край багатий, який наш люд завзятий, який
прекрасний подвиг вершиться на землі! (М. Бажан)
 Г Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах,
мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах.
(М. Рильський)
7. Установіть відповідність між підрядним реченням та його
видом:
1

обставинне
способу дії
2	 обставинне
допустове
3	 обставинне
мети

А Як дбаєш, так і маєш. (Нар. твор
чість)
Б Щоб добре жити, треба працю лю
бити. (Нар. творчість)
В Де кров текла козацькая, трава зе
леніє. (Т. Шевченко)
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4

обставинне
місця

Г

Щасливий, хто сни має милі. (Леся
Українка)
Д Сонця не було ще видно, хоч деякі
шпилі порожевіли. (М. Коцюбин
ський)

 1А, 2Д, 3Б, 4В.
8. Установіть відповідність між реченням та його видом:
1 складно
А Сиджу і слухаю, як народжується
сурядне
вітер. (Гр. Тютюнник)
2	 складно
Б Палить сонце, і весь простір завуа
льовано інеєм. (Є. Гуцало)
підрядне
3	 складно
В Груші-сагачки пристигають
підрядне
тоді, коли бджоли вже понаї
з кількома
далися цвіту і троянди опали.
підрядними
(М. Вінграновський)
4 складне
Г Вдень лід вигравав у промінні сон
речення із
ця міріадами іскор. (А. Шиян)
сурядністю
Д Тоді був серпень, і спека стояла
й підрядніс
така крута, що йдеш і млієш.
тю
(Гр. Тютюнник)
 1Б, 2А, 3В, 4Д.
9. Установіть відповідність між фразеологічними антоніма
ми:
1 милити чуба
а ставати цапки
2	 хочу у вуха бгай
б даватися в руки
3	 доходити згоди
в співати дифірамби
4 душа не з лопуцька
г каші не звариш
д кишка тонка
 1В, 2Г, 3А, 4Д.
2. Проведення контрольного читання мовчки.
1) Читання учнями тексту.
«Вітрило-вітре мій єдиний!..»
Образ вітру завше асоціювався в народній уяві в двох іпоста
сях — позитивному й негативному. В численних пісенних текстах
домінує звернення до вітру як живої і бажаної істоти: «Віють
вітри, віють буйні…» чи «Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув
я дівчину».
Особливо символічним є звертання до небесної сили в найдав
нішому творі нашої національної літератури — «Слові о полку
Ігоревім». Дружина князя безпосередньо звертається до вітру як
божої сили, щоби він відвів смертоносні стріли од воїв свого мужа.
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Ще раз пригадаймо в блискучому переспіві Тараса Шевченка ці
прекрасні рядки:
І квилить, плаче Ярославна
В Путивлі рано на валу:
— Вітрило-вітре мій єдиний,
Легкий, крилатий господине!
Нащо на дужому крилі
На вої любії мої,
На князя, ладо моє миле,
Ти ханові метаєш стріли?
Не мало неба, і землі,
І моря синього. На морі
Гойдай насади-кораблі.
А ти, прелютий… Горе! Горе!
Моє веселіє украв,
В степу на тирсі розібгав.

Слізливі й журливі докори Ярославни на адресу вітру — не
лише художній засіб невідомого автора і, паче, поетичний
вимисел. Як підтверджують історичні джерела, у віруваннях
давніх слов’ян до найвищих покровителів належав і Стрибог —
бог вітрів. На думку дайбожичів, він мав необмежену владу,
якою розпоряджався на свій смак і уподобання: міг не тільки
принести щастя, але й наслати велике лихо — грозові хмари,
буреломи, метелиці, понівечити посіви, роздмухати перунові
пожежі…
Коли ж Володимир Святославович 980 року створював пан
теон київських богів, то до найголовніших потрапив і Стрибог.
Про це засвідчує й «Повість врем’яних літ», в якій зафіксоване
таке розташування: «Перуна и Коръса й Дажьбога и Стрибога…».
Таким чином, з традиційного третього місця давньослов’янської
структури бог вітрів перемістився на четверте. Чим це зумовле
но — сказати важко, але Стрибог все таки залишивсь у числі вер
ховенських покровителів.
Ці свідчення фіксують й інші джерела. В Слові Івана Злато
уста читаємо: «А другим вторують вь Стрибога, Дажьбога». Про
високий статус володаря вітрів мовиться і в згаданому «Слові
о полку Ігоревім»: «Се вітри, внуки Стрибогові, віють з моря
стрілами на хоробрі полки Ігореві». Отже, відкривається ще
одна таємниця давніх вірувань: Стрибог був дідом вітрів, оскіль
ки термін «стрибожи внуци» подибується в багатьох інших дав
ніх джерелах.
Таким чином, можна вважати, що Стрибог мав своїх чис
ленних намісників на землі. Чи не тому в народі чітко поділяли
вітри на різні «породи»: горішній, долішний, степовий, грозовий,
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буревій, смерч, лускавець, дмухач, шарпун, крутій тощо. До кож
ного з них були, очевидно, «приставлені» стрибожі онуки, які ви
конували волю верховного повелителя. На жаль, до нашого часу
не дійшли їхні імена та «сфери впливу».
Найбільше остерігалися вітрів улітку, коли надходили жнива.
Бурі (буревій, бурелом, шторм, повітриця) завдавали численних
збитків — нищили хлібостої, руйнували будівлі, ламали дерева,
калічили людей. У таких випадках казали: «Це нечистий женить
ся», а звідси ще одна назва вітру — «чорт жениться». Повітриці
спричиняли також забивні зливи, грози, град.
До небажаних явищ відносили й вихор, що мав різноманітні
діалектні назви: смерч, труба, бігун тощо. Існує безліч опові
док про це лихо. Вважається, якщо «труба» захопить людину,
то може занести світ-заочі (до речі, такі випадки на практиці
непоодинокі). Вона легко руйнує будівлі й господарські при
строї, перекидає скирди чи копи сіна або жита, вельми не
безпечна для здоров’я людини. Бігун призводить до паралічів
та головних болей. Тому селяни остерігалися потрапити «під
вихор» — втікали геть або падали долілиць, причитаючи різно
манітні молитви.
Чималі незручності приносили людям і зимові завірюхи (сту
денний, зимний, горішнець, хайна, сіверкий, москаль тощо).
Вони, намітаючи кучугури, паралізовували шляхи, загрожували
життю мандрівників. Це стосується й шквалів на морях (шторму,
цунамі, накоту).
Одначе вітер не завжди приносить лихо. Він нерідко є добрим
і безвідмовним помічником у господарській діяльності. Скажімо,
з яким нетерпінням чекають хлібороби половію — легкого весня
ного вітерця, що «провітрює ґрунт», «тужавіє землю», «пестить
збіжжя», коли воно «цвіте», а отже й самозапилюється (звідси
й поетичний вислів — «жито половіє»). На теплому весняному ві
терцеві селяни постійно сушили й вибілювали пряжу та полотно,
провітрювали одяг, збіжжя, а влітку — віяли зерно.
У дохристиянські часи верховному богові вітрів було, оче
видно, приурочене окреме свято. Точної дати, на жаль, ми не
маємо. Але є всі підстави вважати, що воно припадало на 28 лип
ня — день Курика, який християнство згодом «перейменувало»
у св. Володимира.
День Курика-Вітрогона вважався святом вітрів. У давніші
часи на його честь, очевидно, влаштовували різноманітні ритуа
ли — сценічні дійства, пісні, заклинання та благання — «щоб
ні вітер, ні туча, ні блискавки, ні градобій не ушкоджували
збіжжя, жител, тварин та людей». В одному з етнографічних
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збірників з цього приводу мовиться: «Сей день святкується зад
ля вітру: можна все робити, лише коло сіна та оборога — ні, бо
вітер геть порозмітає».
Ще донедавна люди старшого віку відводили грозові хма
ри численними заклинаннями та молитвами. Перед тим, як
з’явитися грозі, селяни обходили обійстя, житло й посіви з іко
ною та страсною свічкою (деінде кидали коцюбу на поріг, або
підпалювали свячену вербу, проказуючи різноманітні молитви).
На Закарпатті, запримітивши чорну хмару, запалювали на покуті
страсну свічку і, присівши за столом, казали:
— Туче, туче, туче, красная дівице, тебе тепер прошу,
а надвечір’я при моїй вечері, прийди до мене швидше від сходу
і заходу, сядь зі мною за одним столом вечеряти з однієї миски
й однією ложкою… Туче, туче, туче, звав’їм тя до мої вечері, ти
не прийшла. Як їсь ти не прийшла до моєї вечері, так же тучі не
можуть прийти до нас во віки віков, амінь!
Час невпинний. Багато чого зійшло в небуття. Особливо це
стосується дохристиянських вірувань. Але й те, що дійшло до
нас, говорить про живучість давніх традицій.
(750 сл.)
(За В. Скуратівським)
2) Виконання учнями тестових завдань.
1. Ярославна, дружина князя просить вітер, щоб він:
А наслав смерч на ворогів князя Ігоря;
 Б відвів смертоносні стріли від воїв свого мужа;
В розігнав хмари над полем бою;
Г посприяв поверненню князя Ігоря додому.
2. У віруваннях давніх слов’ян бог вітрів звався:
А Дажбог;
Б Сварог;
 В Стрибог;
Г Перун.
3. За «Повістю минулих літ» чотирма найголовнішими бога
ми київського пантеону були:
 А Перун, Коръс, Дажьбог, Стрибог;
Б Перун, Дажьбог, Макош, Сварог;
В Перун, Коръс, Стрибог, Сварог;
Г Перун, Коръс, Дажьбог, Сварог.
4. Стрибог був:
А батьком вітрів;
Б господарем вітрів;
 В дідом вітрів;
Г головним вітром.
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5.

Назва легкого весняного вітерця:

 А половій;
Б повітриця;
В горішнець;
Г дмухач.
6. Окреме свято, присвячене богові вітру у дохристиянські
часи:
А день ховраха;
 Б день Курика-Вітрогона;
В день св. Володимира;
Г день Стрибога.
7. У якому році Володимир Святославович створив пантеон
київських богів:
А 780;
Б 712;
 В	980;
Г	992.
8. В народі вітри…
 А чітко поділяли на різні «породи»;
Б не мали чіткого розрізнення за назвами;
В мали багато різних назв;
Г мали одну назву.
9. Найбільше люди остерігалися вітрів
А узимку;
 Б улітку;
В навесні;
Г восени.
10. Смерч, труба, бігун — діалектні назви:
А бурі;
 Б вихора;
В завірюхи;
Г віхоли.
11. У день свята вітрів влаштовували:
 А сценічні дійства, пісні, закликання та благання;
Б жертвоприношення;
В гадання, ворожіння;
Г гуляння.
12. Донедавна люди похилого віку відводили грозові хмари:
А ритуальними піснями та танцями;
 Б розвішуванням у приміщенні оберегів;
В численними молитвами та заклинаннями;
Г жестами.
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ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Повторити матеріал про складнопідрядне речення.

Урок № 29
Тема.
Мета:

Обладнання:

Аналіз контрольної роботи.
підбити підсумки контрольної роботи, проаналі
зувати допущені учнями типові помилки; ви
робляти вміння аналізувати і виправляти власні
помилки.
зошити з контрольними роботами.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1. Загальна оцінка вчителем контрольних робіт.
2.	Оголошення оцінок за диктант, їх коментар.
3.	Колективна робота учнів над помилками.
4.	Індивідуальна робота учнів над помилками.
(Учитель допомагає слабо підготовленим учням.)
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Письмово виконати вправу з підручника.
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Безсполучникове складне речення

Урок № 30
Тема.

Мета:

Обладнання:

Смислові відношення між частинами безсполуч
никового складного речення. Розділові знаки.
Кома, крапка з комою.
поглибити знання учнів про безсполучникове
складне речення та смислові відношення між
простими реченнями в його складі, пояснити
правила вживання коми та крапки з комою між
частинами безсполучникового складного речен
ня; формувати вміння й навички відрізняти ці
речення від інших складних, правильно інтону
вати їх і розставляти розділові знаки; розвива
ти уважність, зосередженість, усне й писемне
мовлення.
таблиці, підручник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Робота з тестом.
 Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Доведіть,
що це текст. Назвіть типи речень, з’ясуйте смислові і синтак
сичні зв’язки між частинами. Поясніть розділові знаки.
Полудень віку! Неповторний час, коли сонце стоїть над тобою
в голубому зеніті. Пора зрілості й змужніння. Своєрідне високос
не літо в житті людському.
І ось це полудневе літо прийшло й до нього, озвалося далеки
ми і близькими дзвонами, сіючи в душі і радість, і тривогу. Двічі
люди на світі не живуть — говорить народна мудрість. Але є бага
то таких, що й один раз не вміють як слід прожити під сонцем…
Без мети, без прагнень, без тривог і жертв людське існування не
можливе. Бо життя — не розкішний сад, у якому ростуть тільки
квіти та ще райські яблука. В житті людському, мов на довгій
ниві, буває всяке. Хоч прожити його — це не просто пройти ниву
довжиною в десятки гонів.
Жити — значить боротися, діяти, можливо, помилятися,
падати, вставати, щоб знову горіти чистим вогнем, зігрівати тим
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полум’ям інших і залишити по собі добру пам’ять. Життя людсь
ке багатогранне, і кожна пора по-своєму прекрасна. Зумій тільки
своєчасно це збагнути й оцінити.
(За І. Цюпою)
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

Проблемні запитання.
(Використовується метод «Мікрофон».)
— Скажіть, чи зміниться пунктуація, якщо у складнопідряд
них реченнях випустити сполучники підрядності та сполучні сло
ва. Чому? Чи можливе об’єднання простих речень в складні?
ІІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Коментар учителя.
Складне речення, частини якого поєднані між собою лише за
допомогою інтонації, називається складним безсполучниковим.
Саме завдяки інтонації передаються різні відтінки зв’язку
між окремими частинами складного речення.
2.	Робота зі схемою «Смислові зв’язки між простими реченнями
у складному».
Безсполучникове складне речення
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із значенням причини (друге
речення вказує на причину
дії в першому)

із значенням пояснення (дру
ге речення пояснює перше)

із значенням часу (до першо
го складного речення можна
додати сполучник коли)

із значенням наслідку
(перше вказує на причину,
а друге — на наслідок)

неоднорідні частини речення

із значенням умови (перше
речення вказує на умову,
а друге — на наслідок)

зіставлення або протистав
лення змісту одного речення
із змістом іншого

часова послідовність дій,
явищ

одночасність дій, явищ

однорідні частини
речення

3.	Коментар учителя.
На письмі інтонація відображається за допомогою розділових
знаків: коми, крапки з комою, двокрапки, тире. Безсполучникові
складні речення синонімічні до складносурядного і складнопід
рядного речень. Безсполучникові складні речення з однорідними
простими реченнями синонімічні до складносурядних, а з неод
норідними простими реченнями — до складнопідрядних.
Складні безсполучникові речення інтонаційно та емоційно ба
гатші, ніж складносурядні і складнопідрядні. Тому вони частіше
вживаються в розмовному та художньому стилях.
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Прочитайте складні безсполучникові речення, визначте смис
лові відношення.
1) Далеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило. (О. Ма
ковей) 2) Всі хочуть булави, всі борються за власть. (Л. Костенко)
3) Прийде вечір — всі вулиці аж гудуть піснями. (С. Васильченко)
4) Зійшли сніги — земля відкрилась небу. (В. Бровченко) 5) В печі
палає полум’я, кипить вечеря. (І. Нечуй-Левицький) 6) Посієш
вчасно — вродить рясно. (Нар. творчість) 7) Небо прорізали
вогняні стріли, ударив грім, на пильних дорогах знявся вихор.
(О. Десняк) 8) Важкі краплини загойдалися на колоссях, легенька
пара знялася над нивами. (М. Коцюбинський) 9) Не русалонька
блукає — то дівчина ходить. (Т. Шевченко) 10) Я знаю: більше,
ніж любов, тільки серце матері. (М. Сингаївський)
3.	Дослідницька робота.
(Використовується метод «Прес».)
 Проаналізуйте подані речення та з’ясуйте, в яких випадках
між частинами простих речень в безсполучниковому складно
му реченні ставиться кома, а в яких — крапка з комою. Свою
думку обґрунтуйте.
4.	Робота зі схемою «Кома та крапка з комою у складному без
сполучниковому реченні».
Кома та крапка з комою у складному безсполучниковому реченні
«,»

одночасність або послідовність

«;»

частини складного безсполучникового речення менш
зв’язані за змістом, частини складного безсполучникового
речення поширені, насичені комами
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5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал;
виконати вправу з підручника.)
6.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть текст, розставляючи розділові знаки. Охарактеризуйте
складні безсполучникові речення за будовою. Встановіть
смислові зв’язки між частинами безсполучникового складного
речення. (Текст подається без вилучення розділових знаків.)
Уночі палало село, з неба злякано дивився вниз поблідлий
місяць. Дерева хитались і, від страху наїживши голі віти, ніби
силкувалися втекти; вітер гасав над полум’ям, зривав з його го
ловні, шпурляв ними в сусідні хати, розкидав і лютував свавільно
й безпардонно. Полум’я ж росло, вітер грався ним, місяць із жа
хом тікав серед хмар.
(За В. Винниченком)
7. Переклад українською мовою.
 Перекладіть речення, поясніть вживання розділових знаків.
Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами,
пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня
сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом; большое
стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружив
шись столбом, хлопотливо расселось по полю…
(За І. Тургенєвим)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з учнями.
— Дайте визначення складного безсполучникового речення.
— На які групи поділяються безсполучникові складні речення?
— Які існують види смислових зв’язків у складних безспо
лучникових реченнях?
— Яку роль відіграє інтонація у безсполучникових складних
реченнях?
— Розкажіть про вживання коми в складному безсполучни
ковому реченні.
— Поясніть вживання тире і двокрапки у складному безспо
лучниковому реченні.
VІ. Підбиття підсумків уроку
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VІІ.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виконати вправу з підруч
ника.

Урок № 31
Тема.

Мета:

Обладнання:

Пояснювальний зв’язок у безсполучниковому
складному реченні. Причиновий зв’язок. Дво
крапка.
поглибити знання учнів про безсполучникове
складне речення, пояснити правила вживання
двокрапки між частинами безсполучникового
складного речення; вдосконалювати вміння і на
вички учнів розрізняти смислові зв’язки, поглиб
лювати навички роботи з таблицею; розвивати
увагу, логічне мислення.
уривки з творів Т. Г. Шевченка, таблиця, підруч
ник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Диктант із завданням.
 Запишіть уривки з творів Т. Г. Шевченка, з’ясуйте смислові
зв’язки між частинами складних речень, поясніть вживання
розділових знаків.
1) Знову закипіло
Синє море; вздовж байдака
Знову походжає
Пан отаман та на хвилю
Мовчки поглядає.
(«Іван Підкова»)

3) Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля,
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!
(«До Основ’яненка»)

2) Утни, батьку, орле сизий!
Нехай я заплачу,
Нехай свою Україну
Я ще раз побачу…
(«До Основ’яненка»)

4) Свідок слави дідівщини
З вітром розмовляє,
А внук косу несе в росу,
За ними співає.
(«Іван Підкова»)

112

5) Слава тобі, Гамалію,
На весь світ великий,
На всю Україну,
Що не дав ти товариству
Згинуть на чужині.
(«Гамалія»)

6) Чумак іде, подивиться
Та й голову схилить;
Чабан вранці з сопілкою
Сяде на могилі,
Подивиться…
(«Тополя»)

Д о д а т к о в е з а в д а н н я: зробити синтаксичний розбір
уривків 4, 5.
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

1. Тренувальна вправа.
 Проаналізуйте уривки з творів Т. Г. Шевченка, з’ясуйте
смислові зв’язки між частинами складних речень, обґрунтуй
те постановку двокрапки.
1) Погуляли гайдамаки,
Добре погуляли:
Трохи не рік шляхетською
Кров’ю наповали
Україну…
(«Гайдамаки»)
2) Он дивіться: у садочок
Вийшли погуляти…
(«Сотник»)

3) Залоскочи, моє серце:
Нехай не сміється
Надо мною, молодою…
(«Русалка»)
4) Добре тому багатому:
Його люди знають…
(«Думка»)

2.	Робота зі схемою «Двокрапка у складному безсполучниковому
реченні».
Двокрапка у складному безсполучниковому реченні

«:»

друге речення виражає причину того, про що говориться
в першому
друге речення розкриває зміст, доповнює перше

ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал
за підручником.)
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2. Самостійна робота.
(Учні, працюючи в парах, складають таблицю «Двокрапка
у складному безсполучниковому реченні».)
Двокрапка у складному безсполучниковому реченні
Смислові зв’язки

Можливі питання

Можливі
сполучники

Причинові

Чому?

Пояснювальні, додат
кове повідомлення

Що? А що саме? Який? що, а саме
Як? Що побачив?

При
клади

бо, тому що

2.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
3.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Спишіть уривки з творів Т. Г. Шевченка, розставляючи розді
лові знаки. Накресліть схеми речень. (Речення подаються без
вилучення розділових знаків.)
1) …Дивітеся:
Там коло тополі
Стали собі та й дивляться
Одно на другого.
(«Сотник»)

3) Увійшов у хату,
Ударивсь об поли:
Лазять діти у запічку
Голодні і голі.
(«Ой я свого чоловіка»)

2) …Весело землі:
Цвіте, красується цвітами,
Садами темними, лугами.
(«Чума»)

4) Карать і миловать не буде:
Ми не раби його — ми люди!
(«Ликері»)

4. Переклад українською мовою.
 Перекладіть текст, поясніть вживання двокрапки.
Случилось это так: мы шли в разведку в диком лесу. Остатки
желтых тростников на кочках между елками и березками на
поминали нам, какую непроницаемую для солнечных лучей
глушь представляет собой этот лес летом и осенью. Но глушь
эта нам была мила, потому что в лесу чувствовалась во всем
весна. Вдруг блеснула вода. Мы пришли на берег лесной речки
и будто попали сразу же в другую страну с теплым климатом:
бурно кипела жизнь, пели все болотные птицы, токовали тете
рева…
(За М. Пришвіним)
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V.	Закріплення вивченого матеріалу

Творча робота.
 Складіть безсполучникові складні речення, між частинами
яких ставиться двокрапка.
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Виписати з підручника літератури безсполучникове складне
речення з двокрапкою.

Урок № 32
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий пере
клад тексту українською мовою.
вдосконалювати вміння учнів докладно й точно
перекладати текст з російської мови українською,
виробляти навички орфографічного та мовленнє
вого оформлення перекладів; розвивати пам’ять;
виховувати в учнів любов до рідної природи.
текст для перекладу, російсько-українські слов
ники.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Ознайомлення з тестом.
Что такое воспитанность?
Сначала обратимся к толковому словарю: «Воспитанность —
это умение себя вести». Что же обозначает умение вести себя
в коллективе? Быть воспитанным человеком — это и умение здо
роваться, и поддерживать разговор, и правильно есть, одеваться,
и умение вести себя в общественных местах.
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Но неправильно думают те, кто считает, что воспитанность
сводится лишь к хорошим манерам. Когда говорят,— «воспитан
ный человек»,— имеют в виду что-то более глубокое в человеке,
и перво-наперво, внутреннюю интеллигентность. А это значит
быть внимательным к другим, тактичным, скромным. Быть веж
ливым, воспитанным, сдержанным человеком не так уж легко.
Здесь необходимы и самодисциплина, и готовность уступить соб
ственным удобством, и, главнее всего, чувство уважения к другим
людям, к коллективу, ответственность за свои поступки перед
обществом.
Думайте сами: позавтракав где-то на лесной поляне, легче
всего, естественно, «забыть» там же остатки еды, бумагу. Больше
забот — собрать все это и зарыть или взять с собой, чтобы затем
выбросить в мусорный ящик.
Уступить место в автобусе пожилому человеку — это значит
самому осознать неудобство. Но каждый воспитанный человек это
сделает без раздумий.
Воспитанность — это не только вежливость и приветливость.
Это и человечность. Это — быть среди людей Человеком.
(172 сл.)
(З газети)
2. Словникова робота
(Учитель пояснює учням незрозумілі слова, допомагає слаб
ким учням працювати зі словником.)
3. Самостійна робота
(Учні складають план тексту.)
4. Написання учнями перекладу.
ІV.	Домашнє завдання

Повторити відомості про складне безсполучникове речення.
Виконати вправу з підручника.
Додаток до уроку № 32

Що таке вихованість?
Спочатку звернемося до тлумачного словника: «Вихованість —
це вміння поводитись». Що ж означає вміння поводитись у колек
тиві? Бути вихованою людиною — це і вміння вітатися, і підтри
мувати розмову, і правильно їсти, одягатись, і вміння поводитись
в громадських місцях.
Але неправильно думають ті, хто вважає, що вихованість зво
диться лише до гарних манер. Коли говорять,— «вихована люди
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на»,— мають на увазі щось більш глибоке в людині, й передусім,
внутрішню інтелігентність. А це значить бути уважною до інших,
тактовною, скромною.
Бути ввічливою людиною, вихованою, витриманою не так-то
легко. Тут потрібні і самодисципліна, і готовність поступитися
власними вигодами, звичками і, найголовніше, почуття поваги
до інших людей, до колективу, відповідальність за свої вчинки
перед суспільством.
Міркуйте самі: поснідавши десь на лісовій галявині, най
легше, звичайно, «забути» там же залишки їжі, папір. Більше
клопоту — зібрати все це і закопати чи взяти із собою, щоб потім
викинути в ящик для сміття.
Поступитися місцем в переповненому автобусі літній лю
дині — це значить і самому відчути помітну незручність. Та без
вагань це зробить кожна вихована людина.
Вихованість — це не тільки ввічливість і привітність. Це і лю
дяність. Це — бути серед людей Людиною.

Уроки № 33–34
Тема.
Мета:

Обладнання:

Тире між частинами складного безсполучниково
го речення.
поглибити знання учнів про безсполучникове
складне речення, пояснити правила вживання
тире між його частинами; удосконалювати вмін
ня учнів правильно вживати розділові знаки; ви
ховувати повагу до фольклору як вияву народної
мудрості.
таблиця, підручник.
Хід уроків

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Бесіда з учнями.
— Яке речення називається складним безсполучниковим?
— Які його різновиди виділяють науковці?
— Які існують види смислових зв’язків у складних безспо
лучникових реченнях?
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— Яку роль відіграє інтонація у таких реченнях?
— Розкажіть про вживання коми в складному безсполучни
ковому реченні; крапки з комою?
— Поясніть вживання двокрапки у складному безсполучни
ковому реченні.
3.	Робота біля дошки з картками.
Картка 1
 Скласти речення за схемами.
1) [ ] : [доповнення].
2) [ ] : [причина].
3) [ ] ; [ ].
Картка 2
 Розставити розділові знаки. Пояснити їх вживання.
1) Про вирій знав я із дитячих літ птахи летять у теплий
дальній світ. (О. Ющенко) 2) Шумить Дніпро лунає луск сокир
над вежею хмара повисла. (Б. Лепкий) 3) Бачу здалеку хвиля
іскриста грає вільно на синьому морі. (Леся Українка) 4) Мати
вірила земля усе знає. (М. Стельмах) 5) Дід погнав уже пасти на
степ хвіртка в загороді стояла одчиненою. (А. Головко)
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

1. Проблемне завдання
 Проаналізуйте подані речення, з’ясуйте смислові зв’язки між
частинами складного, обґрунтуйте постановку тире. Зробіть
висновок.
1) Закинь назад — попереду знайдеш. 2) Вік прожить — не
поле перейти. 3) Менше говори — більше почуєш. 4) Повіє вітер
по долині — пішла дібровою луна. (Т. Шевченко)
2.	Робота зі схемою «Тире у складному безсполучниковому реченні».
Див. с. 119.
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням опрацювати теоретичний матеріал
за підручником.)
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Тире у складному безсполучниковому реченні
при протиставлені чи зіставленні, порівнянні
при умовно-часовому зв’язку
«—»

коли друге речення виражає наслідок того, про що гово
риться в першому
при швидкій зміні подій

2. Попереджувальний диктант.
 Прочитайте записані речення. Визначте смислові відношення
між частинами безсполучникових складних речень.
1) У тебе смуток — в мене ревний жаль. У тебе вечір — в мене
ніч і даль. (А. Малишко) 2) Верхів’я в’януть — корінці зачахли.
(С. Назарик) 3) Вітер війнув — листя з клена жовте, жовтавозолоте полетіло. (П. Тичина) 4) Не буде птахів — серце людське
стане черствим. (М. Стельмах) 5) Гляне — холодною водою обіл
лє. (Марко Вовчок) 6) Дивлюсь у воду — місяць у воді сміється.
(О. Довженко) 7) Нап’юся з живої кринички — візьму доброти від
землі. (М. Сингаївський)
3. Творче завдання.
 Заповніть поданими вище реченнями колонки таблиці.
І частина речення

наче
або
а

ІІ частина речення (зміст зістав
ляється або протиставляється)

І частина речення

який
наслідок?
що це
означає?

ІІ частина речення (наслідок або
висновок із сказаного в І частині
речення)

І частина речення
немов

І частина речення (час
або умова дії ІІ речення)

коли?
якщо
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ІІ частина речення (порівняння
з тим, про що говориться в І час
тині речення)

ІІ частина речення

3.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
4. Самостійна робота.
 Спишіть речення, розставляючи розділові знаки.
1) Посієш впору збереш зерна гору. (Нар. творчість) 2) Ти
зійди на гору брате і поглянь на схід стали світлі наші хати і про
сторий світ. (Я. Колас) 3) І добре синові в нього є мати. І добре ма
тері в неї є син. (А. Малишко) 4) Не плюй в колодязь пригодиться
води напиться. (Л. Глібов) 5) Перемога прийде але не сама її треба
ще здобувати. (Ю. Смолич) 6) Я пам’ятаю на Дніпрі од берегів так
пахли трави. (М. Сосюра) 7) Поглянув я на ягнята не мої ягнята.
Обернувся я на хати нема в мене хати. (Т. Шевченко) 8) Здобудеш
освіту побачиш більше світу. (Нар. творчість)
5. Творчий диктант.
 Перебудуйте речення так, щоб вийшли безсполучникові склад
ні конструкції.
1) Всі знали, що в минулому їх командир був знаменитим
криворізьким вибійником. (П. Гуріненко) 2) Коли зійшло сонце,
долини ріки вже очистилися від туману. (О. Гончар) 3) Щоб вволю
багатства мати, треба чесно працювати. (Нар. творчість) 4) Як
у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі. (Нар. творчість)
5) Якщо раніше встанеш, то більше діла зробиш. (Нар. творчість)
6) Наука вчить багато, а життя — ще більше. (Нар. творчість)
7) Земля наша мати, бо всіх зрівняє і помирить. (Нар. творчість)
 Перетворіть, де можливо, безсполучникові складні речення на
сполучникові.
1) І став уже починає почувать: скоро для нього минеться роз
кіш і воля; стиха гомонить він про щось таємниче. (М. Рильський)
2) Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш, відрубаєш — не
приточиш. (Нар. творчість) 3) Закон бачить розгніваного, роз
гніваний же закону не бачить. (Крилатий вислів) 4) Вершини
лісових велетнів ледве рожевіли — десь заходило холодне зимове
сонце. (О. Донченко)
6. Гра «Знайди прислів’я».
 Завершіть народні прислів’я, запишіть їх. Обґрунтуйте вжи
вання тире.
1) Перемелеться лихо — … . 2) Бджоли раді цвіту — … .
3) Зробив діло — … . 4) Грім не гряне — … . 5) Знайшов — …, згу
бив — … . 6) Здобудеш освіту — … . 7) Держи голову в холоді, ноги
в теплі — … . 8) Посієш вчинок — … .
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Д о в і д к а: …добро буде; …люди літу; …гуляй сміло; …ледачий
не встане; …не скач, …не плач; …побачиш більше світу; …прожи
веш довгий вік на землі; …виросте звичка.
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1.	Робота в парах.
 Складіть узагальнюючу таблицю «Розділові знаки у складно
му безсполучниковому реченні»
Знаки

Значення

Приклади

,
;
:
—

2. Творча робота.
 Складіть і запишіть речення за схемами.
1) [ ] — [порівняння].	3) [ ], [ ], [ ], [ ].
2) [ ]: [доповнення].
4) [ ] — [наслідок].
VІ. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру на тему «У царстві зими», вживаючи
безсполучникові складні речення.

Урок № 35
Тема.

Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні випис
ки як засіб засвоєння і запам’ятовування прочи
таного.
ознайомити учнів із різними видами запису про
читаного; пояснити, що таке тематичні виписки;
навчити робити тематичні виписки; виховувати
старанність у навчанні.
підручник, пам’ятка «Як працювати над тема
тичними виписками».
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Хід уроку
І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя
Великий потік інформації, інтерес широкого кола людей до на
уки, техніки, мистецтва вимагають вміння читати, робити записи
почутого і прочитаного, систематизувати їх. Вміти читати і зано
товувати прочитане — необхідна риса й ознака інтелектуальної
праці. Записи забезпечують ефективність роботи з книгою.
Щоб правильно, з максимальною повнотою використовувати
книжку, людина повинна оволодіти певними практичними на
вичками роботи з нею. Потрібно навчитися самостійно спостеріга
ти й робити висновки з прочитаного, точно цитувати, знаходити
в книжці певні положення для підтвердження чи заперечення ви
сунутого теоретичного положення тощо. Складання, оформлення
записів залежить від особливостей мовлення людини, особливос
тей запам’ятовування та осмислення. Записи допомагають швид
ко відновити в пам’яті раніше прочитане і навіть через певний
проміжок часу служать довідковим матеріалом.
Види запису прочитаного бувають такі:
1) План (застосовується, якщо зміст книжки нескладний,
легко засвоюється).
2) Виписки (їх роблять, якщо цікавлять лише окремі місця).
3) Тези (складають за виписками).
4) Конспект (створюють, якщо книжка містить нову, цікаву,
але важку для засвоєння інформацію).
5) Тематичні виписки — це особливий спосіб запису змісту
прочитаного або почутого. Мета — підготовка матеріалу
для розповіді, повідомлення. Складанню виписок передує
добір необхідної літератури. На основі добраного матеріалу
складається план, відповідно до якого робляться тематич
ні виписки.
Висновки здебільшого узагальнюють зміст розділу або пара
графа, є своєрідним осмисленням їхнього змісту. Найважливіші
місця з прочитаних книжок можна записати дослівно, а іноді
своїми словами, якщо точне посилання на статтю, посібник, бро
шуру не потрібно. Найчастіше виписки оформлюються у вигляді
цитат.
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3.	Ознайомлення з пам’яткою «Як працювати над тематичними
виписками».
Пам’ятка «Як працювати над тематичними виписками»
1) Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його
на картки у вигляді цитати в такій послідовності: ци
тата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору,
видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том,
сторінка.
2) Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на
джерело робиться так: «Там само». Коли ж цитата береть
ся з іншої сторінки книжки, то ставиться посилання: «Там
само» і вказується сторінка.
3) Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не
вириваючи їх із контексту.
4) Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окре
мих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставиться
три крапки (…).
5) Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за
правилами пунктуації при прямій мові.
6) Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише,
то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.
7) На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно
давати її короткий заголовок, тобто одним чи декількома
словами передати основний зміст цитованого тексту.
4.	Розгляд зразка тематичної виписки.
Народні обряди в Україні
«Серед свят річного циклу день Гуфа — 21 квітня — найбільш
загадковий. Існувало повір’я, що в цей день являються із землі
загадкові Гуфи — такі собі невизначені істоти… Загалом у цей
день сонце зустрічається з місяцем, і присвячений він ушануван
ню диких звірів і зосібно плазунів. Про це красномовно говорять
численні обряди, які існували в різних районах України… На
Гуфа вилазить із землі всяке гаддя, але його в цей день не можна
вбивати, «бо хто побачить гадюку і вб’є її, то сонце три дні буде
плакати». Відтак, запримітивши плазуна, потрібно було сказати
йому:
— Гадина, гадина! Не кажи ти гадові, що я тебе бачила, і я не
буду нікому казати…»
В. Скуратівський. Дідух: Свята українського
народу.— К.: Освіта, 1995.— С. 90.
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IV.	Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з учнями.
— Назвіть види запису прочитаного.
— Що таке тематичні виписки?
— Яка мета тематичних виписок?
— В якій послідовності вони записуються?
V.	Домашнє завдання

Виписати дві цитати з будь-якої науково-популярної літерату
ри на тему «Звичаї і обряди українського народу».

Урок № 36
Тема.
Мета:

Обладнання:

Вживання коми, двокрапки, тире, крапки з ко
мою в безсполучниковому складному реченні.
поглибити й систематизувати знання учнів про
безсполучникове складне речення; удосконалю
вати вміння й навички правильно розставляти
розділові знаки, будувати складні безсполучни
кові речення та вживати їх у мовленні; розвива
ти логічне та образне мислення, комунікативні
навички та творчі здібності; виховувати мовлен
нєву культуру школярів.
підручник, картки із завданнями.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів

	Інструктаж щодо проведення уроку.
Учні об’єднуються в чотири групи та розподіляють ролі: тео
ретики, рецензенти, письменники, практики.
Теоретики готують усне лінгвістичне повідомлення на зада
ну тему. Рецензенти повинні скласти рецензію на виступ теоре
тиків з інших груп. Письменники — написати твір-мініатюру
на задану тему, використовуючи мовні засоби, які стосуються
вивченої теми. Практики — виконати практичні завдання, за
пропоновані вчителем, та підготувати запитання і завдання для
своїх опонентів.
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ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Завдання для теоретиків.
І група — «Кома у безсполучниковому складному реченні».
ІІ група — «Тире у безсполучниковому складному реченні».
ІІІ група — «Двокрапка у безсполучниковому складному ре
ченні».
ІV група — «Крапка з комою у безсполучниковому складному
реченні».
2. Завдання для письменників.
І група — «Захоплення сучасної молоді. Музика класична
і сучасна».
ІІ група — «Проблеми сучасного міста».
ІІІ група — «Матеріальна і духовна культура суспільства».
ІV група — «Екологічні проблеми».
3. Завдання для практиків.
І група
а) Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. (Текст по
дається без вилучення пунктуації.)
Минали дні, а дощів не було. Вдень не лише сонце — все
небо, здавалось, палило, дихало спекою. Линяючи, втрачаючи
свій природний колір, воно по кільканадцять годин горіло над
головою — цинкове, білясте, смертельне. А нижче грандіозної
білястої чаші, кругом на обріях, висіли нерухомі бруднуваті
стіни пилюки, вісники далеких чорних бур… Степ дедалі втра
чав свої яскраві барви, свою весняну моложаву свіжість. Зелень
поступово притьмарювалась, де-не-де вже почали проступати на
ній прибляклі, іржаві плями. Повітря було наскрізь сухе, не
випадала навіть роса на світанку… Хліба, здається, з останніх
сил трималися за життя. На них боляче було дивитися… А в той
час, як на дворі все вигоряло, барометр уже третій день пока
зував дощ.
(О. Гончар)
б) Зробіть синтаксичний розбір речення.
На землю вже тихий скрізь вечір лягає; з високого неба вже
місяць сіяє; затихла і пташка, і людська розмова мовчить, не ше
поче зелена діброва. (Б. Грінченко)
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ІІ група
а) Складіть діалог на тему «Безсполучникове складне речення».
б) Перебудуйте і запишіть безсполучникові складні речення, по
мінявши місцями прості речення і вносячи в них при потребі
певні зміни. (Зверніть увагу на розділові знаки.)
1) Не буде птахів — серце людське стане черствим. (М. Стель
мах) 2) Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить.
(Нар. творчість) 3) Бачу здалека: хвиля іскриста грає на синьому
морі. (Леся Українка) 4) Люди до неї говорять — не чує, не слу
хає. (Марко Вовчок)
ІІІ група
а) Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. (Текст по
дається без вилучення пунктуації).
І раптом у другій половині дня наступило, нарешті, омріяне,
довгождане. Все почалося просто: з-за обрію тихо виткнувся рі
жечок ледве помітної синьої хмари. Залитий сонцем степ одразу
принишк, затаїв подих. А ріжечок тим часом уперто вигонив
ся вгору, розростався вшир, поступово перетворюючись в тучу,
в темно-синій гірський хребет, що незабаром уже закрив собою
величезний сектор неба.
І ось раптом хребет розломився, вогняна тріщина прокотилась
впоперек нього, до самого низу. Загриміло, і полегшено зітхнув
степ, і радісніше стало навкруги…
Поки в грандіозній лабораторії неба відбувався розкішний
процес наростання грози, поки все там переверталося, будувалося
й стугоніло, тим часом долом потемнілим мчали табуни вихорів,
захвилювалися, забурунили зелені вали лісосмуг, заметушилися
птахи в повітрі.
(О. Гончар)
б) Складіть речення за схемами:
1) [умова] — [наслідок].	3) [ ] ; [ ].
2) [ ] : [доповнення].
4) [час] — [ ].
ІV група
а) Перекладіть текст українською мовою.
Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу
все вокруг зашумело, трава заходила сизыми волнами, лозняк
вывернуло наизнанку. Я едва успел набросить на себя плащ, как
туча прорвалась и обрушилась холодным и косым ливнем.
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Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы
града. Исчезла деревня, пропал из виду недалекий лесок. Серое
небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С трес
ком лопались просеченные лопухи кувшинок.
Туча свирепствовала с нарастающей силой.
(За Е. Носовим)
б) Зробіть синтаксичний розбір речення.
Защебетав жайворонок, угору летючи; закувала зозуленька,
на дубу сидячи; защебетав соловейко — пішла луна гаєм; чер
воніє за горою; плугатар співає. (Т. Шевченко)
2. Захист тем.
1) Виступ теоретика І групи.
2) Виступ рецензента від опонентів.
3) Презентація письменником твору-мініатюри.
4) Звіт практиків.
(Практики захищають виконані практичні роботи й пропону
ють опонентам власні запитання й завдання.)
У такій послідовності захищається кожна група.
V. Підбиття підсумків уроку

Самооцінка та самоаналіз роботи.
VІ.	Домашнє завдання

Виконати вправу з підручника.

Урок № 37
Тема.

Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Доповідь (реферат)
на основі двох—трьох джерел на морально-етичні
та суспільні теми.
пояснити, що таке доповідь, з яких частин во
на складається; виховувати самостійність мис
лення.
підручник, пам’ятка «Як готувати доповідь».
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
127

ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово учителя
Мистецтво усного публічного виступу складне, але оволодіти
хоча б його основами може кожен.
Доповідь — один із найпопулярніших жанрів усного вислов
лювання. Основна мета доповіді — донести до слухача певну ін
формацію, щоб її зрозуміли і засвоїли.
Оскільки доповідь сприймається на слух і немає можливості
(як під час читання навчального тексту) повернутися до її почат
ку, середини, уточнити незрозуміле, доповідач повинен допома
гати слухачам зрозуміти і запам’ятати новий матеріал: із самого
початку зацікавити темою, підтримувати увагу протягом усього
виступу, встановлювати контакт.
Щоб такий виступ мав успіх, добре сприймався слухачами,
необхідно зробити його оригінальним забудовою, своєрідним
і неповторним. А для цього слід працювати над композицією до
повіді.
2.	Розгляд будови доповіді.
Найбільш поширена структура доповіді така: вступ, основ
на частина, висновок. Кожна частина має свої особливості, які
треба враховувати в процесі підготовки доповіді. Від того, як
оратор розпочав доповідь, значною мірою залежить успіх висту
пу. Невдалий початок знижує інтерес слухачів до теми, розсіює
увагу.
Вступ — виділяється тема доповіді, вказуються причини вибо
ру даної теми (актуальність проблеми, значення її для конкретної
аудиторії, формулюється мета доповіді, іноді коротко викладаєть
ся історія питання). Досвідчені доповідачі рекомендують розпоча
ти виступ з цікавого прикладу, прислів’я чи приказки, крилатого
виразу тощо. У вступі також може бути використана цитата, яка
змусить слухачів задуматися над словами виступаючого, глибше
усвідомити висловлене положення.
Основна частина — характеристика проблеми. Виділивши ос
новний аспект проблеми, варто запропонувати слухачам перспек
тиву обговорення (наприклад: «Подальше обговорення проблеми,
на наш погляд, доцільно зосередити навколо таких основних по
ложень: 1) …; 2) …; 3) …»). Перехід до обговорення кожної окремої
тези в подальшому робить доповідь чіткою, логічною і дозволяє
потім перейти до висновку.
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Висновки — повинні бути переконливими, яскравими, щоб
запам’яталися слухачам, залишили приємне враження про до
повідь. Рекомендується наприкінці доповіді повторити основну
думку, підсумувати найбільш важливі положення. Якщо перші
слова оратора повинні завоювати увагу слухачів, то останні по
кликані посилити ефект виступу.
Слід пам’ятати, що слухачам не байдуже, куди дивиться
доповідач. Не можна дивитися у вікно, кидати погляд на стіни,
опускати очі, піднімати їх до стелі, розглядати свої руки, тобто
дивитися куди завгодно, тільки не на слухачів. Якщо ж під час
виступу переводити повільно погляд з однієї частини аудиторії на
іншу, то можна створити враження гарного здорового контакту
з слухачами. Саме за таких умов можна розраховувати на успіх.
3.	Ознайомлення з пам’яткою «Як готувати доповідь».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Пам’ятка «Як готувати доповідь»
Визначити адресата мовлення і мету спілкування.
Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутньої
доповіді.
Опрацювати літературу з цієї теми, осмислити її.
Добираючи матеріал, звернути увагу на ті факти, які
будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена до
повідь. Зробити певні виписки.
Скласти робочий план і відповідно до нього систематизу
вати дібраний матеріал.
Узагальнити основні положення кількох джерел, внаслі
док чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть
повніше, переконливіше.
Записати текст доповіді повністю або частково (початок,
кінцівку).
Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і
наголошення слів.
Говорити нешвидко, робити паузи, дотримуватися пра
вильної інтонації.
Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас пе
рестали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий
факт, ніколи не намагатися перекричати аудиторію.
Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не
нахиляючи голови.
Стежте за своїм мовленням: уникайте слів-паразитів, не
заповнюйте паузи звуками («е-е-е», «ну-ну») та ін.
Перекажіть усно текст доповіді вдома (переказ мусить
тривати 15–20 хв.).
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IV.	Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з учнями.
— Що таке доповідь?
— Яке її практичне значення?
— Яких вимог слід дотримуватися в процесі підготовки до
виголошення доповіді?
V.	Домашнє завдання

Написати доповідь на тему: «Ніколи щастя не ставило лю
дину на таку висоту, щоб вона не потребувала друга» (Сенека)
або «Дружбу не можна випросити, ні купити, ні силою вирвати»
(Г. Сковорода)
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Складні речення з різними видами
зв’язку

Урок № 38
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складні речення з сурядним і підрядним зв’яз
ком.
ознайомити учнів зі складними реченнями, одні
частини яких пов’язані сурядним зв’язком, а ін
ші — підрядним; навчити аналізувати такі кон
струкції та встановлювати особливості зв’язку
між їх компонентами, складати схеми; розвива
ти мислення школярів, уміння використовувати
такі речення в мовленні; виховувати кмітливість,
уважність.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда з учнями.
— Яке речення називається складним?
— На які види поділяються складні речення?
— Які види зв’язку існують у складних реченнях?
— Які речення називаються складносурядними?
— Які речення називаються складнопідрядними?
IV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово учителя.
В літературі, крім складносурядних і складнопідрядних ре
чень, широко використовуються речення з обома видами зв’яз
ку — сурядним і підрядним. До їх складу входять два, три і більше
речень, при кожному з яких можуть бути різні підрядні — з пара
лельною, однорідною чи послідовною підрядністю.
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У складних реченнях із сурядним та підрядним зв’язком вжи
ваються такі ж розділові знаки, як і в складносурядних та склад
нопідрядних.
2. Тренувальна вправа.
 Запишіть і проаналізуйте речення, побудуйте схеми.
1) За лісом широкі поля лагідно і поволі спускалися вниз,
і віз усе котився вузькою невиїждженою дорогою, що бігла кри
вулькою озиминою до села. (М. Коцюбинський) 2) Я знов прига
дую весну свою хлоп’ячу, що квітла у вітрах в донецькій долині,
і вчителя свого лице я бачу, і п’є душа моя слова його ясні.
(В. Сосюра) 3) Батьківщина відкривається перед нами і в квіту
чих садах, і в зелених луках, і в похиленій над ставом вербі,
і в ключі перелітних птахів у голубому небі, але найголовніше,
найяскравіше і найсильніше, що на все життя викарбовується
в серці патріота і що уособлює в собі Батьківщина,— це люди.
(В. Сухомлинський)
3. Бесіда з учнями.
— Ще раз прочитайте останнє речення попередньої вправи.
— Чим ускладнені перша і друга частина речення?
— Чому перед сполучником і, який поєднує підрядні речен
ня, не ставиться кома?
4. Самостійна робота.
 Об’єднайте наведені пари речень сурядним зв’язком, поставте
розділові знаки в них, накресліть схеми.
1) Коло хати що стояла в саду росли квіти. За хатою розкинув
ся огород з рівною грядкою моркви густою картоплею та високи
ми соняшниками. 2) Прекрасний ліс навесні коли вкривається са
латно-зеленими ніжними листочками. Казково-чарівний взимку
закутаний у сніжні завої. 3) Квіти які вона так плекала прив’яли.
Деякі схилили пуп’янки й голівки хоч їм би ще цвісти та цвісти.
5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда з учнями.
— Як називається речення, в яких є і сурядний, і підрядний
зв’язок?
— Які розділові знаки вживаються в складних реченнях із
сурядним і підрядним зв’язком?
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VI.	Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал; виписати із художніх творів
п’ять речень із сурядним і підрядним зв’язком.

Урок № 39
Тема.
Мета:

Обладнання:

Тренувальні вправи. Складання схем речень із
сурядним і підрядним зв’язком.
поглибити знання учнів про складні речення з су
рядним і підрядним зв’язком; вдосконалювати
уміння розрізняти їх у тексті, правильно ставити
знаки, складати схеми речень; розвивати мислен
ня; виховувати любов до праці.
підручник, картки.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Робота з картками.
Картка 1
 Записати речення, вставити пропущені букви і розділові зна
ки, накреслити схему.
Мова то цілюще народне дж..р..ло і хто не пр..паде до нього
вустами той сам в..сихає від спраги. (В. Сухомлинський)
Картка № 2
 Записати речення, поставити пропущені розділові знаки,
підкреслити граматичну основу, накреслити схему.
Життя є постійна праця і тільки той розуміє його цілком полюдському хто дивиться на нього з цієї точки зору. (Д. Писарєв)
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3.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, поясніть вживання розділових знаків, на
кресліть схему.
1) Ясно, що результат там кращий, де праця прикладається
до природних здібностей, але максимум витиснути з того, що
закладене в тобі природою, можна лише великим працелюбс
твом, яке, як зауважив К. Д. Ушинський, можна виховувати
в собі тільки самому. (В. Тимченко) 2) З тихим дзвоном упали
перші краплини, і вже через хвилину широкою чарівною му
зикою зашумів дощ, про який кажуть, що це сиплеться з неба
золото. (О. Гончар)
4. Творча робота.
 Продовжіть речення, щоб утворилися складні речення з су
рядним і підрядним зв’язком; поясніть розділові знаки і на
звіть засоби зв’язку між частинами речень.
1) На ранок все покрилося снігом… 2) Ліс прокинувся від зи
мового сну… 3) У лісі сумно восени… 4) Опівдні над обрієм стали
збиратися грозові хмари…
5.	Робота в групах.
 Запишіть речення і проаналізуйте їх (пояснити постановку
розділових знаків, засоби зв’язку), накресліть схеми. (Речення
подаються без вилучення розділових знаків).
І група
Життя для мене не свічка, що тане, а щось подібне до чудес
ного факела, який потрапив до моїх рук на мить, і я хочу змусити
його палати якомога яскравіше, перш ніж передати наступним
поколінням. (Б. Шоу)
ІІ група
Хто хоче повелівати долею, відкрити своїй епосі нові шляхи,
повести свій народ до кращого майбутнього, той відчуває в собі
покликання і ставить перед собою завдання запалити інших
своїх душевним полум’ям, а ще він кидає виклик світові неро
зуміння, ворожому світові, бо тільки боротьба має смисл у житті.
(Е. Тельман)
ІІІ група
Мороз надворі аж кипів, і для більшості парижанок, що пус
тилися в рейс у легеньких плащиках та курточках, цей нічний
мороз мав би стати неабияким випробовуванням, та все ж вони не
втратили свого оптимізму. (О. Гончар)
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6.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
7. Бесіда з учнями.
— Які розділові знаки ставляться в складних реченнях із су
рядним і підрядним зв’язком?
— Зі скількох частин можуть складатися такі речення?
ІV.	Домашнє завдання

Придумати й записати п’ять складних речень із сурядним
і підрядним зв’язком, накреслити схеми придуманих речень.

Урок № 40
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тек
сту публіцистичного стилю.
повторити відомості про особливості публіцис
тичного стилю, формувати вміння учнів уважно
слухати текст, а потім близько до тексту його
відтворювати; розвивати пам’ять; виховувати по
вагу до праці письменника.
текст переказу.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда з учнями.
— Які стилі мовлення ви знаєте?
— Де вживається кожен із них?
— Назвіть особливості публіцистичного стилю.
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Читання учителем тексту переказу.
Якби в мене спитали, в чому полягає моя робота, то я не зміг
би, мабуть, виразно пояснити.
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Де моє робоче місце? За столом, звичайно, за моїм робочим
столом. Але воно й на гірській стежці під час прогулянки, коли
я обмірковую свої вірші. Воно і в поїзді, коли я їду до іншої
країни, бо саме в цей час може прийти до мене задум нового
твору! Воно і в літаку, і в трамваї, і на березі струмка, і в лісі,
і в приймальні міністра. Всюди на землі моє робоче місце, мій
лан, де я орю і жну.
Коли я працюю? Вранці чи увечері? Протягом якого часу
триває мій робочий день? Вісім, шість, чи, може, дванадцять,
чи навіть більше годин? Але коли більше, то чому я не страй
кую і не проводжу боротьби за восьмигодинний робочий день?
Річ у тім, що я працюю завжди, відколи себе пам’ятаю. І в те
атрі, і на полюванні, і коли їду в автомобілі, і на весіллі. Навіть
уві сні до мене приходять рядки, образи, задуми, а трапляється,
й майже готові вірші. Виходить, навіть уві сні триває мій робо
чий день.
Як я працюю? На це ось відповісти найважче.
Іноді мені здається, що моя робота схожа на всі інші. Іноді
я бачу, що вона своєрідна і її не можна порівняти ні з якою іншою
роботою, яку люди роблять на землі. Я мушу прагнути за корот
кий час мого життя створити пісні, яких вистачило б на багатобагато років.
Нелегко, мабуть, було тій людині, котра створила найпер
шу пісню. Так, хліборобе, в чомусь і моя робота схожа на твою.
Довгими безсонними ночами я думаю про свій лан так само, як
ти думаєш про свій. Ти вибираєш для сівби краще насіння, я ви
бираю кращі слова з усіх, що існують. Ти бережеш свій лан від
граду, від заморозків, від суховію. Мені ж треба створювати такі
пісні, що не боялися б найстрашнішого їхнього ворога — часу, бо
мені хочеться створити пісні, що жили б сотні років.
(За Р. Гамзатовим)

(317 сл.)
2. Бесіда з учнями.
—
—
—
—
—
—

До якого стилю належить текст?
У чому полягає робота письменника?
Де його робоче місце?
Коли працює письменник?
З чиєю працею порівнює свій труд митець?
Яку мету ставить перед собою?

3. Повторне читання тексту.
4.	Усний переказ тексту учнями від третьої особи.
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ІV.	Домашнє завдання

Написати докладний переказ тексту.

Урок № 41
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складні речення із сполучниковим і безсполуч
никовим зв’язком. Розділові знаки в них.
ознайомити учнів зі складними реченнями із
сполучниковим і безсполучниковим зв’язком,
вдосконалювати вміння учнів розрізняти такі
речення в тексті, складати їх схеми; виховувати
старанність у навчанні.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІ.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Прості речення у складному можуть поєднуватися за допомо
гою сполучників сурядності і підрядності, а також без сполучни
ків, за допомогою інтонації. Такі складні речення називаються
реченнями з різними видами зв’язку.
2. Тренувальні вправи.
 Запишіть речення, визначте його складові частини, назвіть
види зв’язку між ними, поясніть розділові знаки, накресліть
схеми речень.
1) Чорний дощ періщив у шибки, гуркотів од вітру бляша
ний дах, і від цього в освітленій кімнаті було ще затишніше.
(О. Гончар) 2) Сонце вже котилось на захід, над полями здійма
лась легка пара, в небі тріпотіли крильцями жайворонки, зеле
ним соком пашіли трави, в які причепурилися горбки. (П. Панч)
3) Одного вечора старий Джеря прийшов з панського току та
й зваливсь: в його нічого не боліло, але й уся його сила де й ділась.
(І. Нечуй-Левицький)
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3. Вибірковий диктант.
 Випишіть з тексту складні речення зі сполучниковим і без
сполучниковим зв’язком, поясніть розділові знаки і назвіть
засоби зв’язку.
Самостійність — це чудово. Вимагати до себе поваги — ціл
ком природно. Мати власну точку зору — просто-таки необ
хідність. Але чи не трапляється часом так, що поглинутий
«глобальними» проблемами клас (30 чи 40 індивідуумів, що
сягли віку, котрий ніяк не назвеш дитячим) забуває про те, що,
власне, це не головне?
Поміркуймо гуртом: хіба ж не в тому передовсім самостійність
учня, його доросліть, щоб не «плавати» біля дошки, не тремтіти
в передчутті, що тебе викличуть, не замилювати вчителеві очі?..
І хіба не страждає наша самоповага, коли нам втовкмачують:
вчіться, бо потім буде пізно. Це такі елементарні речі, що про
них і говорити з дорослими людьми якось незручно. То принай
мні наївно — гадати, ніби розмова про самостійність — це одне,
а, приміром, виклик батьків до школи з приводу, котрий не нале
жить до категорії приємних,— то зовсім інше. Паралельні лінії,
що ніде не перетинаються. Явища, що відбуваються у різних
вимірах. Дивна, незбагненна логіка!
(Ю. Мальований)
4. Творча робота.
 Придумайте й запишіть речення за схемами.
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5.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть загадки, поясніть розділові знаки і назвіть засоби
зв’язку.
1) Прийшов хтось та взяв щось; бігти за ним — не знаю за
ким, бо пішов туди — не знаю куди. (Вітер)
2) Вийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка-семицвіт
ка; а де з річки воду брала, там коромисло зламала. (Ве
селка)
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3) Стоїть на дорозі, усім заважає: хто йде, той штовхне, а з до
роги ніхто не приймає. (Двері)
4) Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця, голос тоненький; хто
його уб’є, той кров свою проллє. (Комар)
6.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
IV.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда з учнями.
— Як називаються складні речення із сполучниковим і без
сполучниковим зв’язком?
— Які розділові знаки вживаються в цих реченнях?
V.	Домашнє завдання

Виписати з художніх творів п’ять речень зі сполучниковим
і безсполучниковим зв’язком.

Урок № 42
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складні речення з різними видами зв’язку: су
рядним, підрядним і безсполучниковим.
поглибити знання учнів про складні речення з су
рядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком,
сприяти виробленню в учнів навичок практично
го використання таких речень; вдосконалювати
вміння правильно розставляти розділові знаки
в цих реченнях, складати схеми; розвивати твор
чість школярів; виховувати любов до української
мови.
підручник, картки.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
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2.	Робота з картками.
Картка № 1
 Записати речення, поставивши пропущені букви на міс
ці крапок, поставити розділові знаки, накреслити схему.
(Речення подається без вилучення розділових знаків.)
Сам Микола дуже змінився: бувши парубком, він сміливо
д..вився всім в очі, був в..селий, говірливий, а тепер він похню
пив голову, рідко сміявся, а часом було як кине на кого жартів
ливим словом, то ніби вогнем оп..че. (І. Нечуй-Левицький)
Картка 2
 Записати речення, вставити пропущені букви та розділові
знаки, накреслити схему. (Речення подається без вилучення
розділових знаків.)
Мовчали закур..н..і поля, німувала насіч..н..а рубцями
п..реметами дорога, тільки діброва, до якої він саме дійшов,
п..р..сварювалася з хуртовиною і вітром. (М. Стельмах)
IV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, з’ясуйте зі скількох частин вони склада
ються, який зв’язок між їхніми частинами. Складіть схеми.
1) Забілі сади лебединими зграями, снить зелена земля уро
жаями, а блакить аж напнулась вітрами над мінливими небос
хилами, над просторами, над дорогами, що у даль лягли за по
рогами, що овіяні щедро веснами та ще й мріями пречудесними.
(М. Нагнибіда) 2) Отак лежиш у полі, посеред сивого полину,
в задушливому теплі, серед жовто-білого ромашкового мерех
тіння, на самісінькому дні чебрецевої хвилі, що прокочується
по тобі хмільним потопом,— і крутиться голова, з’являються
фантастичні мрії. (Є. Гуцало) 3) За кожним маленьким поди
хом вітру падають перші листочки грабів, беріз, осик; у лісі
сумно, але я люблю цей смуток, бо він близький душі моїй.
(В. Блицький)
2. Творча робота в групах.
 Придумайте і запишіть три речення з різними видами зв’язку,
об’єднайте їх у зв’язний текст. Усно поясніть постановку роз
ділових знаків і назвіть засоби зв’язку.
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3. Переклад українською мовою.
 Перекладіть речення, поясніть, чим пов’язані прості речення
в межах складного, накресліть схему.
Второй месяц весны зовётся по-украински «квитнем» или
«цвитнем», ибо природа в Украине является тогда в первом
цвету: белая берёза, убранная в золотистых серьгах, распуска
ет свои зелёные косы; зазеленевшая степь красуется золотым
горицветом и сребро-пушистым соном; вишневые сады стоят,
как молоком облитые, и в них уже раздаётся щебет соловья.
(М. Маскимович)
4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда з учнями.
— Які речення називаються складними з різними видами
зв’язку?
— Яка будова таких речень?
— Які розділові знаки ставляться в даних реченнях?
VI.	Домашнє завдання

Написати міні-твір (5–6 речень), вживаючи складні речення
з різними видами зв’язку.

Уроки № 43–44
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний пере
каз тексту публіцистичного стилю.
перевірити вміння учнів докладно переказувати
текст; розвивати пам’ять, мислення; виховувати
в учнів інтелігентність.
текст переказу.
Хід уроків

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
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ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Читання вчителем тексту переказу.
Людина повинна бути інтелігентною!
Людина повинна бути інтелігентною! А якщо її професія не
потребує інтелігентності? А якщо вона не змогла здобути освіту:
так склались обставини? А якщо вона, інтелігентність, зробила
її «білою вороною» серед співробітників, друзів, рідних, стає на
заваді зближення з іншими людьми?
Ні, ні і ні! Інтелігентність потрібна за будь-яких обставин.
Вона потрібна вам і тим, хто вас оточує.
Це дуже і дуже важливо, насамперед, для того, щоб жити
щасливо і довго: саме так, довго! Адже інтелігентність тотожна
моральному здоров’ю, а здоров’я необхідне для того, щоб жити
довго — не лише фізично, а й розумово. В одній древній книзі
сказано: «Шануй батька свого і матір свою, і довголітнім будеш
на землі». Це стосується і всього народу, і окремої людини. Це
мудро.
Але спершу визначимо, що таке інтелігентність, а вже потім —
чому вона пов’язана із заповіддю довголіття.
Багато хто вважає, що інтелігентна людина — це людина на
читана, високоосвічена (і освіта її переважно гуманітарна), вона
багато подорожує, знає кілька мов.
Проте можна все це мати і не бути інтелігентом, а можна нічо
го цього не мати і бути все-таки внутрішньо інтелігентною люди
ною. Позбавте справді інтелігентну людину пам’яті. Хай вона за
буде все на світі, не знатиме класиків літератури, не пам’ятатиме
найкращих творів мистецтва…, якщо вона зможе пройнятися
красою природи, зрозуміти характер й індивідуальність іншої
людини, а зрозумівши, допоможе їй не проявити брутальності,
байдужості, зловтіхи, заздрості і гідно оцінить її — ось це і буде
істинний інтелігент.
Інтелігентність не тільки в знаннях, а й у здатності зрозумі
ти: в умінні чемно сперечатись, скромно поводитись за столом,
в умінні непомітно (саме непомітно) допомогти іншому, берегти
природу, не смітити навколо себе — не смітити недопалками чи
лайкою, поганими ідеями (це теж сміття, та ще й яке!)…
Інтелігентність — це здатність до розуміння, до сприйняття,
це терпиме ставлення до світу і до людей.
Інтелігентність потрібно в собі розвивати, тренувати, тренува
ти душевні сили, як тренують і фізичні. А тренування можливе
і необхідне за будь-яких умов.
142

Що тренування фізичних сил сприяє довголіттю — це зро
зуміло. Значно менше розуміють, що для довголіття необхідне
і тренування духовних і душевних сил. Привітність і доброта
роблять людину не лише фізично здоровою, але й зовнішньо
красивою.
(350 сл.)
(За Д. Лихачовим)
2. Повторне читання тексту.
3.	Робота над чернетками переказів.
4.	Редагування робіт.
(Учитель допомагає слабким учням.)
5. Написання переказів начисто.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал про речення з різними вида
ми зв’язку.

Урок № 45
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складання схем вивчених речень. Тренувальні
вправи.
систематизувати й узагальнити знання учнів
про складне речення з різними видами зв’язку;
удосконалювати вміння знаходити дані речення
в тексті, правильно розставляти розділові знаки,
складати схеми речень; виховувати старанність
у навчанні, любов до рідної мови.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
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ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда з учнями.
— Які речення називаються складними з різними видами
зв’язку?
— Які розділові знаки вживаються в реченнях з різними ви
дами зв’язку?
— У яких випадках між двома реченнями у складному речен
ні із сурядним і підрядним зв’язком не ставиться кома?
2.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, вкажіть, з яких частин вони складаються,
поясніть розділові знаки, складіть схеми. Визначте граматич
ну основу.
1) Всіма опанував піднесений настрій, бо ніщо сьогодні вже
не загрожувало життю і страшне пекло бою відгуркотіло; чистий
серпневий ранок лежав до ясних горизонтів, на яких не було жод
ної хмарки. (О. Гончар) 2) Заблищали зорі в небі, як очі в добрих
діток; зароїлися вони, мов живі; одна з них зірвалася — і огневий
слід переписав небо; загорілося зарево за горою, де сходив місяць.
(Панас Мирний) 3) А в цей час наді мною твориться диво: хтось
невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хма
рах, і вони забриніли, мов скрипка. (М. Стельмах)
3.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, перекажіть його зміст, випишіть речен
ня з різними видами зв’язку, поясніть розділові знаки, на
кресліть схему.
Надзвичайна мова наша є таємницею. В ній всі тони і відтін
ки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся
дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все
крупно, зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом цін
ніше найдорожчої речі… У величезному мовному запасі вибрати
потрібне слово — то велике вміння, і, навпаки, якщо ви ко
ристуєтеся словом неточним, то це, власне, те саме, коли б замість
відточеного олівця на уроці малювання вчилися користуватися
цвяхом.
(В. Сухомлинський)
4. Творча робота.
 Складіть речення за схемами.
І
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5. Пояснювальний диктант.
 Назвіть в реченнях засоби зв’язку і поясніть розділові знаки.
На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць.
В лісі в широких киреях виходять вечір і туман; вони спи
няються біля узлісся і думають: куди б це піти? Далі туман зсо
вується ліворуч і сивим дідом бреде на долину до ставу, а вечір
скрадається на хутір, щоб почути, як, заблукавши у вишняку та
гречках, затихають самотня хата і вулики. Отут він вірним ко
ханцем дочекається ночі, подарує їй перстень місяця та й зникне
у вербах та верболозах над ставом, біля якого пара кошенят, роз
штовхуючи кущі калини, розкошують у молоденькій отаві й на
сторожено підводять голови, коли небо озветься гулом грому.
І знову спекотне марево і золота втома степів.
На зачерствілих, потрісканих долонях земля простягнула
людині щедрі чаші врожаю і вже притомилася тримати їх,
притомився і колос та й, не дочекавшись жнивовиці, у печалі
почав накрапати сльозою. Давно вже так не стрічалися колос
і людина.
(М. Стельмах)
6.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

Урок № 46
Тема.

Тематична контрольна робота «Безсполуч
никове складне речення» і «Складне речення з різ
ними видами зв’язку». Тестування. Контрольне
читання мовчки.
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Мета:
Обладнання:

перевірити знання учнів; розвивати пам’ять; ви
ховувати повагу до народних звичаїв.
тестові завдання, текст для читання мовчки.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Проведення тестування.
І варіант
1. Укажіть, яке з поданих речень є безсполучниковим:
A Проміння місяця ламалося в хвилях, блищало, лопоті
ло і рябіло. (О. Довженко)
 Б Учи азбуку — прийде хліб у руку. (Нар. творчість)
B І радощі, і болі, і спогади, і мрії для них давно вже ста
ли спільними, як у дружній сім’ї. (О. Довженко)
Г Він усміхається до сонця, пестить рукою жовті кленові
листочки. (В. Козаченко)
2. Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові
знаки.
A Мені відкрилась істина печальна — життя зникає як
ріка Почайна. (Л. Костенко)
Б Не прав ведмідь, що корову з’їв — не права корова, що
в ліс пішла. (Нар. творчість)
B Долають простір не істоти, не механізми і не зву
ки: предмети, літери і ноти над головою наче круки.
(В. Неборак)
 Г Хтось мовчки підвівся з-перед ясел волхва, і той озир
нувся з порога: на Діву дивилась, мов гостя, зірниця
Різдва. (Ю. Андрухович)
3. Укажіть безсполучникове складне речення, частини якого
вказують на одночасність дій або явищ.
A Діти намостили птахові м’яку постіль з вати у старій
картонній коробці з-під взуття; її поставили біля
Чубарикового ліжка. (Л. Смілянський)
 Б Ось тільки в лісі туман тримається якнайдовше, він тут
хапається за кожен виярок, сіріє в горіховій гущавині,
коливається над дзеркалом озера. (Є. Гуцало)
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B Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки, далі,
з витягнутою шиєю, ступив ще трохи, ось-ось маю
чи торкнутися губами до осклілого блакитного шумо
виння, ніздрі затремтіли в передчутті холодної води.
(Є. Гуцало)
Г Скрипне хвіртка, висунеться з неї дитяча голівка,
стригне очима по вулиці. (Гр. Тютюнник)
4. Укажіть складне речення з безсполучниковим і підрядним
зв’язком.
A Ягорове подвір’я порожнє, щітка в глині стирчить, ні
ким не торкана, і душу хлопцеві опікає смуток якоїсь
гіркої непоправної втрати. (О. Гончар)
Б Протягом усієї минулої зими я відчував: щось має
статись у цьому світі, щось неминуче станеться.
(Є. Гуцало)
 B В’юниться стежка поміж очеретами, іде Єлька туди,
куди сама стежка веде. (О. Гончар)
Г Кияни, що зі своїх валів спостерігали за цим дикун
ським розгулом розбою та грабіжництва, здригнулися
від думки, що й сам Київ може одного дня поділити
долю Нижнього міста. (В. Малик)
5. Укажіть складне речення, що має чотири частини.
 A В темряві подеколи траплялись ягоди, вони прохо
дили мимо дивною сповільненою ходою, і їм здава
лося, що вони ступали по дні великої прозорої річки.
(Є. Гуцало)
Б Букет півоній, які мати несла в руці, поширював п’ян
кий запах — власне, в руках її наче вигойдувався букет
тонких пахощів. (Є. Гуцало)
B А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимий
смичком провів по синьому піднебессі, по білих хма
рах, і вони забриніли, як скрипки. (М. Стельмах)
Г Коні чвалають по калюжах, у повітрі свіжа вологість,
де-не-де блимають далекі вогники. (О. Іваненко)
6. Укажіть складне речення з безсполучниковим, сурядним
і підрядним зв’язком.
A А малі хлопці йшли з рукавицею, в якій повно зер
на: пшениці, жита, ячменю, вівса, гороху. (Р. Кобаль
чинська)
 Б За коліями, супроти депо, біля колодязя під дашком
стояла черга з цеберками і коромислами, і той, хто
тяг воду, довго крутив корбу: колодязь був глибокий.
(Гр. Тютюнник)
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B Вишку стало розхитувати, і була загроза, що впаде і ха
ту Чабанисі розвалить. (О. Гончар)
Г Блищали од сонця стерня і ковила понад шляхом,
сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина.
(Гр. Тютюнник)
7. Установіть відповідність між реченнями та їх характерис
тиками.
1 безспо
А А тобі якусь хвилю здавалося, що
лучникове
зараз ось іде вона мимо криниці,
речення
під яблунею, а отой німб таки сві
2	 складно
титься довкола її посіченої сиви
сурядне
ною голови. (Є. Гуцало)
речення
Б Вже сонце скотилось до заходу, вже
3	 складно
степова трава лисніла червоним од
підрядне
блиском. (І. Нечуй-Левицький)
речення
В Очі її, голубі від неба і моря,
4 складне
сміялися весело й задерикувато.
речення
(М. Стельмах)
з різними ви
Г В природі ніч існує для того, щоб
дами зв’язку
у тиші росло усяке зілля і відпочи
вала людина. (М. Стельмах)
Д. Билося серце, і гріла кров од пере
дчуття чогось в житті радісного,
могучого. (С. Васильченко.)
 1Б, 2Д, 3Г, 4А.
8. Установіть відповідність між складними безсполучнико
вими реченнями та розділовими знаками, які необхідно
в них поставити між простими реченнями, що входять до
їх складу.
1 тире
A Десь у хлібах кричав перепел і ту
2	 кома
ман стелився од річки. (А. Головко)
3	 двокрапка
Б Скільки глянеш вилискують розгой
4 крапка
дані хліба. (О. Довженко)
з комою
B Лаврін не поганяв волів він забув
і про воли і про мішки й тільки
дивився на Мелашку. (І. НечуйЛевицький)
Г На хвилину раптом стихли голоси
і спинилися тіні. (Л. Смілянський)
Д Закурілася земля задиміла пішов
дощ дрібний та тихий мов крізь сито
засіяв стрепенулися темні ліси і роз
правляючи підставляли своє загоріле
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листя під дрібні дощові краплі. (Па
нас Мирний)

 1В, 2А, 3Б, 4Д.
9. Установіть відповідність між складними реченнями і кіль
кістю простих речень у них.
1 шість
A Низькі чорні хмари, здавалося, стоя
ли нерухомо, але по тому, як вони час
складових
частин
від часу засмолювали негусті дріб
ні зорі і як ті зорі знову ненадовго
2	 три скла
дові час
з’являлися, Климко здогадувався, що
хмари біжать. (Гр. Тютюнник)
тини
3	 чотири
Б Минули дні, і не раз можна було
складові
бачити Сіроманця в ярах за висіл
частини
ком: він сидів і терпляче чекав,
4 п’ять
доки Андрійко Лях покатається на
складових
лижах зі своїми однокласниками.
частин
(М. Вінграновський)
Г Над ними зумлили комарі, біля нас
спросоння коли-не-коли схлипувала
річечка, а над усім світом протікала
зоряна імла. (М. Стельмах)
B Коли ступила між дерева, коли по
бачила, як по їхньому гіллю згори
донизу ллється наче якесь аж туман
не сонячне проміння і як у тому про
мінні мінливо зблискує листя, коли
почула вогкий, густий, прілий запах
лісу,— всміхнулась, і вже, здається,
весь день ота усмішка не сходила з її
уст. (Є. Гуцало)
Д Збираючи книжки, я почув, як над
ворі загуркотів віз, як заскрипіла
наша хвіртка, обізвалась радісно кач
ка, забряжчали одні й другі двері,
і на порозі, наче весняночка, ста
ла розрум’янена і осяйна Мар’яна.
(М. Стельмах)
 1Д, 2Г, 3Б, 4А.
II варіант
1. Укажіть, яке з поданих речень є безсполучниковим.
А Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з лис
тя і квіту на землю. (М. Стельмах)
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 Б Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні
в синій тишині. (В. Сосюра)
В Несильний вітерець проносив легенькі хмарини, і вони
летіли на схід, до сонця. (В. Собко)
Г Поміж густими очеретами блищить срібно-голуба рі
чечка, що поділилась тут аж на три рукави. (Остап
Вишня)
2. Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові
знаки.
 A Мир у світі таки буде: його хочуть усі люди. (Нар.
творчість)
Б Стеле м’якенько: лиш твердо спати. (Нар. творчість)
B Давно те минуло: як тими шляхами, де йшли гайда
маки — малими ногами ходив я та плакав та людей
шукав, щоб добру навчили. (Т. Шевченко)
Г Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба: ще не курличуть
в небі журавлі. (В. Сосюра)
3. Укажіть безсполучникове складне речення, в якому друга
частина розкриває або доповнює зміст першої.
A Мрячився дощ, при горі-долині миготіло село, гуркотів
у небі високий літак. (М. Вінграновський)
 Б Але він не міг того зробити: кричати на вулиці не ли
чить благородним дітям. (В. Винниченко)
B Тут срібно жебонить синя-синя долинкова вода, я на
хиляюсь до неї, п’ю її спів і прислухаюсь до шелесту
отави. (М. Стельмах)
Г Вони були зодягнені чистенько і просто: дівчатка ходи
ли в спідничках з блузочками, а хлопці — в широчен
них, відпрасованих штанах. (Гр. Тютюнник)
4. Укажіть складне речення із сурядним і підрядним зв’яз
ком.
А Тут росли колючі кущі терну, шипшини та глоду,
красувалися й дозрівали на вітах ламкої крушини
темно-червоні ягоди, що їх у народі звуть вовчими.
(А. Шиян)
Б Ось мати ступила вбік, і тепер кругла таріль сонця за
сріблилась у густій блакиті, а довкола материної голо
ви вже не іскрився й не мерехтів німб. (Є. Гуцало)
 В Весну, либонь, зачарували, а тепер вона чекає й не
може дочекатися на слово, яке відразу ж випустить її
на волю. (Є. Гуцало)
Г Небо чисте, на заході якісь дві—три хмари, а гримить
на грозу. (М. Вінграновський)
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5. Укажіть складне речення, що має чотири частини.
A Вітер підганяв їх на снігових белебнях, але як тільки
вони скочувались у яр, Сіроманцеві доводилося похе
кати та попріти. (М. Вінграновський)
Б Михайло якраз натрапив на ту розмову чи суперечку,
встряв у неї й почав доводити інспекторові, що він не
має права лаяти учнів, і сказав щось образливе для са
мого інспектора. (Олена Пчілка)
 B Обережні й лякливі, сарни належали лісовій гущині,
належали таємниці, і я звідав таке відчуття, наче ця
заказана таємниця постала переді мною наяву, тепер
я можу приглянутись до неї пильніше. (Є. Гуцало)
Г Як верби гарно похилились, мов дивляться, що там
робиться внизу, по тих хатках та вулицях, та й собі
радіють, що люди відпочивають, що їм затишно та гар
но. (Б. Грінченко)
6. Укажіть складне речення з безсполучниковим, сурядним
і підрядним зв’язком.
A Проте маленька пташина, ця пухнаста кулька життя,
що майже цілком уміщалася в моїй жмені, виявилась
завзятою і не хотіла без бою віддаватись. (Б. АнтоненкоДавидович)
 Б З’ївши вареника, я падаю в натоптані снігом санки,
дядько Себастьян умощується на передку, і ось уже кінь
виносить нас у широкий засніжений світ, де у паморозі
срібно туманіють верби, де вітряки остуджують сонце,
а річка погойдує переспілі китиці отого очерету, в яко
му й досі живуть чиїсь сумні голоси. (М. Стельмах)
B З відльотом табуна гусак раптом відчув, як ніч раптом
поважчала і стала тиснути своєю мокрою темінню гу
сака до гнізда; темінь залазила йому в спину і крила,
наче хотіла сховатися в ньому і хотіла обсохнути в його
пір’ї. (М. Вінграновський)
Г А в цей час наді мною твориться диво: хтось невиди
мим смичком провів по синьому піднебессі, по білих
хмарах, і вони забриніли, як скрипки. (М. Стельмах)
7. Установіть відповідність між реченнями та їх характерис
тиками.
1 безспо
А Заходило сонце, у вузеньких хутір
лучникове
ських вуличках стояла червона ку
речення
рява, в садках варилась на триніж
кахвечеря, гупали об землю спілі
яблука. (Гр. Тютюнник)
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2	 складно
сурядне
речення
3	 складно
підрядне
речення
4 складне
речення
з різними
видами
зв’язку

Б

Коли на грудях моря розстелялась
мла, хвиль сонних перемови повто
ряли птахи. (Б.‑І. Антонич)
В Потім Василько ніс вудки до хлі
ва, гарненько складав їх на кілоч
ки, вбиті під стріхою, і йшов у хату.
(Гр. Тютюнник)
Г Горобці зірвалися при моєму набли
женні з копиці сіна, та ще неподалік
застрекотала сорока. (Є. Гуцало)
Д Уроки Віталій робив у материній кім
наті, вона в цей час плела і не тільки
не заважала йому, а й сприяла тому,
щоб їх ніхто не турбував. (В. Шевчук)

 1А, 2Г, 3Б, 4Д.
8. Установіть відповідність між складними безсполучнико
вими реченнями та розділовими знаками, які необхідно
в них поставити між простими реченнями, що входять до
їх складу.
1 тире
А Ось тільки в лісі туман тримається
2	 кома
найдовше він тут хапається за кож
3	 двокрапка
ний виярок. (Є. Гуцало)
4 крапка
Б Спробував борсатись аж на ньому
з комою
залізні ланцюги. (С. Васильченко)
В В садку ворушилося чорне як гадюч
чя гілля стьобало по туго напнутих
дротяних розтяжках поміж низьки
ми стовбурами яблунь та вишеньок
білів сніг. (Гр. Тютюнник)
Г Вдосвіта знов загули на морозі со
сни і закричали півні на горищах.
(Гр. Тютюнник)
Д Погожі дні можна перелічити на
пальцях вони постають у споминах
екзотичними майже нереальними
слайдами. (Є. Гуцало)
 1Б, 2А, 3Д, 4В.
9. Установіть відповідність між складними реченнями і кіль
кістю простих речень у них.
1 шість
A Вовка закотило в лісосмугу, він обій
складових
няв лапами якусь деревину, навіть
частин
учепився за неї зубами, але вітер
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2	 три
складові
частини
3	 чотири
складові
частини
4 п’ять
складових
частин

відірвав його від неї. (М. Вінгранов
ський)
Б І я зачудовано і вражено відчув, що
корінь цього дерева таки я і що мені,
аби воно жило, треба працювати
й працювати. (В. Шевчук)
B Поглянь просто так, бо читати тут
нічого; коли ж поїдемо, побачиш,
скільки позосталося щоразу поза
рядками цими, і вже тоді подумай
про тих людей, які змагаються тут
за свій побут, і про всю нашу землю,
яка щодалі розпадається, роздріб
нюється, і нема сили, яка б зібрала
всіх докупи. (П. Загребельний)
Г Мати вірила: земля усе знає, що го
ворить чи думає чоловік, що вона
може гніватись і бути доброю, і на
самоті вона тихенько розмовляла
з нею, довіряючи свої радощі, болі
й просячи, щоб вона родила на долю
всякого: і роботящого, і ледащого.
(М. Стельмах)
Д Ліс зустрічає Данила, як тата: гіл
ля немовби одхиляється з-понад
стежки, щоб він часом не вдряпнув
ся, пеньки немовби одступають від
неї, щоб він часом не спіткнувся.
(Гр. Тютюнник)

 1Г, 2А, 3Б, 4Д.
2. Проведення контрольного читання мовчки.
1) Читання учнями тексту.
Пройшов Наум — пора братися за ум
У давні часи навчальний процес починався взимку — 1 грудня
за старим стилем (14 — за новим), в день святого пророка Наума.
То була найзручніша пора для сільських дітей здобувати освіту,
адже прийшов час, коли можна перепочити від нагальних хлібо
робських клопотів.
За народною уявою, Наум — покровитель розуму, знань і доб
рочинства, а тому селяни були переконані: якщо на святого проро
ка розпочати навчальний процес, то дитина краще засвоюватиме
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науку, а відтак набереться уму-розуму. З цього приводу казали:
«Пророк Наум наведе на ум».
Як відомо, у ХVІІ столітті в Україні був високий рівень ос
віти. Численні іноземні мандрівники, проїжджаючи країною,
захоплювалися високим освітянським статусом народу. Зокрема,
відомий французький інженер у своїх путівних замітках «Опис
України» відзначав, що практично в кожному селі були школи,
а за рівнем письменності наш народ випереджував найбільш роз
винені європейські.
Протягом двох сторіч (ХVІ–ХVІІ) освітянським розвоєм зай
малися церковні Братства. Вони організовували на свій кошт
народні школи, де здобували освіту селянські діти. Згодом, коли
Україна потрапила під імперську «опіку» Росії, царизм заборонив
викладання та книгодрукування національною мовою. А коли до
Петербурга були перекачані наукові кадри, народне освітянство
майже зовсім занепало. Чітко продуманий і блискуче проведений
колонізаційний захід великодержавної політики призвів до того,
що у ХVІІІ — на початку ХІХ століття Україна за рівнем освіти
займала одне з останніх місць в імперії.
І хоч при окремих церквах існували церковноприходські
школи, навчання велося російською та староцерковною мовами,
що вельми гальмувало освітянський прогрес. Найосвіченішою
особою в селі вважався дяк, який і здійснював навчання. Це
були переважно малоосвічені особи, які суворо дотримувалися
аскетичних канонів навчального процесу за так званим букво-на
зивним методом (потрібно було завчати літери за схемою: а — аз,
б — буки, в — веді, з — зело тощо). Таке навчання було тяжким
і малозрозумілим для непідготовлених сільських дітей. Крім
того, бракувало й спеціальних посібників: навчання здійснюва
лось за двома книгами — «Часословом» та «Псалтирем».
Згодом навчальний процес трохи спростили, але в основі за
лишилася схоластична метода букв-значків — заучування безлічі
складів механічною дією. Опріч того, вчителям дозволялось засто
совувати фізичні розправи за неуспішність. Дітей, які в силу своїх
розумових даних не могли швидко опановувати ази науки, дяк міг
відшмагати різками, поскубти за чуба, посмикати за вуха чи побити
ясеновою лінійкою по долонях. Все це відлякувало дітей від школи.
Я пригадую цікаву батькову оповідку. Його разом із сусід
ським хлопчиком одвели до трикласки (так називали церковноприходську школу). Серед тижня до них прийшов читати Закон
Божий батюшка. Не панькаючись, він підняв батькового одноліт
ка і запитав:
— У яких лицях з’явився Бог на землі?
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Той зам’явся, а хтось із сусідів візьми та й скажи:
— Корова два куски сала з’їла, і три зайці в ліс побігло!
Не вельми метикуватий хлопець повторив цей каламбур. Клас
зайшовся сміхом. Батюшка спокійно підійшов до Петра, посту
кав по лобі пальцем, з усіх сил сіпнув за чуба. Натомість підняв
батька, щоб він відповів. Тато справно розповіли, що Бог з’явився
в трьох лицях — Богоотця, Богосина і Богодуха святого. Але це не
допомогло: священик добряче влупасив його лінійкою за те, що
сміявся голосніше від інших. Після цього неньо вже не зважили
ся ходити до школи, а здобували початкову освіту самотужки.
Таких чи подібних історій траплялося безліч. Проте селяни
відправляли «в науку» своїх дітей, переважно хлопців, бо їм до
водилося «йти в москалі», а отже, освіта знадобиться хоч би для
того, щоб писати листи. До речі, за царизму не приймали скарг чи
будь-яких заяв, якщо в них були граматичні помилки й нерозбір
ливий почерк. Саме ця обставина змушувала багатьох шукати
грамотного писаря, сплачувати йому чималу таксу грішми чи хар
човими продуктами. Зрештою, мали непоганий приварок і ті, хто
вмів читати «Псалтиря» над покійником чи «Апостола» в церкві.
Напередодні Наума батьки одвідували дячка і зголошувались
про оплату. Вона регулювалася обопільною домовленістю: за
безпечити дровами на зиму, обдарувати салом чи ковбасами на
різдвяні свята, допомагати вчителеві під час жнив тощо. Ввечері
до «кашоїда» мав прийти хрещений батько з букварем. Посеред
хати ставили пікну діжу, застеляли її кожушком, і гість, взявши
ножиці, підстригав хрещеника, «щоб справно в голову йшла нау
ка». Роблячи перший відстриг, казав:
— Батюшка Наум, виведи сина на ум!
По завершенні цієї обрядодії обоє сідали за стіл і завчали напа
м’ять кілька літер. Господиня тим часом готувала пшонянку як
ознаку доброго навчання, «бо треба чимало каші з’їсти, щоб опа
нувати наукою».
Удосвіта на Наума син із батьком ішли до церкви, де панотець мав прочитати над головою Євангеліє. Вдома мати подавала
на сніданок лише кашу. Після цього школяр ставав навколішки,
молився вголос, а мати благословляла іконою. Потім витягувала
свячену вербову галузку і віддавала чоловікові, який тричі стьо
бав нею сина, приказуючи:
— Святою вербицею, якою Христа зустрічали, виряджаємо
тебе, щоб тобі, синку, добре наука давалась!
Дітлах брав у руки обгорнутий новим рушничком горщик
з кашею і з батьком вирушав до школи.
(739 сл.)
(В. Скуратовський)
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2) Виконання тестових завдань.
1. У давні часи навчальний процес починався (за старим сти
лем):
А 1 листопада;
Б 1 січня;
В 1 березня;
 Г 1 грудня.
2. За народною уявою Наум — покровитель…
А торгівлі;
 Б розуму, знань і доброчинства;
В подорожей;
Г сім’ї.
3. Відомий французький інженер у своїх путівних замітках
«Опис України» відзначив, що:
А український народ неосвічений;
Б українці не хочуть вчитися;
 В за рівнем письменності українці випереджали най
більш розвинені європейські народи;
Г українцям не дозволяли вчитися.
4. В ХVІ–ХVІІ століттях розвитком освіти в Україні займа
лися:
 А церковні Братства;
Б меценати;
В іноземні викладачі;
Г поміщики.
5. У ХVІІ — на початку ХІХ століття навчання в Україні ве
лося…
А польською мовою;
 Б російською та староцерковною мовами;
В українською мовою;
Г старослов’янською мовою.
6. Найосвіченішою в селі вважався…
 А дяк;
Б писар;
В староста;
Г священик.
7. В основі навчання було…
А читання і переказ Біблії;
Б переписування «Псалтиря»;
 В заучування безлічі складів механічною дією;
Г заучування напам’ять уривків з Євангелія.
8. Вчителям під час навчання дозволялось…
А платити учням гроші за успіхи у навчанні;
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Б пропагувати українську мову;
В пригощати дітей солодощами;
 Г застосовувати фізичні розправи за неуспішність.
9. Селяни відправляли «в науку» своїх дітей для того, щоб…
А діти в майбутньому могли стати священиками;
Б діти пізніше самі стали вчителями;
 В змогли писати листи, коли підуть у москалі;
Г були всебічно розвинутими.
10. Ввечері перед початком навчання до майбутнього учня
мав прийти…
А дяк;
 Б хрещений батько;
В сусідка;
Г рідні тітка й дядько.
11. «Щоб справно в голову йшла наука», майбутнього учня…
 А підстригали;
Б били різками;
В годували смачними стравами;
Г умивали.
12. Ідучи першого дня до школи, дитина брала з собою…
А книги й зошити;
Б Біблію;
В сало й хліб;
 Г горщик із кашею.
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Повторити відомості про складне речення з різними видами
зв’язку.

Урок № 47
Тема.
Мета:

Обладнання:

Аналіз контрольних робіт.
підбити підсумки контрольного тестування й чи
тання мовчки; проаналізувати типові помилки,
допущені в контрольних роботах; виробляти в уч
нів уміння аналізувати і виправляти власні по
милки; розвивати усне й писемне мовлення.
зошити для контрольних робіт.
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Хід уроку
І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Аналіз та оцінювання контрольних робіт.
2.	Колективна робота над типовими помилками.
3.	Індивідуальна робота над помилками.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Підібрати приклади на опрацьовані правила.
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Лінгвістика тексту

Урок № 48
Тема.
Мета:

Обладнання:

Структурна організація тексту. Складне синтак
сичне ціле (ССЦ) в структурі тексту.
пояснити, що вивчає лінгвістика тексту, особ
ливості побудови тексту, дати поняття про
складне синтаксичне ціле в структурі тексту;
формувати вміння визначати межі ССЦ, виді
ляти автосемантичне речення; розвивати ло
гічне мислення; виховувати любов і повагу до
Т. Г. Шевченка.
підручник, текст, пам’ятка «Ознаки тексту».
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Лінгвістика тексту — галузь науки про мову, яка почала ак
тивно розвиватися з 70-х років минулого століття. Основне по
няття лінгвістики тексту — текст, а предмет вивчення — зміст
і структура (будова) тексту. Завдання лінгвістики тексту — ви
явити й дослідити загальні закономірності побудови тексту.
Текст — це зав’язане висловлювання, яке складається з групи
речень, об’єднаних темою і головною думкою, а також певним
ставленням автора до того, про що повідомляється.
2.	Ознайомлення з пам’яткою «Ознаки тексту».
1)
2)
3)
4)
5)

Пам’ятка «Ознаки тексту»
Змістовий зв’язок між реченнями.
Тематична єдність.
Наявність головної думки.
Розвиток змісту і головної думки.
Композиційна завершеність.
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6) Приналежність до певного жанру.
7) Зв’язок речень між собою за допомогою міжфразового
зв’язку.
3. Продовження слова вчителя.
Кожне наступне речення тексту має доповнювати, уточнюва
ти, розвивати або спростовувати думку, висловлену в попередньо
му реченні.
Але щодо свого смислового навантаження речення тексту не
є рівноцінними. Є такі, що, відзначаючись відносною самостій
ністю, містять найважливішу інформацію. Вони називаються
автосемантичними (самозначними).
Інші речення уточнюють, поглиблюють, конкретизують зміст
самозначного речення.
Автосемантичне речення і речення, що залежать від нього на
зивають надфразовою єдністю або складним синтаксичним цілим
(ССЦ). ССЦ є проміжною ланкою між текстом і реченням.
Отже, ССЦ — це група речень, об’єднаних граматичним і зміс
товим зв’язком, що виражають думку вільніше, розгорнутіше
і повніше порівняно з реченням.
ССЦ найчастіше збігається з абзацом, хоч може складати
ся і з кількох абзаців. Всі речення, що входять до його складу,
об’єднані однією мікротемою. Тому межа ССЦ проходить саме
в тому місці, де закінчується розвиток мікротеми. ССЦ може іс
нувати й самостійно як мініатюрний художній твір. В окремих
випадках може складатися з одного речення. Це можливо тоді,
коли в межах одного речення охоплено тему з підтемами та під
сумковою кінцівкою.
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, визначте межі ССЦ, з’ясуйте підтему кож
ного з ССЦ, вкажіть автосемантичні реченні (підкреслені).
Карл Великий
Так називали художника, професора Петербурзької Академії
Мистецтв Карла Павловича Брюлова. Десятирічним хлопчиком
вступив він у Академію Мистецтв, згодом довго вчився і працю
вав в Італії. Жоден художник світу не зазнавав за життя такого
тріумфу, як Брюлов. Його величезне полотно «Останній день
Помпеї» принесло йому нечувану славу.
Шевченко мав змогу в Петербурзькій Академії побачити кар
тину, а згодом і познайомитися з її автором. Останнє сталося
в помешканні українського художника Сошенка. Сирітська доля
Тараса глибоко вразила великого митця. Згодом Брюлов особисто
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з’явився до пана Енгельдардта з проханням відпустити таланови
того хлопця на волю. Але пан не здатний був на благородні вчин
ки. Повертався великий Карл ображеним і обуреним, називав пана
собачником, амфібією, але наміру визволити Тараса не залишав.
Коли Венеціанов сторгувався з паном викупити Шевченка за
дві тисячі п’ятсот рублів асигнаціями, Брюлов намалював порт
рет поета Жуковського, який розіграли в лотереї. Хто ж не хотів
би виграти в лотереї портрет улюбленого поета роботи Карла
Великого? За виручені гроші купили Шевченкові «відпускну» —
документ про волю.
Дійсність перевершила мрії закоханого у мистецтво юнака:
Тарас не тільки здобув волю, а й став учнем Карла Великого.
Брюлов полюбив і наблизив до себе нового учня. Багатство роз
кішної бібліотеки Брюлова було до послуг Шевченка.
(І. Цюпа)
О р і є н т о в н і п і д т е м и ССЦ
Карл Великий — художник, професор Петербурзької Академії
Мистецтв.
Знайомство Шевченка з Карлом Брюловим.
Доля Тараса справила велике враження на художника.
Ціна викупу Шевченка.
Шевченко — учень Карла Великого.
3. Пояснювальний диктант
 Визначте в тексті ССЦ, вкажіть в кожному автосемантичне
речення.
Край садків
Звенигородський повіт — пишний куточок України, край сад
ків, Шевченкова батьківщина! Пишна Шевченкова пісня вилину
ла з розкішного краю, убраного в чудові старі садки.
Од самого берега Росі, на південь, починається такий рай,
якого трудно знайти на Україні. Дрібні та круті гори од самої
Росі йдуть ніби крутими хвилями. По крутих горах, по глибо
ких долинах подекуди зеленіють дубові та грабові старі ліси. Усі
села суспіль ніби залиті старими садками. Їдеш селами, неначе
густими лісами: по обидва боки вулиць скрізь стоять садки, наче
зелені стіни. Черешні та груші зовсім закривають білі хати. Село
Кирилівка, де жив і бідував Тарас Шевченко, все потонуло в ста
рих садках, неначе у здоровому лісі.
Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітуть сад
ки. Одно село зовсім запало в глибоку долину й неначе  потонуло
в білому цвіту садків, як у молочному озері; друге стоїть на
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с падистій горі й красується в яблунях та черешнях проти сонця,
неначе біле марево в прозорій імлі. Там десь на широкій долині
розлився довгий став; кругом ставка над самим берегом біліє сму
га з вишневих та черешневих садків.
З таких пишних садків вилинув, як соловей з гаю, Шевченків
геній, і його пісня така ж поетична, як і ті садки весняної доби.
(І. Нечуй-Левицький)
4.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Визначити ССЦ і автосемантичні речення в уривку з тексту
повісті «Маруся» І. Квітки-Основ’яненка.

Урок № 49
Тема.
Мета:

Обладнання:

Внутрішньотекстові зв’язки.
пояснити способи зв’язку речень у тексті, фор
мувати вміння розрізняти послідовний та пара
лельний способи зв’язку між реченнями, а також
визначати в тексті зачин, середню частину й кін
цівку; удосконалювати вміння використовувати
набуті знання на практиці; розвивати логічне
мислення, увагу, пам’ять; виховувати любов до
праці; народних символів.
підручник, тексти.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Речення в тексті поєднуються в основному двома типами
зв’язку: послідовним (ланцюговим) або паралельним. При по
слідовному зв’язку кожне наступне речення за смислом і будовою
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об’єднується з попереднім, ніби кільця ланцюжка, поступово роз
виваючи думку. При ланцюговому зв’язку речення з’єднується
між собою за допомогою займенників, синонімів, лексичних
повторів, спільнокореневих слів, контекстуальних синонімів,
сполучників тощо. Н а п р и к л а д: Країна збирала врожай. А він
був цього року багатий, бо дружно працювали всі. І ті, що орали
й сіяли, і ті, що воювали з шкідниками, і ті, що доглядали та
збирали збіжжя. (З газети)
При паралельному зв’язку частини тексту передають події, що
відбуваються одночасно, або події, що чергується з попереднім —
реченням рівноправні між собою й однаково стосуються зачину.
Н а п р и к л а д: Пшеницю на полі справді усі намагалися зібрати
якнайшвидше. Люди на машинах і на підводах ще раніше підвез
ли її до села, радіючи з багатого врожаю. Польові миші, ховрахи
і хом’яки тягли зерно одними їм відомими стежками і ходами
під землею, де влаштували цілі комори запасів на зиму. Тільки
птахи не робили запасів навіть на завтрашній день. (З газети)
В одному тексті можуть поєднуватися послідовний і паралель
ний зв’язки. Н а п р и к л а д: А каштани цвітуть. Блідо-рожеві,
білі стрункі свічечки на темно-зеленому тлі розкішного листя…
Восени листя стає золотим. Круглі, колючі, наче зелені їжач
ки, падають каштани на землю. Вони падають, розбиваються,
і у білих лушпинках лежать блискучі, немов лаковані, горіхи.
Сторож-дід у кашкеті з бляхою, це він могутній володар усіх
каштанів скверу. Він ходить шовковими газонами, він збирає до
великого кошика колючих зелених їжачків, і він надвечір роздає
їх нам. (Н. Суровцева)
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, визначте вид зв’язку в ньому, назвіть лек
сичні засоби міжфразового зв’язку (займенники, синоніми,
антоніми, повтори тощо).
Любисток
З’явився любисток у нашому краї дуже давно. Розкішне зе
лене листя, приємний запах зробили цю рослину улюбленою
в народі. З нею пов’язане повір’я, що можна цим зіллям прича
рувати когось. Воно оспіване у піснях про нещасливе кохання.
У багатьох районах України любисток шанують як оберіг садиби,
чаклунське зілля.
Любисток використовують для приготування народних ліків
від головного болю. Здавна українські дівчата мили любистком
волосся, щоб воно було гарним, щоб не боліла голова.
(В. Скуратівський)
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3. Продовження слова вчителя.
Текст складається з трьох частин: зачину, середньої частини
й кінцівки.
Зачин висловлює ключову думку висловлювання, групує нав
коло себе інші речення, підпорядковуючи їх собі. Середня частина
складається з декількох речень, пов’язаних між собою й зачином
послідовним або паралельним зв’язком. Усі ці речення пов’язані
з зачином і без нього не зрозумілі. Кінцівка підбиває підсумок
усього сказаного вище. Часто вона є узагальненням. У кінцівці
можуть бути вставні слова, що вказують на завершеність думки:
отже, таким чином, одним словом, нарешті. Проте, якщо думку
вичерпано, кінцівки може й не бути.
4.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, визначте в ньому зачин, середню частину
і кінцівку.
Слово
Першим до нас приходить слово. З колисковою материнською
піснею, тихою казкою, доброю ласкою. І ми белькочемо: мама,
тато, баба, киця. Які дивні перші двоскладові слова! А потім наші
знання з словесності поширюються. Дитина зіп’ялася на ноги,
пізнає за день десятки нових слів. І яких звучних та красивих.
Сонечко, квітка, казка, пісня, хліб, сіль, вода, трава. І з кожним
словом світ ширшає, розкриває свої принадні обрії… Світ — мов
казка. І пізнаємо ми його за допомогою слова…
Збагачені словом, ми приходимо до школи. І за допомогою
його пізнаємо таємничість і складність усіх інших наук, у тому
числі історії, географії, біології, ботаніки, фізики, математики.
Від того, наскільки ми озброєні словом, залежить і набуття нами
знань з інших наук. Отже, словесність — початок усіх наук.
Вона — як джерело, звідки починається струмок, який ширшає,
набирає сили і розливається могутньою рікою.
(І. Цюпа)
5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру «Природа рідного краю».
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Урок № 50
Тема.
Мета:

Обладнання:

Актуальне членування в тексті.
вчити будувати текст, використовувати актуаль
не членування як засіб побудови тексту; розви
вати творчі здібності учнів; чуття мови, логічне
й образне мислення; виховувати естетичний смак.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Кожен текст можна поділити на «дане» і «нове». «Дане» — це
певні назви, дії, значення яких одразу зрозумілі; «нове» — це
особливості «даного», які виділені саме в цьому тексті.
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте текст, визначте в ньому «дане» і «нове».
Д

Н

В садку лежав глибокий сніг. Якимові ноги, узуті в здорові чо
Н

Д

Н

боти, глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок.
Н

Д

Н

Василько то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пух
Д

Д

Н

настий сніг. Чорні голі дерева стояли в снігу, настовбурчившись
замерзлими гілочками, і, наче мертві, не ворушилися од вітру.
Д

Н

Д

Н

Під деревами, на білому, як цукор, снігу, сіткою лягла тінь.
(М. Коцюбинський)
3. Творче завдання.
 Визначте, чим відрізняються уривки один від одного. (У кож
ному наступному тексті збільшується обсяг «нового».)
1) Осінь. Сумні та холодні дні. Журливими ключами від
літають лелеки. 2) Прийшла золотокоса осінь. Потяглися дов
гою чередою сумні та холодні дні. Високо в небі, попрощавшись
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з рідною землею, журливо відлітають лелеки. 3) Був той незви
чайно-тужливий час, коли на землі панувала золотокоса осінь.
Сумні та хмурні дні, часто пересипані холодними дощами, огорта
ли все навкруги. І лише зрідка крізь сірі хмари долинало тривож
не курликання вічних мандрівників — лелек; це вони прощалися
з рідною домівкою, відлітаючи у далекий вирій.
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Прочитайте текст, визначте в ньому «дане», поширте текст
«новим», запишіть.
Приходила весна. Сніг почав танути. З’являється трава.
Повертаються з вирію птахи. Сонце пригріває. Земля оживає.
5.	Робота у групах.
(Кожна група отримує фотографію із зображенням пейзажу
і складає відповідний текст, визначає «дане» і «нове» в ньому.)
6.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV.	Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з учнями.
— Яка мета вивчення даної теми? («Дане» і «нове» є важли
вим засобом побудови тексту. Вміле використання актуального
членування сприяє збагаченню та урізноманітненню мовлення).
VІ. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Скласти й написати твір про випадок із власного дитинства,
визначити в ньому «дане» і «нове».

Урок № 51
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Усне оповідання
на самостійно обрану тему.
ознайомити учнів з будовою оповідання, навчати
писати оповідання; розвивати творче мислення;
виховувати патріотичні почуття, вірність.
підручник, текст оповідання.
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Хід уроку
І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Оповідання — невеликий розповідний художній твір про одну
чи кілька подій у житті персонажа, що відіграють важливу роль
в його долі.
Оповідання складається з трьох основних частин:
— зав’язки (події, від якої починається розвиток інших
подій);
— кульмінації (найголовнішого момент у розвитку дії);
— розв’язки (заключної подія, що є результатом розвитку
дії).
Для творів цього жанру характерний однолінійний сюжет,
невелика кількість персонажів. Події, описані в оповіданні, як
правило, відбуваються протягом невеликого проміжку часу.
Описи героїв, обстановки, природи підпорядковуються ідеї
твору.
В основі оповідання можуть бути власні спостереження, роз
повіді інших людей.
Оповідання повинно бути правдоподібне, хоча його можна до
повнювати вимислом.
2.	Робота з текстом.
 Прочитайте оповідання, визначте його зав’язку, кульмінацію,
розв’язку.
Весілля Опанаса Крокви
Ніхто не розумів, що ґелґотів довготелесий та сухоребрий
каратель. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони
довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на люд
ську мову переляканий учитель із сусіднього села.
— Він каже, що під вашим хутором застрелено троє солдатів.
Якби це трапилось тут, вони б забили всіх до одного. А так хочуть
повісити лише тих, у кого в сім’ях є партизани. Якщо ж ви не ви
дасте партизанських родичів, то будете знищені всі.
Двісті дідів, бабів, жінок та дітей стояли під божевільно га
рячим сонцем, але їм було холодно. Цівки морозу струменіли
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з чорних отворів автоматів і кулеметів, націлених у всіх разом
і ні в кого зокрема. Над натовпом висіли переджнивна спека і пе
редсмертне мовчання. Потім знову з есесівського рота поповзли
гадюки.
— Він каже, що ви можете мовчати ще десять хвилин, а тоді
він звелить стріляти.
Десять хвилин бігали зморшки по чолах, десять хвилин сті
кало мовчанням сонце, десять хвилин задубілими очима вдивля
лися в закручений спориш, ніби хотіли віднайти в ньому який
порятунок. Потім натовп заворушився, і озерце людей вихлюп
нуло наперед тисячолітнього Опанаса Крокву. Він забув навіть
уклонитися людям, а пішов прямо на вчителя.
— Скажи цьому кнурові, що то мої сини забили тих вилупків.
І ще скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростявий. Хай просто
вішають.
— Скільки ваших синів у лісі?— переклав учитель запитання
есесівця.
— Та всі до одного.
— А хто у вас є дома?
— Була баба, та вмерла.
— А щоб тобі язик не відсох! — висунулася з юрби сива жіно
ча постать, хіба на яке століття молодша від Опанаса.— Живою
мене до могили кладе, та ще й прилюдно. Не втечеш ти від мене,
іроде, і на той світ!
Есесівець реготав довго і смачно, коли вчитель переклав його
цей монолог старої.
— Це ваша баба? — спитав Опанаса.
— Угу. Моя. А чия ж іще?
— Правду казав дід, що ваші сини в партизанах? — допиту
валися баби.
— А правду. Хіба такий збреше? Усі соколята наші в лісі гніз
дяться…
Їх повісили на гігантському в’язі біля колишньої церковки.
Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними людей
і показували вслід карателям свої сині прикушені язики.
Опанас Кроква зроду не мав дітей, а баба Орися, що поєдна
лася з ним вірьовкою, ніколи не була його дружиною. Кажуть
у юності вони дуже кохалися і хотіли побратись, але батьки не
дозволили. Видали Орисю за багатшого.
Може, це правда, а може, людська фантазія творить нову
легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала
життя.
(В. Симоненко)
168

3. Творча робота.
 Напишіть оповідання на самостійно обрану тему. Дбайте про
те, щоб воно було цікавим, щоб у ньому були витримані основ
ні елементи композиції оповідання.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Закінчити оповідання.
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Узагальнення і систематизація
вивченого в 5–9 класах

Урок № 52
Тема.
Мета:

Обладнання:

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Ос
новні правила української літературної вимови.
повторити й поглибити набуті учнями у поперед
ніх класах знання про розділи науки, що вивчає
мову: фонетику, графіку, орфоепію, орфографію;
повторити основні правила української літера
турної вимови; виховувати інтерес до мови.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Бесіда з учнями.
— Які розділи науки про мову ви вивчали?
— Що вивчає фонетика? (Фонетика — розділ науки про мову,
в якому вивчаються звуки мови.)
— Для чого служать звуки мовлення? (Для побудови слів.)
— На які групи поділяються всі звуки мовлення? (Голосні та
приголосні.)
— На які групи поділяються приголосні звуки? (Дзвінкі та
глухі; тверді, м’які та напівпом’якшені.)
2. Тренувальна вправа.
 Запишіть речення, назвіть голосні та приголосні, глухі та
дзвінкі, м’які та напівпом’якшені приголосні.
1) Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинадитина. (Т. Шевченко) 2) Подекуди з-поміж верб та садків вири
нають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь. (І. НечуйЛевицький) 3) В синіх туманах гомонить річка, й купають у ній
сосни свої кострубаті віти. (М. Коцюбинський)
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3. Бесіда з учнями.
— Що таке графіка? (Графіка — розділ науки про мову, в яко
му розглядаються способи позначення звуків мови на письмі.)
— Яка різниця між звуками і буквами?
— Наведіть приклади букв, що позначають два звуки.
— Наведіть приклади двох букв, що позначають один звук.
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Зробіть фонетичний розбір слів.
Користуються, щастя, корінь, тримаєшся.
5. Бесіда з учнями.
— Що таке орфоепія? (Орфоепія — розділ науки про мову, що
вивчає правила вимови.)
— Як вимовляються [е], [и], [о] в ненаголошеній позиції?
— Що таке уподібнення приголосних?
— Які приголосні можуть уподібнюватися?
— Пригадайте слова, в яких пишеться літера ґ.
— Що таке орфографія? (Орфографія — розділ науки про
мову, в якому вивчаються правила написання слів.)
6. Пояснювальний диктант.
 Запишіть, поясніть написання і вимову слів.
Весна, живе, зозуля, боротьба, кігті, вокзал, вогкий, анекдот,
дослідження, кукурудза.
7. Тренувальна вправа.
 Прочитайте слова, дотримуючись правил української орфо
епії.
Називається, перетинаються, усміхається, озиваєшся, роз
сипаєшся, вигинаєшся, на дошці, у ручці, календар, воротар,
підґрунтя, ґречний, ґелґотати, молотьба, легкий, нігті, весло,
береза, крило, чистенький, голубка, кожух.
8.	Робота з текстом.
 Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви. Поясніть
орфограми.
Надворі була в..сна. Крізь шибки вікон світило сонце. Заз..рали куч..ряві, в густому вбран..і перших л..сточків, рясні віти
жовтої ..кації.
Ро..пустилися перші вінчики старої яблуні. Духмяні пахо..і
цвіту вр..валися крізь ро..чин..не вікно до хати, сповнювали
її свіжіст..ю, владно нагадуючи про в..сну. Це не вся яблуня
в цвіту. Ще є багато рожевих брун..ок, що ро..пустят..ся на
171

день—два  пізніше, але вже й зараз тут н..вгамовне гудін..я
б..іл. Вони в..ют..ся над рожевими бутонами, сідают.. на ніж
ні п..люстки, пр..порош..ні золотим пилком, п..ють солодкий
н..ктар. (А. Шиян)
9.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Зробіть фонетичний розбір слів: вічність, приземлення, спів
відноситься, над’яр’я, щирість.

Урок № 53
Тема.
Мета:

Обладнання:

Лексикологія. Синоніми. Антоніми. Омоніми.
повторити, що вивчає лексикологія, узагальнити
й систематизувати знання про синоніми, антоні
ми й омоніми, вдосконалювати вміння і навички
правильно вживати їх у мовленні; виховувати
в учнів любов до рідної мови.
підручник, тлумачні словники, таблиця.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда з учнями.
—
—
—
—

Що таке фонетика?
Що таке графіка?
Що таке орфоепія?
Що таке орфографія?

2. Перевірка домашнього завдання.
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ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Слово — одна з основних одиниць мови, з якою пов’язані всі
інші мовні одинці: звуки, морфеми, словосполучення і речення.
Слова можуть мати одне, два і більше значень, тобто можуть
бути однозначними і багатозначними.
Лексичне значення слова — основне значення слова, яке
відрізняє його від інших слів.
Лексикологія — розділ науки про мову, який вивчає лексичне
значення слова.
Лексика — всі слова мови, її словниковий склад.
Слова можуть вживатися в прямому й переносному значенні.
2. Пояснювальний диктант.
 Запишіть речення, назвіть слова, вжиті в переносному значен
ні, поясніть їх лексичне значення.
1) Цілими днями сіялись крізь сіре сито осінні дощі. (О. Гон
чар) 2) Зелена трава ворушилася у воді, а голубе небо нерухому
лежало в ній. (Гр. Тютюнник) 3) Була остання неділя серпня,
літо догоряло, черепичні дахи будинків пашіли спекою, і все
місто здавалося однією великою пательнею. (Ю. Мушкетик)
4) Мабуть, лише на півдні природа неподільно оволодіває і ке
рує людиною за якимись своїми чудесними, примхливими за
конами. (П. Павленко)
4. Самостійна робота.
 Запишіть слова за їх лексичним значенням.
1) Вище звання командирського складу військово-морських
слів. (Адмірал)
2) Саморушний і самокерований підводний снаряд сигаро
подібної форми, яким озброєно підводні човни, військові
кораблі та торпедоносці. (Торпеда)
3) Часте стріляння з багатьох гармат. (Канонада)
4) Вогнепальна зброя різних конструкцій, що вражає против
ника з великої відстані. (Артилерія)
5) Великі з’єднання військових кораблів чи літаків військо
вого повітряного флоту. (Ескадра)
6) Приміщення, де стоять літаки і де проводиться їх поточ
ний ремонт. (Ангар)
7) Склад зброї і військового спорядження. (Арсенал)
173

5.	Робота з таблицею.
 Розгляньте таблицю, дайте визначення омонімів, синонімів,
антонімів, наведіть їх приклади.
Групи слів

За звуковим оформленням

За значенням

Омоніми

Однакові

Зовсім різні

Синоніми

Різні

Однакові або близькі

Антоніми

Різні

Протилежні

Д о в і д к а: Омоніми — це слова, однакові за звучанням і на
писанням, але різні за значенням.
Синоніми — це слова, які мають різне звучання, але вира
жають одне поняття, називають одне явище і відрізняються при
цьому смисловими відтінками.
Антоніми — це слова, протилежні за значенням.
6.	Колективна робота.
 Назвіть слово, яке може мати подані значення. Як називають
ся ці слова?
1) Прилад для замикання і відмикання замка; низка птахів
у польоті; нотний знак. 2) Назва тварини; біг коня. 3) Заплетене
волосся; сільськогосподарське знаряддя.
7.	Робота зі словником.
 Доберіть синоніми до поданих слів (довідковий матеріал
у дужках).
1) Прикрашати (оздоблювати, квітчати, заквітчувати). 2) Вра
жати (дивувати, приголомшувати, потрясати). 3) Бідний (убогий,
небагатий, зубожілий). 4) Сумний (смутний, невеселий, засмуче
ний, запечалений, посмутнілий). 5) Безмежний (безкраїй, безбе
режний, безмірний, неозорий). 6) Основний (головний, істотний).
7) Поважний (серйозний, солідний, статечний, важний, велич
ний). 8) Хотіння (бажання, жадання, жадоба, жага).
8. Тренувальна вправа.
 Прочитайте синонімічні ряди, вкажіть, де взаємозаміна не
можлива.
1) Виднітися, бовваніти, мріти, маячити, майоріти. 2) Ста
ранно, дбайливо, пильно, ретельно. 3) Єднати, ріднити, возз’єд
нувати, братати. 4) Хвилюватися, тривожитися, непокоїтися.
5) Нещасний, безталанний, бездольний. 6) Сум, смуток, журба,
печаль, горе, біда, лихо. 7) Безжалісний, безсердечний, жорст
кий, безпощадний. 8) Горизонт, обрій, небокрай, крайнебо, небо
схил. 9) Швидко, хутко, прудко, шпарко.
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9. Переклад українською мовою.
 Перекладіть з російської. До слів з префіксами в-, за- доберіть
антоніми, запишіть слова парами.
Въехать, войти, влететь, вползти, вдохнуть, ввести, вбегать;
сгибать, сложить, связать, сдвинуть, свернуть; закрыть, запереть,
закупорить, заковать.
10.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ.	Домашнє завдання

Записати п’ять прислів’їв, в яких вживаються антоніми.

Урок № 54
Тема.
Мета:

Обладнання:

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Розбір слів
за будовою.
систематизувати й узагальнити знання учнів про
будову слова, способи словотворення в україн
ській мові; вдосконалювати вміння робити розбір
слова за будовою; повторити орфограми в префік
сах і суфіксах; виховувати старанність у навчан
ні, прищеплювати любов до природи.
підручник, таблиця.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Фронтальне опитування.
— Що таке лексика?
— Як ви розумієте поняття «лексичне значення слова»?
— Що таке синоніми? З якою метою вони використовуються
в реченні?
— Що таке омоніми?
— Яку групу слів називають антонімами?
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ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Бесіда з учнями.
— Що таке морфема? (Найменша значуща частина слова.)
— Що називається коренем, префіксом, суфіксом, закін
ченням? (Корінь — головна значуща частина слова, у якій міс
титься спільне значення, яке є в усіх спільнокореневих словах.
Префікс — значуща частина слова, яка стоїть перед коренем
і служить для утворення нових слів. Суфікс — значуща части
на слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення но
вих слів. Закінчення — змінна частина слова, яка служить для
зв’язку слів у словосполучення і реченні.)
— У чому полягає відмінність між різними формами одного
й того ж слова й однокореневими (спорідненими) словами.
— Вкажіть спільне й відмінне між префіксом і суфіксом.
— Для чого потрібно розбиратися в будові слова?
2. Творча робота.
 Утворіть нові слова з різними видами префіксів від наведених
слів.
Ходити, вчитися, глибоко, коритися, вчити.
3. Тренувальна вправа.
 Виділіть суфікси в словах.
Лікар, лікарня, лікувати, лікарка, лікарняний.
4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Розберіть слова за будовою.
Прикордонник, світленький, праліс, продавати, переробний,
доісторичний, конкурсант, білизна, саджанець, беззмістовний,
успішний.
5.	Робота з таблицею.
 Розгляньте таблицю (с. 177), назвіть способи словотворення.
6.	Колективна робота.
 Визначте, яким способом утворені слова.
Небезпечний, правнук, міжгір’я, біліти, кобзар, передмова,
міжпланетний, велич, біг, криголам, стінгазета, добридень, су
путник, хворий, п’ятсот.
176

Способи словотворення
Морфологічні
Префіксальний: шити — вишива
ти

Неморфологічні

Суфіксальний: учити — учень

Морфологічно-синтаксичний
(перехід з однієї частини мови
в іншу): черговий

Префіксально-суфіксальний:
дорога — подорожник

Лексико-синтаксичний (злиття
в одне слово словосполучення):
вищесказаний

Безафіксний: далекий — даль
Складання основ: снігопад, дощо
мір

Лексико-систематичний (набуття
нового значення уже існуючого
слова): корінь (дерева) — корінь
(слова)

7.	Робота з текстом.
 Випишіть з тексту слова, утворені префіксально-суфіксаль
ним способом.
Українське село
Недалеко од Богуслава, коло Росі, в далекому покрученому
яру розкинулось село Семигори. Яр в’ється гадюкою між крутими
горами, між зеленими терасами; од яру на всі боки розбіглись,
неначе гілки дерева, глибокі рукави й поховались десь далеко
в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочка
в очеретах, в осоці, зеленіють левади. Греблі обсаджені столітні
ми вербами. В глибокому яру ніби в’ється оксамитовий зелений
пояс, на котрому блищать ніби вправлені в зелену оправу прикра
си зі срібла…
(За І. Нечуєм-Левицьким)
8. Творча робота.
 Складіть слова за поданими схемами й запишіть.
1) Fd
r 1
4) cF d
1
2) cH
3) Hd

d

r

r

r

1
1

5) cK
6) Fd

c

r

d

r

r

1

9. Пояснювальний диктант.
 Запишіть слова, поясніть правопис префіксів.
Обезболювати, розсипати, безсистемний, розкопки, від
сипати, склеїти, зсунути, сформувати, змотати, відмовити,
преспокійний, прибуток, привласнити, прилягти, премудрий,
прізвище, прірва, прибережний, підберезник, підстрибнути,
надзвичайний, обхід.
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10.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Замініть словосполучення за зразком, поясніть орфограми
в суфіксах утворених слів.
З р а з о к: Школа в селі — сільuська школа.
Ліс восени, кручі Канева, селище в горах, стіл з дерева, день
грудня, дуже мала іграшка, крило лебедя, машина, що працює
без шуму, парк у місті, вітрина із скла.
11.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
V.	Закріплення вивченого матеріалу

1. Гра «Знайди зайве».
 Визначте зайве слово в рядку, поясніть свій вибір.
1) Безводний, безкласовий, безповітряний, безлад. 2) Під
владний, підводний, підбір, підземний. 3) Роздільний, роздріб
ний, розклад, розсудливий. 4) Визначення, вихід, вигін, виїзд.
5) Голосок, куточок, садок, ставок.
VI. Підбиття підсумків уроку
VІІ.	Домашнє завдання

Визначити способи творення слів: перекотиполе, вогнегасник,
переправа, купець, міць, молодий, твердь.

Урок № 55
Тема.

Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір
у публіцистичному стилі на морально-етичну
тему.
перевірити вміння й навички учнів писати твори
на морально-етичну тему, добирати мовні засоби
відповідно до задуму й форми висловлювання;
розвивати творчі здібності учнів; виховувати по
чуття доброти, людяності.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
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ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово учителя.
Українська народна педагогіка нагромадила цінний досвід мо
рально-етичного виховання молоді. Над усе народна мораль ста
вила такі чесноти, як доброта, працелюбність, доброзичливість,
милосердя, чесність.
Поговоримо про доброту. Що означає це слово? Коли ви чуєте
слово небесний — у вашій уяві постає прозора блакить із серпан
ком хмар; зі словом квіти у вас асоціюється добір найрізноманіт
ніших квітів — від ромашок та волошок до гордовитих орхідей —
і їх незрівнянний аромат, і пора року, коли вони зацвітають.
А з чим асоціюється у вас слово доброта? Які її форми вияву? Що
постає у вашій уяві, коли чуєте це слово?
2. Проблемні завдання.
— Доберіть синоніми до слова доброта (добрість, добросердя,
чуйність, привітність, ласка, приязнь, прихильність).
— Добріть слова, які містять у собі корінь добр- (добробут,
добровільно, добродій, добродійний, добродушний, доброзичли
вий, добротний, доброчинний, доброчинність).
— Доберіть іменники, що можуть сполучатися зі словом доб
рий (добрі очі, добрий погляд, добрі наміри).
3. Бесіда з учнями.
— Яку людину ви назвали б доброю, за які вчинки?
— Чи здатні ви на добрі вчинки, які саме?
— Проаналізуйте один із днів таким чином: що доброго я в цей
день зробив?
— Як почуває себе людина, що зробила добро іншим?
— Заплануйте для себе провести один день під знаком Доброти
і розкажіть про це.
4. Творча робота.
— Напишіть твір-роздум на тему: «Мій день під знаком
Доброти».
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Повторити вивчений раніше теоретичний матеріал за підруч
ником.
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Урок № 56
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз твору-роз
думу на морально-етичну тему.
ознайомити учнів із результатами контрольного
твору; розвивати уміння помічати й аналізувати
помилки у своєму й інших текстах, виправляти
їх; виховувати старанність у навчанні.
зошити для контрольних робіт, підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Аналіз та оцінювання контрольних творів.
1) Зачитування кращих творів.
2) Загальна оцінка одного-двох творів за планом.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

План аналізу твору
Розкриття основної думки твору.
Послідовність викладу думок.
Наявність аргументів.
Мовленнєве оформлення.
Аналіз змістових, лексичних, граматичних помилок.
Аналіз орфографічних, пунктуаційних помилок.

2.	Індивідуальна робота учнів над помилками.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Скласти й написати твір-роздум на тему: «Не одяг красить
людину, а добрі діла».

Урок № 57
Тема.

Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник.
Числівник. Займенник.
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Мета:

Обладнання:

систематизувати та узагальнити знання учнів про
частини мови, повторити іменник, прикметник,
числівник, займенник; вдосконалювати вміння
учнів розпізнавати їх у тексті; виховувати любов
до природи.
підручник, схеми.
Хід уроку

І.	Оголошення мети та мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Морфологія — розділ науки про мову, що вивчає слово як час
тину мови (морфе — форма, логос — слово, наука, вчення).
Частини мови — це особливі групи слів, кожна з яких харак
теризується лексичним значенням, морфологічними ознаками,
синтаксичною роллю у реченні.
2.	Робота зі схемою.
Частини мови

Змінні

Вигук

частка

сполучник

прислівник

прийменник

Службові

дієслово

займенник

числівник

прикметник

іменник

Самостійні

Незмінні

3. Тренувальна вправа.
 Запишіть речення, визначте, до якої частини мови належить
кожне слово в них.
1) Велетенський розмаїтий килим поля тремтить, перели
вається, щомиті змінює своє забарвлення, ніби по ньому пере
ливаються тисячі різнокольорових камінців. (І. Цюпа) 2) А там,
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вдалині, де земля зливається з небокраєм, сяє сліпучим блиском
золота кайма. (І. Цюпа)
4. Тестове завдання.
 Вкажіть, у якому з рядків усі слова є змінними частинами
мови.
1) Стояти, попід, гарячий, чотири, ліс.
2) Нас, окрім, сніг, по-перше, думати.
3) Один, осінь, останній, осипання.
4) Одинак, трирічний, тільки, парк, своя.
5. Бесіда з учнями.
— Що називається іменниками? (Самостійна частина мови,
яка називає предмет, дію або ознаку і відповідає на питання хто?
що?)
— Як змінюється іменник? (За родами, числами, відмінками,
відмінами.)
— Яку синтаксичну роль виконує іменник реченні? (Може
бути підметом, присудком, додатком, означенням, обставиною.)
6. Гра «Редактори».
 Виправте помилки у вживанні відмінкових форм іменників.
Запишіть правильний варіант у зошити. Усно визначте рід,
число, відміну іменників.
1) Він щиро подякував друга за допомогу. 2) До бібліотеки
надійшла література з різних галузів науки. 3) У Марійці було ве
лике бажання стати лікарем. 4) Юрко пішов за водою. 5) Молодший
братик рахує по пальцям і читає по складам. 6) Туристи підійшли
до пам’ятника Т. Г. Шевченка.
7. Переклад українською мовою.
 Вкажіть, якими граматичними ознаками різняться ці слова
в обох мовах.
Сибирь, собака, паутина, сутки, путешествие, мышь, посуда,
путь, цветок, жизнь, нефть, тополь.
8. Бесіда з учнями.
— Яка частина мови називається прикметником? (Самостійна
частина мова, яка називає ознаку предмета і відповідає на запи
тання який? чий?)
— Як змінюються прикметники? (За родами, числами, від
мінками.)
— Які є лексико-граматичні розряди прикметників? (Якісні,
відносні, присвійні.)
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— Яка синтаксична роль прикметника в реченні? (Означення,
іменна частина складного іменного присудка.)
9.	Робота з текстом.
 Випишіть із тексту словосполучення «іменник + прикмет
ник», виділіть закінчення прикметників і поясніть, від чого
залежать їхні рід, число та відмінок. Визначте лексико-грама
тичний розряд.
Де сховалася весна
У північних лісах ще лежить великий сніг. Вся природа спить
глибоким сном. І ніде не видно зеленої трави. А ми приїжджаємо
на південь, потрапляємо до Батумського ботанічного саду і опи
няємося ніби в іншому світі.
Скрізь вічнозелені дерева з великим листям. Воно опадає по
ступово, і не восени, а, навпаки, влітку. Снігу немає, тепло, сві
тить сонце. Довкола — маса зелені. Це вічнозелені дерева — ки
париси, криптомерії, магнолії, кущі рододендрону. Багато ніжної
трави і квітів. Пригріті сонцем схили щільно вкриті білими під
сніжниками, рожевими цикламенами, кущиками фіалок. І садові
квіти уже у повному рості: нарциси, іриси, тюльпани.
Але, звичайно, найцікавіше для нас — це екзотичні, заморські
рослини ботанічного саду. І передусім — мімоза. Тут вона росте
великими деревами, які в березні вкриваються пухнастими дух
мяними суцвіттями. Все дерево здалеку схоже на жовтий шар.
Чудеса півдня ще довго нас дивуватимуть і зачаровуватимуть
навіть у спогадах.
(М. Мазуренко)
10.	Робота зі схемою.
 Розгляньте схему, дайте відповіді на запитання:
Числівник
Кількісні
(скільки?)
Власне
кількісні
(п’ять)

Збірні
(семеро)

Порядкові
(котрий?)

Неозначенокількісні
(декілька)

Дробові
(дві третіх)

— Що таке числівник? (Самостійна частина мови, що називає
кількість предметів і порядок при лічбі і відповідає на питання
скільки? котрий?)
183

— На які розряди поділяються числівники? (Кількісні, по
рядкові.)
— На які групи поділяються кількісні числівники? (Власне
кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні.)
— Яку синтаксичну роль виконують у реченні? (Підмет, імен
на частина складного іменного присудка, означення, обставина.)
11.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Провідмінюйте числівники.
П’ятнадцять, сімдесят, три шостих, чотириста.
12. Тренувальна вправа.
 Утворіть із цифр та іменників словосполучення, поясніть їх
правопис.
20 (гуси), 1/2 (метр), 2 (поле), 24 (хлопців), 5 (ягня), 3 з поло
виною (кілометр), 3/5 (тонна).
13. Бесіда з учнями.
— У чому подібність і відмінність між займенниками, імен
никами, прикметниками і числівниками? (Іменник, прикметник
та числівник називають предмет, ознаку предмета і кількість
предметів, а займенник тільки вказує на них. Займенник, як
і іменник, прикметник, числівник, відповідає на питання хто?
що? чий? скільки?)
— Які є розряди займенників? Наведіть приклади. (Особові:
я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Зворотний: себе. Питальні:
хто? що? який? чий? котрий? скільки? Відносні: хто, що, який,
чий, котрий, скільки. Неозначені: хтось, будь-який, абищо.
Заперечні: ніхто, ніщо, нічий, ніскільки. Присвійні: мій, твій,
свій, ваш, наш. Вказівні: той, цей, такий, стільки. Означальні:
весь, всякий, кожний, самий, сам, інший.)
— Яку синтаксичну роль займенники виконують у реченні?
(Займенники можуть бути підметом, означенням, додатком, об
ставиною.)
14. Вибірковий диктант.
 Випишіть з тексту займенники, визначте їх відмінок і розряд
за значенням.
Над нашою хатою пролітають лебеді. Я придивляюсь до їхньо
го маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені хочеться полетіти
за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і сму
ток огортають мене своїм снуванням.
Я стаю ніби меншим, а навколо мене росте і міниться увесь
світ. І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє
лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали од мене. Аби я був ча
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родієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово?
Я замислюсь на ним, а навколо мене починає кружляти видіння
казки…
(М. Стельмах)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Придумати й записати твір-мініатюру на тему: «В чому чарів
ність весни?»

Урок № 58
Тема.
Мета:

Обладнання:

Дієслово. Його особливі форми. Прислівник.
систематизувати й узагальнити знання учнів про
дієслово та його особливі форми, про прислівник;
вдосконалювати уміння визначати їх у тексті;
виховувати повагу до народних символів, тради
цій.
підручник.
Хід уроку

І.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Розподільний диктант.
 Запишіть слова в чотири колонки: іменник, прикметник, чис
лівник, дієслово.
Блакить, блакитний, учень, учити, учнівський, три, трійка,
триповерховий, потроїти, семеро, сьомий, думка, думати, ба5тьків.
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Бесіда з учнями.
— Що називається дієсловом?
— Як змінюються дієслова?
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— Назвіть особливі форми дієслова.
— Що таке дієприкметник?
— Що називається дієприслівником?
2. Вибірковий диктант.
 Випишіть із тексту дієслова, визначте їх вид, час, спосіб,
дієвідміну.
Верба
Верба — один із символів України. Скажеш тільки одне сло
во — Україна — і в уяві постає тополя, хрущі над вишнями, ка
лина в лузі, верба край долини. Кому доводилося подорожувати
Дніпром, той не міг не помітити численні вербові зарості на бере
гах нашої найпотужнішої річки. Верби, як незрадлива сторожа,
охороняють плеса синього Дніпра. Близько п’ятисот видів верб
ростуть на нашій планеті. Тридцять припадає на Україну. Раніше
ними обсаджували дороги й городи, ставки й береги, левади та
греблі.
Вербова деревина здавна використовується для виготовлення
національних музичних інструментів: кобзи, бандури. З неї виго
товляли меблі, дерев’яні ложки.
Верба — дерево цілюще. З її кори, смоли, гілок виготовляють
ліки.
(В. Щербина)
3. Творча робота.
 Утворіть від поданих дієслів усі форми наказового способу.
Давати, стати, сидіти, читати, писати.
4.	Розподільний диктант.
 Запишіть в одну колонку активні дієприкметники, а в іншу —
пасивні.
Вимитий, підроблений, сидячий, окрилений, посивілий, трем
тячий, пожовклий, оновлений, підбитий, відвойований, замерз
лий, передбачений, працюючий.
5.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, підкресліть дієприкметникові звороти, по
ясніть постановку розділових знаків.
1) Десь далеко на морі, оповитому темрявою, світив вогниками
пароплав. (М. Трублаїні) 2) На тлі блакитного, облитого нічним
дощем неба вирізьблюється кожна брунька, кожна пелюсточка.
(В. Бабляк) 3) Вражений небаченим видовищем, хірург прикипів
до місця. (О. Довженко)
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6. Творча робота.
 Поширте групи залежних від дієприслівника слів, утворюю
чи дієприслівникові звороти. Поясніть вживання розділових
знаків.
1) Слухаючи …, діти уявляли собі картинки далекого минуло
го своєї країни. 2) Переглядаючи …, я захотів більше дізнатися
про художника. 3) Іду повільно, вдивляючись у … . 4) Микола
признався у всьому, поклавши … .
7. Гра «Редактори».
 Відредагуйте речення і запишіть.
1) Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце. 2) Читаючи
цей роман, у моїх очах з’явилися сльози. 3) Не знавши слів піс
ні, я наспівував лише мелодію. 4) Залишившись на самоті, мене
знову обсіли важкі думки. 5) Чекавши поїзда, він роздивлявся
навкруги.
8.	Робота з текстом.
 Прослухайте текст. Скажіть, про яке народне свято в ньому
розповідається. Випишіть з тексту прислівники.
Тим часом дівчата побігли до річки. У кожної на віночку горі
ла свічечка. Вони обережно опускали їх на воду. Плесо зарябіло
безліччю вогнів. Створювалося враження, начебто ріка спалахну
ла. Видовище було казкове.
Прудка течія одразу відносила віночки зі свічками в глиб
ріки. Кожна дівчинка уважно стежила за своєю долею. Якщо
вінок приставав до берега, то це вважалося, що його власниця
вийде заміж. А коли одпливав далі — ще цілий рік дівуватиме.
Траплялося, що вінок припливав до протилежного берега. У та
ких випадках дівчині судилося вийти заміж у сусіднє село.
Не стояли осторонь і хлопці. Вони намагалися «привернути»
віночки до свого берега, кидаючи поперед них камінчики.
Свято тривало допізна. Лише тоді, як погасли свічки й зникли
віночки, всі почали розходитися.
(В. Скуратівський)
9. Бесіда з учнями.
— Що називається прислівником?
— Назвіть розряди прислівників за значенням.
— Як відрізнити прислівники від однозвучних із ними частин
мови?
— Які способи творення прислівників ви знаєте?
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10. Пояснювальний диктант.
 Запишіть прислівники, поясніть, яким способом вони утво
рені, їх написання.
Здалеку, вгорі, по-товариськи, жаль, рано-вранці, голіруч,
з дня на день, як-не-як, напевно, втретє, по-сучасному, хтознаколи, мимохідь, навкруги.
11. Творча робота.
 Складіть й запишіть твір-мініатюру «Квіти весни», вживаючи
дієприкметникові і дієприслівникові звороти, прислівники.
12.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
V. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Придумати й записати по два речення з дієприкметниковим
і дієприслівниковим зворотами. По можливості, об’єднати їх
у текст.

Урок № 59
Тема.
Мета:

Обладнання:

Букви н і нн у частинах мови.
повторити й закріпити правила написання н і нн
у частинах мови, вдосконалити вміння викорис
товувати набуті знання на практиці; виховувати
в учнів любов до природи.
підручник, таблиця.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Робота з таблицею.
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Букви нн і н у частинах мови
Пишемо нн

Пишемо н

1. У прикметниках із -н-, утворених від
1. У прикметниках із
іменників з основою на -н- (при збігові двох
‑н-, -ан‑, -ян-, -ин-,
-н-): туман — туманний, лимон — лимон
‑їн-: надійний,
ний.
гречаний, скляний,
2. У прикметниках з наголошеними -енн-,
лебединий, зміїний.
‑анн-, -янн-, що вказують на збільшену
2. У суфіксах пасивних
ознаку або на неможливість дії: здоровен
дієприкметників:
ний, невблаганний, незрівнянний.
зроблений, сказа
3. У прислівниках зрання, спросоння, нав
ний.
мання, попідвіконню, попідтинню.
У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було у прикметниках
та дієприкметниках, від яких утворено прислівники: старанний —
старанно, надійний — надійно.

3. Тренувальна вправа.
 Запишіть речення, поясніть правопис слів за повтореною ор
фограмою.
1) На озера лине в височині дзвінкий табун качиний. (М. Риль
ський) ) 2) Буйна зелень і ранні квіти вкривали пологі схили.
(А. Шиян) 3) Айстри задумані, квіти останнії, осені пізньої сль
ози багрянії. (В. Сосюра) 4) Із перлистого туману при яснім моїм
вікні устає півсонний ранок, гасить зорі і вогні у туманній ти
шині (М. Рильський) 5) Ось і шлях знайомий, снігом заметений.
(А. Головко)
4. Творчий диктант.
 Замініть словосполучення прикметниками, запишіть їх, пояс
ніть вживання н чи нн у прикметниках.
1) Води, що течуть у глибині. (Глибинні) 2) Гніздо, звите орлом.
(Орлине) 3) Фрукти, що висохли. (Висушені) 4) Дощ, який іде во
сени. (Осінній) 5) Людина, яку не можна вблагати. (Невблаганна)
6) Норма, що видається на день. (Денна) 7) Двері, що ведуть на
балкон. (Балконні) 8) Напій з шипшини. (Шипшинний)
5.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Вставте в слова пропущені букви, утворіть від поданих слів
прислівники, поясніть їх написання.
Надійн..ий, незрівнян..ий, щоден..ий, корисн..ий, спокійн..ий, стриман..ий, страшен..ий, священ..ий, сон..ий, невгамовн..ий.
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6.	Розподільний диктант.
 Запишіть слова в дві колонки: в першу — з н, у другу — з нн.
Чавунний, мідний, оборонний, денний, нічний, створений,
спросоння, закоханий, солов’їний, машинний, голубиний, оглу
шений, несказанний, солом’яний.
7. Переклад українською мовою.
 Порівняйте написання н і нн в словах обох мов.
Лебединая песня, электронная техника, многочисленная груп
па, ценная инициатива, орлиный взор, организационный период,
сезонные работы, весеннее настроение, стеклянная дверь, песча
ный берег.
8.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру «Моя мрія», вживаючи прикметники
і дієприкметник з н і нн.

Урок № 60
Тема.
Мета:

Обладнання:

Не з різними частинами мови.
повторити знання учнів про написання не з різ
ними частинами мови; вдосконалювати навички
й уміння знаходити орфограму, правильно писа
ти слова за нею; виховувати старанність у нав
чанні.
підручник, таблиця.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
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2. Словниковий диктант.
Пшоняний, дерев’яний, буквений, несказанний, охайно, стис
нений, щоденний, трав’яний, попідвіконню, зрання, огорнений,
священний, священник, гуманний, нежданий, стінний, відмін
ний, поранений.
3.	Робота з таблицею.
Написання не з різними частинами мови
Пишемо разом (не — в ролі префікса або
частини кореня)

Пишемо окремо (не —
в ролі частки)

1. Із словами всіх частин мови, якщо
1. З різними частинами
слово без не не вживається: немовля,
мови, якщо є протистав
ненависний, негайно, неволити,
лення: не друг, а ворог;
невгаваючи.
не широкий, а вузький;
2. Якщо додаванням не твориться слово
не сумно, а весело.
з новим (часто протилежним) значен
2. З усіма частинами мови,
ням: друг — недруг (ворог); високий —
якщо вживається для
невисокий (низький); весело — невесе
заперечення наявності
ло (сумно).
дії, ознаки предмета: не
3. У складі префікса недо-, що надає
думає; він мені не друг;
не вісім; не мій; не лише;
значення неповної якості: недостача,
не гарний.
недороблений, недоспати, недобачаю
чи.
3. З дієприкметниками,
4. З дієприкметником без залежного
якщо є залежне слово
слова: ненаписаний лист.
і якщо дієприкметник
5. Із деякими службовими частинами
є присудком: не зроблене
мови: нехай, невже, немов, неначе,
вчора завдання; лист не
неначебто, незважаючи на.
підписаний.
6. Із займенниками: неабихто, неабия
кий

4.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, поясніть написання не зі словами.
1) Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шля
хами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками.
(Д. Павличко) 2) Хоч річка й невеличка, а береги ламає. (Нар.
творчість) 3) Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьо
годні. (Нар. творчість) 4) Лише мох вкриває оте віковічне, ніким
не займане каміння. (А. Шиян) 5) На вечірньому небі блиснула
перша несмілива зірка. (О. Дончик)
5. Тренувальна вправа.
 Замініть виділені частини речення одним словом (прикмет
ником з не), запишіть, поясніть, чому не- є префіксом, а не
часткою.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Подвиг, якого раніше не було. (Небувалий)
Ліс, який не можна пройти. (Непрохідний)
Страва, яка мало посолена. (Недосолена)
Робота, яку треба закінчити. (Незакінчена)
Гість, якого не чекали. (Нежданий)
Бажання, яке не можна здійснити. (Нездійсненне)
Учень, в якого погана поведінка. (Недисциплінований)
Людина, яку важко впізнати. (Невпізнанна)

6. Словниковий диктант.
 До поданих слів допишіть слова-синоніми з не-, поясніть їх
написання, з трьома словами складіть речення.
Самостійний, беззаконно, сумно, підпільний, мовчазний,
складно, рабство, зелений, мізерний, чистий, ігнорувати.
7. Тренувальна вправа.
 Замініть подані словосполучення фразеологізмами з дієпри
слівниками з не, поясніть їх написання.
Дивитися пильно; трудитися старанно; зробити щось, не ви
явивши свого почуття; нічого не зробити; жити, не втрачаючи
надії; перевантажити роботою; не давати можливості висловити
свою думку.
Д о в і д к а: за холодну воду не взявшись; не даючи і вгору
глянути; не даючи слова сказати; не відриваючи очей; бровою не
моргнувши; не покладаючи рук; не вішаючи голови.
8. Творчий диктант.
 Доберіть до поданих словосполучень пояснювальні слова, щоб
не з дієприкметниками писалось окремо.
Несходжені шляхи, непрочитані книжки, невитрачена сила,
незахищена галявина, нерозповсюджені листівки, неприкриті
дерева, невиправлені помилки.
9. Творча робота.
 Складіть й запишіть прислів’я, використовуючи подані пари
слів. Поясніть написання слів з не.
1) Не зима — літо.
2) Не брат — не сестра.
3) Учений — неук.
4) Незгода — шкода.
5) Вчення — невчення.
Д о в і д к а: Якби не зима, то літо було б довше. Холод не
брат, а завірюха не сестра. Учений іде, а неук слідом споти
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кається. Де незгода, там часто шкода. Вчення — світ, а невчен
ня — тьма.
10.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
IV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Виписати з художніх творів шість речень, в яких би вжива
лись слова різних частин мови з не.

Урок № 61
Тема.
Мета:

Обладнання:

Вживання дефісу у різних частинах мови. При
йменник. Сполучник. Частка. Вигук.
повторити й узагальнити знання учнів про вжи
вання дефісу у різних частинах мови, про при
йменник, сполучник, частку, вигук; удосконали
ти вміння учнів використовувати набуті знання
на практиці; виховувати любов до природи.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Словниковий диктант.
Небезпека, нещастя, несподіваний, неук, непримиренно, не
добачаючи, не допомагати, не стримуватись, не моя, неначе, не
хай, неспроможність, не шанувати, необдуманий вчинок, квіти
не политі, не позичений, а власний.
3.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
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4.	Робота з таблицею «Дефісні написання».
5.	Коментований диктант.
 Запишіть слова, поясніть їх написання.
Шахово-шашковий, північно-східний, південнобережний,
жовто-блакитний, гірко-солоний, казна-який, будь-що, скількинебудь, хтозна-коли, по-новому, по-французьки, рано-вранці, якне-як, все-таки, скажи-но, як-от, іди-бо, пів-України, пів-Києва,
із-за, з-під, з-понад, з-поміж, ай-яй-яй.
6. Творча робота.
 Замініть виділені слова прислівниками з префіксом по-, за
пишіть.
1) Посиділи і поговорили, як це ведеться в сім’ї. 2) Записати
слова українською мовою. 3) Він розмовляв з нами привітно, як
батько. 4) Він працював не так, як усі. 5) Спочатку він сказав,
що має їхати у відрядження, а потім написав заяву.
Д о в і д к а: по-перше, по-друге, по-своєму, по-сімейному, побатьківськи, по-українськи.
7. Вибірковий диктант.
 Випишіть слова з дефісом, поясніть їх написання.
На Дінці
Наближаючись до Коропового хутора, Північний Донець шир
шає, робиться благотворнішим, глибшає. З обох берегів над ним
схиляються зелені віти густо-зеленої вільшини, гостролистих
кленів, струнких дубів, берестків, грабини, утворюючи над ласка
вою річкою казкову алею-тунель. Стоять на височеньких проти
лежних берегах дерева і ніби вітаються між собою, простягаючи
одне одному зелені віти-руки. Як випливете ви з алеї-тунелю,
острівець невеличкий на вашім путі буде, яскраво-зелений ост
рівець, зарослий і вільхами, і вербами, і кручею, і високим-ви
соким очеретом. А на тому острові під розлого-дуплястою старою
вербою побачите курінь, очеретом сяк-так прикритий, а зверху
ще вітами, та кручею та травою. І в курені зеленої трави наслано,
щоб можна було при нагоді подрімати годину-другу.
(За Остапом Вишнею)
8. Бесіда з учнями.
— Які частини мови належать до службових?
— Що таке прийменник?
— Які прийменники називаються похідними, а які непохід
ними? Наведіть приклади.
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— Що називається сполучником?
— На які групи поділяються сполучники?
— Назвіть види сурядних сполучників.
— Що таке частка?
— На які групи поділяються частки? Наведіть приклади.
— Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до
службових?
9.	Робота з текстом.
 Запишіть текст, підкресліть усі службові частини мови і ви
гуки.
Повінь
Ого, як розлилась ця вузенька річечка! Пливу човником, про
гортаючи верховіття лози, яку затопило водою. На розгілці лози
ни сидить і тремтить польова миша! Я труснув мишу в човен, вона
стомлено видряпалася на борт і довірливо дивилася на мене.
Ага, і зайченя тут! Мабуть, вода його підганяла, а воно тікало
щосили. Ну, не тікай же, дурнику! Я тобі не зроблю нічого лихого!
Ходім-бо у човен. До самого лісу вивезу!
(За О. Копиленком)
10. Творча робота.
 Допишіть речення, поясніть написання виділених слів.
1) Хлопець не зміг би вийти з лісу, якби…. 2) Вони міркували,
як би…. 3) Річку перекрили греблею, щоб…. 4) Що б йому не гово
рили, він…. 5) Ми вдячні своїм учителям за те,…. 6) Місто було
невелике, зате….
 Складіть й запишіть три речення зі сполучниками сурядно
сті і три — зі сполучниками підрядності. По можливості,
об’єднайте їх у текст.
11. Переклад українською мовою.
 Порівняйте вживання прийменників в українській та росій
ській мовах.
Учебник по алгебре, писать по адресу, по делам службы, по
просьбе, по собственному желанию, по непригодности, идти за
грибами.
12.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
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V.	Домашнє завдання

Виписати з художніх творів три складносурядних і три склад
нопідрядних речення.

Урок № 62
Тема.

Мета:

Обладнання:

Словосполучення й речення. Члени речення і сло
ва, граматично не зв’язані з членами речення
(звертання, вставні слова і речення).
узагальнити й систематизувати знання учнів
про словосполучення і речення як синтаксичні
одиниці, про члени речення і слова, граматично
з ними не зв’язані (звертання, вставні слова);
удосконалювати вміння школярів робити синтак
сичний розбір речень, правильно вживати у мов
ленні звертання і вставні слова, правильно стави
ти розділові знаки при них; виховувати в учнів
сумлінність, старанність.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів.
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Бесіда з учнями.
— Який розділ науки про мову вивчає будову словосполучень
і речень?
— Що називається словосполученням?
— Які способи підрядного зв’язку у словосполученнях ви
знаєте? Наведіть приклади.
— Що таке речення?
— Які бувають речення за метою висловлювання?
— Які бувають речення за будовою?
— Які бувають речення за складом граматичної основи?
— На які види поділяються односкладні речення?
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— Які речення називаються ускладненими?
— Що таке звертання?
— Які слова називаються вставними?
— Якими членами речення виступають звертання і вставні
слова і як вони виділяються в реченні?
— Назвіть головні члени речення.
— Що таке підмет?
— Що таке присудок?
— Що називається додатком, означенням, обставиною?
3. Тренувальна вправа.
 Запишіть словосполучення, визначте головне й залежне сло
во, вид підрядного зв’язку.
що?
(~??:^
ñ

З р а з о к: писати твір — керування.
дієсл.

ім.

Блакитне небо, оголосив подяку, кава по-турецьки, мешканці
Харкова, розложисте дерево, корисно знати.
4.	Робота біля дошки та в зошиті.
 Зробіть синтаксичний розбір речення.
1) З моря набігла хвиля з білими густими гребнями і почала
ніби танцювати кругом човна. (І. Нечуй-Левицький) 2) Природа
була ніби в змові з подіями і попереджала нас своїми грізними
знаками. (О. Довженко) 3) Як відомо, в народі ніколи не назива
ли птахів і звірів людськими іменами. (В. Скуратівський) 4) Не
бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля. (Нар. твор
чість) 5) І мені заспівати хотілось лебединую пісню собі. (Леся
Українка)
5.	Коментований диктант.
 Запишіть речення, визначте звертання, поясніть розділові
знаки.
1) Дзвени, моя пісне, про радісні дні, що квітнуть садами
в моїй стороні. (В. Сюсюра) 2) І слава твоя оживе неодмінно, і доля
розквітне ясна, моя Україно, моя Україно, блакитна моя сторона!
(С. Голованівський) 3) Мово рідна! Ти, як море, безконечна, могут
ня, глибинна. (С. Плачинда) 4) О юність, ти наша надія, майбутнє
належить тобі. (В. Сосюра)
6. Тренувальна вправа.
 У поданих реченнях знайдіть вставні слова, визначте який
відтінок значення вони вносять у реченнях. Поясніть розді
лові знаки.
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1) Напевне, це й справді не жінка, а саме літо йде собі загоро
дами, лісами, і, співаючи, нахиляється до суничників і грибовищ,
піднімає руки до плодючого дерева. (М. Стельмах) 2) Повітря
в горах дуже прозоре, отже, і видимість тут набагато краща, ніж
на рівнині. (О. Гончар) 3) Кажуть, мудрість приходить з роками.
(Л. Дмитренко) 4) І враз — неждано і чудно для ранку — спли
нули мідні труби оркестру. (Ю. Смолич) 5) Білясте море (воно
наче вкрите на ніч рядном) потягається слабо в сонній млості
і ніжно викидає перші хвилі на берег. (М. Коцюбинський) 6) За
вікном — згори було видно — шуміло, вирувало залите сонцем
місто. (С. Скляренко)
7. Творча робота.
 Складіть й запишіть речення за поданими схемами, усклад
нивши їх звертаннями і вставними словами.
1)                         . (Вставне слово)
2)                     . (Звертання)
3)     і                     . (Вставне речен
ня)
 Складіть й запишіть по два речення з кожним із слів, щоб
в одному реченні це слово було вставним, а в другому — чле
ном речення.
Кажуть, можливо, по-сучасному, на мою думку.
9.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Скласти й записати три речення зі звертаннями і три речення
зі вставними словами.

Урок № 63
Тема.

Мета:

Способи передачі чужої мови. Кома і крапка
з комою в простому реченні. Розділові знаки при
відокремлених членах речення.
закріпити знання учнів про способи передачі
чужої мови, вживання коми і крапки з комою
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Обладнання:

в простому реченні, відокремлені члени речен
ня; удосконалювати вміння й навички перебу
довувати речення з прямою мовою в речення
з непрямою мовою, записувати цитати, знаходи
ти в реченнях відокремлені члени і розставляти
розділові знаки при них; виховувати любов до
рідної природи.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів.
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Бесіда з учнями.
— Що називається прямою мовою?
— Які розділові знаки ставляться при прямій мові?
— Які ще способи передачі чужої мови, крім прямої, ви знаєте?
3. Творча робота.
 Запишіть речення з прямою мовою, перебудуйте їх у речення
з непрямою мовою, поясніть розділові знаки.
1) Колись Луначарський сказав про нашу культуру: «Україн
ська музика й поезія найбільш розкішна і запашна з усіх гілочок
світової народної творчості». (О. Гончар) 2) Валерик розповідав
про далекі землі, про інші планети, а батько слухав, посміхався
тихо й хвалив: «Гарно мрієш, Валерику, аж заслухатися мож
на…». (Д. Ткач) 3) «Я люблю степ,— говорить вона,— люблю сія
ти, жати». (З газети).
4. Тренувальна вправа.
 Запишіть цитати, поясніть розділові знаки при них.
1) «Щастя людини — десь між свободою і дисципліною. Одна
свобода без суворої дисципліни і правила без почуттів не можуть
створити повноцінну особистість»,— говорив І. П. Павлов.
2)
Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!.. (Т. Г. Шевченко)
199

5.	Коментар учителя.
Кома в простих реченнях ставиться при звертаннях, вставних
словах, однорідних, відокремлених членах речення.
Крапка з комою — між однорідними членами речення, якщо
розділювані нею частини речення порівняно далекі за змістом або
мають розділові знаки.
6.	Робота біля дошки та в зошитах.
 Запишіть речення, підкресліть однорідні члени речення, пояс
ніть розділові знаки.
1) Золоті бджілки гули, метушилися в пелюстках, то хо
ваючись між ними в чашечках, то з’являючись звідти ще зо
лотішими. (О. Гончар) 2) Через піну, через хвилі мінялося сон
це: то синіло, то червоніло, то жевріло, то знов блищало, як
золото. (І. Нечуй-Левицький) 3) Легенький вітерець подихає
з теплого краю, перебігає з нивки на нивку; живить, освіжає
кожну билинку. (Панас Мирний) 4) Діждали весни,— город
Мотря скопала, засадила; хату вимазала, оббілила; призьбу
жовтою глиною підвела; коло хати віником обмела. (Панас
Мирний)
7. Бесіда з учнями.
— Які члени речення називаються відокремленими?
— Які члени речення можуть відокремлюватися?
— Чим виражається відокремлене означення?
— Чим виражається відокремлена обставина?
— Коли відокремлюються прикладки?
— За яких умов відокремлюються додатки?
8. Творча робота.
 Перетворіть невідокремлені означення на відокремлені, за
пишіть, поясніть розділові знаки.
1) Між двома горбками було видно промите дощовою водою
провалля. 2) Притулені на горах або сховані в западинах садочки
були наскрізь пронизані сонцем. 3) По обсадженій тополями до
розі їхали люди в місто. 4) Викупаний сонцем колос вклоняється
ниві. 5) Порізаний вибалками та ярами степ лежав під крилами
літака.
9. Пояснювальний диктант.
 Запишіть речення, підкресліть в них відокремлені речення,
поясніть розділові знаки.
200

1) Налякані чужим голосом, птахи з тривожним писком кру
тились над головою Соломії. (М. Коцюбинський) 2) Щасливий
і веселий, він глянув на високе небо. (О. Гончар) 3) Коли ласкаво
гріє сонце, барвисто розквітає природа у весняному святковому
вирі, найяскравіше пломеніє на цьому ранньому святі природи
квітка адоніс, сонцесяйний горицвіт. 4) Під іскристим півднем
зелено шумить Великий шлях, упираючись широким, туго на
тягнутим луком у високі жита. (М. Стельмах) 5) Високо, трохи
не серед неба, стояв місяць. ясний, блискучий, повний. (І. НечуйЛевицький) 6) А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. (Леся
Українка)
10. Тренувальна вправа.
 Запишіть речення, поясніть, яку роль у них відіграє сполуч
ник як, підкресліть відокремлені прикладки.
1) Віктор, як кращий гімнаст, був нагороджений грамотою.
2) Знайдений під час розкопок меч, як історичну цінність, пере
дали в музей. 3) Ця книга дорога мені, як пам’ять про відпочи
нок у таборі. 4) Учасники змагань, як господарі, запропонували
виступити першими гостям.
11.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Скласти й записати п’ять речень з відокремленими членами
речення, по можливості об’єднати їх у текст.

Урок № 64
Тема.
Мета:

Обладнання:

Складне речення. Розділові знаки в складних ре
ченнях.
систематизувати й узагальнити знання учнів
про складне речення й розділові знаки в ньому;
формувати вміння й навички розпізнавати дані
речення в тексті й ставити розділові знаки в них;
виховувати повагу і любов до книги.
підручник, російсько-український словник.
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Хід уроку
І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Бесіда з учнями.
—
—
—
—
—
—

Яке речення називається складним?
На які види поділяються складні речення?
Яке речення називається складносурядним?
Яке речення називається складнопідрядним?
Яке речення називається безсполучниковим?
Які розділові знаки ставляться у складних реченнях?

3. Творча робота.
 Утворіть з простих речень складнопідрядні, запишіть їх, під
кресліть граматичні основи, поясніть уживання розділових
знаків.
На хуторі вмирає день. Гасне перестигла бронза пшениць.
З лісу в широких киреях виходять вечір і туман. Спиняються біля
узлісся, думаючи, куди б це піти. Далі туман зсовується на хутір,
щоб почути, як затихають самотня хата і вулики. І знову спекот
не марево. Золота втома степів.
(За М. Стельмахом)
4. Тренувальна вправа.
 Запишіть речення, з’ясуйте їх вид, поясніть вживання розді
лових знаків, складіть схеми.
1) На кожному етапі історії літератури є книги, які познача
ють віхи сходження культури народу до духовних висот людства.
2) З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літе
ратури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків
і мають для народу значення заповітне. 3) До таких належить
«Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому міс
ці серед успадкованих з минулого національних духовних скар
бів. (О. Гончар) 4) Климко розворушив палицею багаття — з нього
викотилося дві чорні, як вугілля, картоплини. (Гр. Тютюнник)
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5) А зашумить ліс, заговорить тисячею голосів, заплаче тисячею
плачів — і бездонна печаль розкриє перед тобою чорні очі свої,
прокричить зло віщим карканням глибина передвічного суму,
і впадуть на душу твою всі невиплакані сльози. (Г. Хоткевич)
6) У дуба радість: з тих жолудів, що замочило навесні, один таки
учепився в землю й викинув два листочки. (А. Давидов) 7) Якщо
у вас біля вікна росте шипшина, то придивіться до її цвіту: як
тільки вранці пуп’янки не розпустилися, невдовзі насуне дощова
хмара. (В. Скуратівський)
5. Переклад тексту українською мовою.
 Перекладіть, визначте види складних речень, поясніть вжи
вання розділових знаків.
В поход
Вся Сечь вдруг преобразилась. Везде было слышно брязканье
сабель, скрип телег; всё подпоясывалось, облачалось. Шинки
были закрыты; ни одного человека не было пьяного.
Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновен
ную беспечность. Кошевой вырос как бы на целую голову. Это
уже был неограниченный повелитель. Это был почти деспот,
умевший только повелевать. Все своевольные и гулящие ры
цари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не
смея поднять глаз, когда он раздавал приказания тихо, с рас
становкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый
раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой
церкви служил священник молебен, окропляя всех святою
водою.
Когда запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обра
тились назад.
«Прощай, наша мать! — сказали почти все в одно слово.—
Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья!»
(За М. Гоголем)
6.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного диктанту.
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Урок № 65
Тема.
Мета:

Обладнання:

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання.
перевірити набуті знання, удосконалювати вмін
ня й навички школярів користуватися ними на
практиці; розвивати пам’ять; прищеплювати лю
бов і повагу до народних звичаїв і традицій.
тексти диктантів, текст для аудіювання.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Основний зміст роботи

1. Попереднє ознайомлення учнів з текстом диктанту.
І варіант
Гідність
Є така тонка і ніжна, сильна і мужня, недоторкана і незламна
річ — гідність людської особистості. У житті людина зустрічаєть
ся з красою і підлістю, радістю і горем; в її духовному житті бува
ють торжества і години страждання; душу її стрясає всепоглина
юча любов і відчуття мерзенності. Бувають такі повороти і збіги
обставин, коли треба відмовлятися від задоволення і йти на жерт
ву в ім’я блага рідної, близької людини, особливо блага дітей,
треба підноситися силою своїх думок, переконань над почуттями
й емоційними поривами.
Усе це вимагає гідність. Треба з гідністю жити, працювати, пе
реживати радість і горе, з гідністю зустрічати свою останню годи
ну. У найважчих обставинах — навіть тоді, коли життя здається
неможливим, не можна переступати ту грань, за якою кінчається
владарювання розуму над нашими вчинками, і починається тем
на стихія інстинктів і егоїстичних бажань.
Гідність — це мудра влада тримати себе в руках. Гідне повин
не стати самою суттю твоєї культури, негідне нехай викликає
в тебе презирство і огиду.
(151 сл.)
(В. Сухомлинський)
ІІ варіант
Берег Дитинства
Одним із найбільших і найсвятіших є почуття обов’язку перед
Батьківщиною. Якими вимірами, критеріями визначаємо ми цю
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святу й непересічну категорію? Можна навести чимало складни
ків, з яких формується комплекс високих рис громадянства. Але
одним із найзнаменніших, безперечно, є батьківський поріг, роз
квітла калина під вікном рідної хати, рідна мова, околиця села із
задавнілою пам’яткою, протоптана стежинка до сусіда, лелечине
гніздо на клуні, усміхнене віконце теплої домівки, незрадлива
мамина усмішка із сльозами на щоці, терпкий запах картопляно
го диму.
Усі ці означення предметно вкладаються з одне поняття —
Берег Дитинства. Знати свій берег, любити його, не вивітрювати
з пам’яті, пронести через усе життя, невсипуще тягнутися до ньо
го, жити ним. Людина без берега дитинства стає забудькуватою,
безпринципною. Вона за певних обставин може легко зрадити
свої і наші принципи.
Де б не проживала людина, куби б не закинула її доля, але
отой солодкий та коханий дим рідного краю має завжди бути при
сутній, предметно відчутний на дотик незгаслої пам’яті з Берега
Дитинства.
(154 сл.)
(В. Скуратівській)
2.	Коментар учителя.
(Учитель відповідає на запитання учнів щодо незнайомих слів
(пояснює їх лексичне значення).)
3. Написання учнями диктанту.
4. Проведення контрольного аудіювання.
1) Читання вчителем тексту.
Свято Покрови
То була, либонь, найтрагічніша сторінка в історії козацтва.
Загартовані постійними військовими походами, звиклі з по
смішкою на вустах дивитися смерті в очі, цього разу наші слав
ні рицарі падали на коліна й ридали. То була їх остання ніч,
коли вони навічно прощалися зі своєю рідною матір’ю — Січчю
Запорізькою. До цього їх змусила Катерина ІІ, котра остаточно
знищила козацькі вольності й зруйнувала найдемократичнішу
обітницю в Європі.
Намагаючись уникнути переслідувань і покріпачення та не
бажаючи бути знаряддям царизму, значна частина козаків ви
рішила переселитись у пониззя Дунаю, де володарювали тур
ки, й започаткувати Задунайську Січ. А поки що козаки вночі
зійшлися до збудованої ними Січової церкви на честь Богородиці,
щоб востаннє помолитися своїй покровительці, попрощатися зі
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своєю духовною святинею. Кожен із присутніх із сумом вчиту
вався в напис, що сяяв золотом біля царських врат: «Покрий нас
чесним Твоїм покровом і ізбави нас від усякого зла».
Ставши на коліна, козаки в скорботі переказували текст
з празникового тропара. Потім, узявши з собою ікону Покрови,
тричі обійшли церкву, і священик востаннє прорік рядки празни
кового кондака.
Зі сльозами на очах вирушили в чужий край запорізькі ко
заки, несучи з собою образ святої Богородиці Покрови. Ця ікона
супроводжувала й оберігала їх у далекій дорозі.
Чому, власне, образ Покрови так припав до вподоби запорож
цям? Справа в тім, що пресвята Богородиця була своєрідним сим
волом і покровителькою не тільки козацтва, але й України. Ось
чому на її честь 14 жовтня, себто на Покрову, на Запорожжі було
освячено вічову церкву.
Цікава історія пов’язана з цим святом. Виникло воно ще
в Х столітті у Греції, на яку в цей час напали араби. Оточивши
Константинополь, сарацини намагалися поневолити городян.
1 жовтня за старим стилем константинопольці зібралися на всенош
ну відправу до Влахернської церкви. Під час Божої служби святий
Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній побачили в горішній
частині храму образ Божої Матері. Вона в оточенні сонму святих
тримала над віруючими християнами омофор (покров, звідси
Покрова) і молилася. Це видиво придало грекам впевненості
в своїх силах, і вони відстояли незалежність. Чужинці вимушені
були відступити. З того часу свято Покрови стало всенародним.
Оскільки в Київську Русь християнство прийшло з Кон
стантинополя, то відповідно було прийняте і свято Покрови.
А з Влахернської церкви Богородиці дружиною Володимира
Святославовича — Анною, що була сестрою візантійського імпе
ратора, в кінці Х сторіччя до Києва були привезені іменні ікони,
котрим приписували чудотворництво.
Уперше, якщо можна так висловитися, національний культ
Богородиці увічнив Ярослав Мудрий при будівництві святої Софії
та церкви Благовіщення на Золотих Воротах у Києві. Своєрідним
символом національної опіки є величава запрестольна мозаїка
Матері Божої Оранти в Софії, на якій Марія, звівши руки вгору,
просить благословення своєму народові. В конусі над нею багато
мовний напис: «Бог посеред Неї і не порушиться, помагає Їй деньу-день». Це єдине найдавніше зображення Богородиці, що дійшло
до нашого часу.
На Запорожжі культ Покрови з’явився значно раніше, ніж
у Гетьманщині, й був суголосний з національними стремління
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ми. Першу церкву на честь Покрови козаки збудували 1659 року
в Чортомлицькій Січі. Як стверджує Д. І. Яворницький, за час
існування Січі на Запорожжі було тринадцять церков Покрови
Богородиці. Тут культ Богородиці високо запошановувався, ос
кільки її покровительство цілком узгоджувалося з визвольним
рухом.
Серед народу свято Покрови мало значно ширший, ніж цер
ковний, ареал дійств. Слушно з цього приводу завважив митропо
лит В. Липківський: «Ясно, що українці святкують в це свято не
історичну допомогу Божої матері Царгородові, а святкують щось
інше, далеко рідніше й вартісніше для душі християнина, більш
загальне, духовне…».
Жінки вважали свято Покрови своїм. Особливо його чека
ли заручені юнаки чи ті, які сподівалися на сватів. Адже від
Покрови до Пилипівських заговин (27 листопада) усюди справля
ли весілля. Це підтверджують і численні прислів’я: «Покрівонько,
Покрівонько, покрий мені голівоньку яков-таков онучею, хай
дівкою не мучаюсь; …як не хусткою, то онучею, бо дівкою вже
надокучило; …хоч ганчіркою, аби я була жінкою».
У цих прислів’ях, позначених м’яким і дотепним українським
гумором, відбиті одвічні бажання — вийти заміж, народити та
виховати дітей як продовжувачів родоводу. Відтак дівчата пов
сякчас зверталися до своєї покровительки з різноманітними мо
литвами та примовляннями.
У народі існує безліч легенд про те, як ощедрює Покрова
дівчат своєю ласкою. Вона милостива до тих, хто слухався і ша
нував батька-матір, переймав неньчину науку до праці, охай
ності, підтримував духовну і фізичну чистоту. Однак вона була
неприступливою, якщо юнка зневажала моральні устої, нехту
вала традиційними законами суспільного життя. Ці легенди
збереглися в народній пам’яті. Вони носять моралістичний
і дидактичний характер, у них віддзеркалюють навчально-ви
ховні настанови до ідеалізованого образу жінки як охоронниці
родинного життя.
(711 сл.)
(В. Скуратівський)
2) Виконання учнями тесових завдань.
1. Намагаючись уникнути переслідувань і покріпачення, час
тина козаків вирішила:
А померти;
Б переїхати за кордон;
 В переселитись у пониззя Дунаю;
Г піти служити Катерині ІІ.
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2. Козаки вночі зійшлися до збудованої ними в Січі церкви,
щоб…
А здійснити певний ритуал;
 Б востаннє помолитися своїй покровительці;
В одружити одного з козаків;
Г обрати нового гетьмана.
3. Ставши на коліна, козаки в скорботі переказували…
 А текст з празникового тропара;
Б утрішню молитву;
В свої походи на турків;
Г присягу.
4. Запорізькі козаки вирушили в чужий край, несучи з собою…
А гетьманську булаву;
Б молитвослов;
В найцінніші пожитки;
 Г образ святої Богородиці Покрови.
5. Свято Покрови святкують…
А 10 жовтня;
Б 12 листопада;
В	30 вересня;
 Г 14 жовтня.
6. Виникло свято Покрови у…
 А Греції;
Б Римі;
В Росії;
Г Болгарії.
7. Божа Мати в оточенні сонму святих тримала над головами
християн у церкві…
А Біблію;
 Б омофор;
В хрест;
Г квіти.
8. Дружина Володимира Святославовича Анна з Константи
нополя до Києва привезла…
А плащаницю;
Б Біблію;
 В іменні ікони;
Г омофор.
9. Уперше національний культ Богородиці увічнив…
А Володимир Святославович;
 Б Ярослав Мудрий;
В княгиня Ольга;
Г Святослав.
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10. Найдавніше зображення Богородиці, що дійшло до нашо
го часу, знаходиться…
А в церкві Благовіщення на Золотих Воротах;
Б в Михайлівському соборі;
В в Києво-Печерській лаврі;
 Г в Софіївському соборі.
11. Першу церкву на честь Покрови на Запорожжі козаки
збудували у…
А 1630 р.;
 Б 1659 р.;
В 1640 р.;
Г 1650 р.
12. Покрова ощедрює своєю ласкою дівчат, які:
А не хотіли виходити заміж;
Б ішли в монастир;
В нехтували традиційними законами суспільного життя;
 Г слухалися і шанували батька-матір, підтримували ду
ховну і фізичну чистоти.
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Повторити відомості про різні стилі мови.

Урок № 66
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери.
Заява. Автобіографія.
повторити відомості й поглибити знання учнів
про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його
застосування, ділові папери; навчити учнів скла
дати заяву та автобіографію; виховувати в учнів
любов до рідної мови.
підручник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
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ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда з учнями.
— Назвіть усі відомі вам стилі мовлення;
— Які особливості має офіційно-діловий стиль?
— Де він застосовується?
— Чи властива йому емоційно забарвлена лексика?
— Яка його основна частина?
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Основний вид офіційно-ділового стилю — документ.
Документ (слово латинського походження, що означає «до
каз») — це засіб закріплення на папері інформації про факти,
події, явища дійсності та про діяльність людини. Ділові папери
різних видів оформлюються за певними стандартами, що по
легшує ведення документації, ділового листування. Складаючи
текст документа, слід дбати про його стилістичну досконалість,
уникати складних синтаксичних конструкцій, нечітких, важких
для розуміння висловів.
2.	Ознайомлення з видами заяви.
3. Продовження слова вчителя.
Заява (проста або вмотивована) — це усне або письмове офіцій
не повідомлення, ствердження чи якесь прохання. Заява пишеть
ся у багатьох випадках: при вступі до навчального закладу, на
роботу, коли просять надати відпустку тощо.
Проста заява містить лише прохання, вказівку на певний
факт без обґрунтування й переліку документів.
Вмотивована заява відрізняється від простої тим, що в ній не
лише викладається прохання, а й дається його обґрунтування,
вказуються причини, мотиви.
4.	Ознайомлення з пам’яткою «Склад заяви, її реквізити».
Пам’ятка «Склад заяви, її реквізити»
1) Адресат (назва установи або посада та прізвище й ініціали
керівника, на ім’я яких подається заява).
2) Адресант (назва установи або посади, прізвище та ініціали
(іноді і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою).
3) Назва виду документу.
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4) Текст, в якому викладається зміст прохання.
5) Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви
на підтвердження її правомірності.
6) Дата.
7) Підпис.
З р а з о к:
Директорові
Харківської загально
освітньої школи № 10
Петренко В. А.
учня 9-А класу
Стеценка О. М.
Заява
Прошу видати мені документи про закінчення 9 класу.
Дата
Підпис
Директорові
Харківського педаго
гічного коледжа
Нікітенко С. В.
випускника ХЗШ № 10
Стеценка О. М.,
що мешкає за адресою:
м. Харків, вул. Пуш
кінська, 4, кв. 8.
Заява
Прошу прийняти мене в коледж за спеціальністю дошкільне
виховання.
До заяви додаю:
1. Автобіографію.
2. Свідоцтво про закінчення 9 класів.
3. Довідку про склад сім’ї.
4. Фотокартки (4 шт.) розміром 3 × 4.
Дата
Підпис
5. Продовження слова вчителя.
Автобіографія (походить з трьох слів autos — сам, bios — жит
тя, grapho — пишу) — це опис свого життя. Пишеться вона влас
норучно, від першої особи, подається при вступі до навчального
закладу чи на роботу.
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6.	Ознайомлення з пам’яткою «Склад автобіографії, її реквізити».
1)
2)

3)
4)

Пам’ятка «Склад автобіографії, її реквізити»
Назва документа.
Текст, в якому зазначається:
— прізвище, ім’я та по батькові;
— дата народження;
— місце народження;
— відомості про освіту;
— відомості про трудову діяльність;
— відомості про громадську роботу;
— відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дру
жина, діти).
Дата написання.
Підпис.

(Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.)
З р а з о к:
Автобіографія
Я, Степаненко Надія Олексіївна, народилася 17 червня 1994 ро
ку в м. Харкові, у сім’ї службовців.
У 2000 році вступила до 1 класу Харківської гімназії № 6.
У 2009 році закінчила 9 класів вищезгаданого навчального за
кладу. У цьому ж році вступила до Харківського педагогічного
коледжу на факультет дошкільного виховання, де навчаюся
й зараз.
Склад сім’ї:
Батько — Степаненко Олексій Ігорович, 1972 року народжен
ня, службовець, працює архітектором.
Мати — Степаненко Ольга Віталіївна, 1973 року народження,
працює учителем математики в ХЗОШ № 5.
20 жовтня 2009 року

Підпис

5.	Робота з підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправу з підручника.)
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

За поданими зразками написати заяву й автобіографію.
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Урок № 67
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту
українською мовою.
вдосконалювати вміння учнів перекладати текст
з російської мови на українську, орієнтуватися
в обох мовах; розвивати пам’ять; виховувати лю
бов до Батьківщини.
текст для перекладу, російсько-український слов
ник.
Хід уроку

І.	Оголошення теми та мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2. Слово вчителя.
Одним із найкращих шляхів вивчення мови є переклад текстів
різних стилів і жанрів. Програма шкільного курсу з української
мови передбачає такі завдання.
Художній переклад вимагає:
а) передачі змісту з відображенням основної думки твору;
б) збереження образної системи тексту;
в) великої уваги до добору мовних засобів, які сприяють ві
дображенню стану і почуттів автора твору, відтворенню образної
системи оригіналу.
ІV.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.	Ознайомлення з текстом.
 Текст у друкованому вигляді роздається учням; бажано, щоб
на парті в кожного під час роботи були російсько-українські
словники.
Родина… Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на
родину навсегда. Может быть, мне это нужно, чтобы постоянно
ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда
вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться,
когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда.
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И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то
животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утра
ченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость
духа, какую принесли туда наши предки, живет с людьми и по
ныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня,
знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.
Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт
знает где — далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Но по
том заметил: чем открытее человек, чем меньше он чего-нибудь
стыдится или боится, тем меньше желание вызывает у людей
дотронуться в нем до того мета, которое он бы хотел, чтоб не тро
гали. Я удивился — до чего это хорошо, не стал больше прятаться
со своей деревней.
Родина… И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я ос
танусь там навсегда? Когда? Ведь непохоже по жизни-то… Отчего
же? Может, потому, что она живет постоянно в сердце, и образ ее
светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя,
моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь
ты счастлива, и я буду счастлив.
(В. Шукшин)
3. Словникова робота.
4. Написання учнями перекладу.
V. Підбиття підсумків уроку
VІ.	Домашнє завдання

Підготуватися до дискусії на морально-етичну тему, підібрати
цитати.

Урок № 68
Тема.
Мета:

Обладнання:

Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія на мо
рально-етичну тему.
дати визначення дискусії, ознайомити учнів із
вимогами, яких слід дотримуватись під час дис
кусії, виховувати в учнів доброзичливість, так
товність, гуманність.
підручник.
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Хід уроку
І.	Оголошення теми й мети уроку
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
ІІІ.	Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Дискусія — публічна суперечка, метою якої є з’ясування
й протиставлення різних точок зору на спірне питання, пошук та
вияв істини. Дискусія є ефективним способом переконати, адже її
учасники самі доходять до того чи іншого висновку.
Виступ під час дискусії — це роздум проблемного характе
ру. Автор такого роздуму намагається знайти вирішення певної
проблеми чи складного питання. Щоб виступ під час дискусії
був цікавим, виступаючий повинен сам бути зацікавленим
у предметі свого виступу. Людина повинна не просто володіти
необхідними знаннями, а й уміти використовувати їх прак
тично.
2.	Ознайомлення з пам’яткою «Будова виступу».
Пам’ятка «Будова виступу»:
1) Вступ (вказівка на те, що говоритиме виступаючий
і чому).
2) Основна частина (виклад власних поглядів на певну про
блему чи питання, докази).
3) Висновки (пропозиції).
3. Продовження слова вчителя.
У виступі дискусійного характеру часто використовується
ілюстративний матеріал для доведення основної думки висловлю
вання. Ним можуть бути приклади з життя свого класу, школи.
Такий матеріал, безумовно, викликає до нього інтерес. Крім того,
під час виступу слід чітко уявляти, з якою метою виступаючий
подаватиме ту чи іншу інформацію, якої реакції слухачів він до
магатиметься.
4.	Робота зі словником.
 Доберіть до поданих іншомовних слів українські відповідни
ки. Утворені пари слів запишіть.
Дискутувати, полеміст, опонент, аргумент, позиція.
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Д о в і д к а: обговорювати, сперечатися; учасник полеміки,
суперечки; особа, що заперечує комусь в публічній бесіді; супро
тивник; доказ; точка зору.
5.	Ознайомлення з пам’яткою «Вимоги до ведення дискусії».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Пам’ятка «Вимоги до ведення дискусії»
Умійте швидко визначити головні проблеми й зосередити
зусилля на їх розв’язанні.
Керуйтеся правилом: «Поступись опонентові усім, чим
можна поступитися, і не стверджуй нічого такого, чого не
можеш довести».
Аргументуйте свої висловлювання.
Використовуй посилання на авторитет.
Не говоріть дуже голосно чи дуже тихо.
Намагайтеся будувати виступ з доброзичливістю.
Будьте тактовні: спочатку зважте, чи нікого не образить
те, що ви хочете сказати, а тоді вже говоріть.

4. Проведення дискусії.
Орієнтовні теми
1) «Чи потрібна людині дисципліна?»
2) «Кожен з нас повинен бути терпимим.»
3) «Чи потрібні сьогодні честь і чесніть?»
4) «Дружба — найцінніший скарб.»
ІV. Підбиття підсумків уроку
V.	Домашнє завдання

Написати виступ на одну із запропонованих на уроці тем.

Уроки № 69–70
Тема.
Мета:

Підсумкові уроки.
підбити підсумки роботи учнів за рік.
Хід уроків

І.	Оголошення теми й мети уроків
ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
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ІІІ.	Основний зміст роботи

(Учитель планує підсумкові уроки відповідно до рівня підго
товленості касу та необхідності повторити ту чи іншу тему.)
ІV. Підбиття підсумків уроків

(Учитель підсумовує загальну роботу учнів за рік. Характеризує
(при потребі) роботу кожного учня окремо. Дає рекомендації та
завдання на літо. Оголошує оцінки за семестр, за рік.)
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3. Великий тлумачний словник української мови /Уклад. і го
ловн. ред. В. Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002.
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7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-ме
тод. посібн./ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. По
метун. — К.: Видавництво АСК, 2004.
8. Скуратівський В. Т. Берегиня: Художні оповіді, новели. —
К.: Рад. письменник, 1987.
9. Скуратівський В. Т. Святвечір. (У 2-х кн.). — К.: Перлина,
1994.
10. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо. — К.: Довіра,
1993.
11. Сучасна українська літературна мова. /У 4-х томах./ За ред.
академіка І. К. Білодіда. — К.: «Наукова думка», 1973.
12. Український правопис. — К.: Наук. думка, 2003.
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ДОДАТОК

Заходи предметного тижня
української мови та літератури



Друкується за виданням: Тюріна Т. М. Тиждень української мови
та літератури у школі. 5–12 класи. — Х.: Вид-во «Ранок», 2008.

Інтегрований урок
(українська мова/російська мова)

Культура мовлення. Спільне та відмінне
в українській і російській мовах
Мета:

повторити та узагальнити знання, отримані
на уроках української та російської мов,
наголосити на відмінностях у фонетиці та
лексико-граматичній структурі обох мов;
навчити бачити помилки в усному і писемному мовленні та виправляти їх, працювати
над попередженням таких помилок; розвивати вміння зіставляти, порівнювати, робити
висновки, вдосконалювати усне мовлення;
виховати любов до рідної мови, повагу до
інших мов, потребу пізнавати нове, культуру
мовлення.
Хід уроку

І.

Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Доброго дня, дорогі
діти!
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Здравствуйте, ребята.
Садитесь.
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Українська мова належить до багатих і розвинених мов. Павло Тичина назвав
її «співучою і барвистою», Максим Рильський — «чистішою
від сльози». А Олесь Гончар писав: «Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових
пахощів — скількома епітетами супроводяться визначення
української мови».


У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. А Николай Гоголь
говорил о русском языке, что «в нем тоны и оттенки,
все переходы звуков от самых твердых до самых нежных
и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь,
обогащаться ежеминутно».
У двері хтось стукає. Заходить у ч е н ь з іншого класу.

У ч е н ь. Вибачте, Тетяна Миколаївна і Євгенія Валеріївна! Я хочу зробити об’яву.
Одинадцятого квітня в нашому інституті відбудеться конкурс «Самий кращий читець». Бажаючі прийняти участь у цьому міроприємстві повинні на протязі неділі написати заявку на участь у конкурсі. Спішіть! Любий учень може стати самим кращим!
У ч е н ь виходить.

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Мовлення
людини — це її духовний, інтелектуальний портрет. Чи
можна стверджувати, що мовлення, яке ви щойно почули,
притаманне духовно багатій та ерудованій людині?
У ч н і висловлюють свої думки.

У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Ошибки, допущенные
учеником, вызваны неумением различать лексические и
грамматические средства украинского и русского языков,
необоснованным перенесением особенностей одного языка
на другой. Поэтому на сегодняшнем уроке мы будем говорить о том, чем отличаются украинский и русский языки
на разных речевых уровнях, исправляя и предупреждая
ошибки.
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Саме про з’ясування
особливостей української мови в порівнянні її з російською
писав у праці «Рідна мова в українській школі» відомий
учений-мовознавець Іван Огієнко.
Записи ми будемо робити в зошитах з української мови.
ІІ.

Основний зміст роботи

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Запишіть у зошити
тему уроку. А тепер візьміть аркуші, які лежать на партах
(аркуші розкладають до початку уроку). На них записане


щойно почуте вами повідомлення учня. Проте, якщо ви
помітили, учень припустився орфоепічної помилки в усному мовленні.
Давайте пригадаємо, що таке орфоепія.
У ч н і відповідають.

Яке ж слово неправильно наголошувалося?
У ч н і відповідають, що орфоепічна помилка була допущена у слові «одинадцятого».

А зараз послухаймо лінгвістичне повідомлення на тему:
«Орфоепічні норми української літературної мови. Літературний наголос».
Спробуймо дати відповіді на такі запитання:
1. Скільки значень має термін «орфоепія»?
2. Які чинники впливають на порушення літературної
вимови?
3. Як називається наука про наголос?
У ч е н ь (приблизний текст повідомлення). Однією
з найважливіших ознак української літературної мови
є орфоепічна унормованість, тобто наявність цілої системи
правил вимови, наголошування та інтонування.
Українська літературна вимова склалася на базі говірок
середньої Наддніпрянщини, зокрема полтавсько-київського
діалекту.
Правила орфоепії склалися завдяки діяльності українських письменників, культурних та громадських діячів, науковців уже в другій половині ХІХ століття і підтримуються
носіями літературної мови в наш час.
Знання орфоепічних норм та їх дотримання є одним із
суттєвих показників загальної культури людини.
Отже, орфоепія — це сукупність правил вимови, наголошування та інтонації, а також — розділ мовознавчої науки,
що вивчає і систематизує норми літературної вимови.
Щоб добре засвоїти правила літературної вимови, слід
усвідомлювати, які причини призводять до їх порушення,
чого треба уникати в своїй вимові.
Порушення норм української літературної вимови відбуваються здебільшого під впливом таких чинників:


1. Вплив певної місцевої говірки. Так, на Слобожанщині
нерідко можна почути м’який звук [р’] на місці нормативного твердого [чотир’ма], [буквар’].
2. Вплив іншої мови, з якою українська перебуває в безпосередньому контакті. Зокрема, це стосується впливу
російської мови. Дуже поширеним, наприклад, є так
зване «акання», тобто вимова [а] на місці [о] в ненаголошеному складі. Говоримо [галава] замість [голова],
[папрасити] замість [попросити]. Також під впливом
російської мови часто доводиться чути м’яку вимову
звука [ч]: [ч’асто], [ч’істий], [ч’есний].
Практичну допомогу в засвоєнні норм орфоепії може
надати орфоепічний словник.
Слід також відзначити, що в процесі мовлення склади
в словах вимовляються неоднаково, один з них виділяється у вимові. Таке фонетичне виділення одного зі складів
називається словесним наголосом, або акцентом. Звідси
назва науки про наголос — акцентологія.
Правильне, нормативне наголошування слів є необхідною ознакою високої культури мовлення, а отже, і високої
загальної культури мовця. Прикро буває чути наголошування такого типу: український замість український, новий
замість новий, бюлетень замість бюлетень.
Правила наголошення слів відображені в різноманітних
словниках, якими необхідно користуватися, вдосконалюючи
своє усне мовлення.
У ч н і відповідають на запитання, які записані на дошці.

У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и . Правильность
ударения — один из признаков культуры речи. Существует
множество похожих слов, которые отличаются ударением
в украинском и русском языках. Попробуем проверить ваши
знания при помощи «немого» диктанта.
Мы по очереди будем демонстрировать карточки. А ваше
задание — записать слова по-украински и по-русски, по
ставив ударение.
В ч и т е л і демонструють картки з такими предметами,
цифрами чи поширеними визначеннями тих чи інших
понять: сантиметр, олень, верба, кропива, 11, 14, колесо,
нерідний батько (отчим), дитина жіночої статі (дочка),



дієслово, яке вживається на позначення почуття ненависті
(ненавидіти), прикметник, що вживається на позначення
маленької ваги (легкий), прикметник, який вказує на приналежність Україні (український), іменник, є синонімом
до слова «друг» (приятель).
У ч и т е л і перевіряють роботи учнів, оцінюють їх.

У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и . Именно слово приятель напомнило мне строки из романа А. Пушкина «Евгений Онегин»:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может, родились и вы
Или блистали, мой читатель.

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. А ось як відтворив
ці рядки у своєму перекладі М. Рильський:
Онєгін, приятель, зазначу,
Родивсь на берегах Неви,
Де, може, народились ви
Чи вславилися, мій читачу.

Друга частина складного речення ускладнена звертанням
«мій читачу». У якому відмінку стоїть звертання?
У ч н і відповідають.

Кличний відмінок завжди існував у живій українській
мові, а з 1993 року повернувся у новий правопис. Повернімося до повідомлення учня. Виправте граматичну помилку,
пов’язану з правилом вживання кличного відмінка.
У ч н і виправляють.

Ми повинні привчати себе звертатися один до одного
в кличному відмінку. Чи завжди це вдається, переконаємося, погравши в лінгвістичний волейбол.
Учитель кидає м’яч учневі, звертаючись до нього у кличному відмінку. Учні по черзі виконують завдання вчителя,
передаючи м’яч.
Наталю, привітайся, будь ласка, зі мною.
..., запропонуй спіймати м’яч своїй однокласниці.
..., зроби комплімент дівчині.
..., побажай вчителеві удачі.


..., запроси однокласника в гості.
..., запитай у вчителя, яка його улюблена книга.
..., поцікався у однокласниці, як вона провела вихідні дні.
..., запропонуй допомогу товаришеві.
..., запитай, в якому вузі вирішив продовжити нав
чання.
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Спасибо, Наташа.
Ребята, обратите внимание, я назвала имя Наташи в именительном падеже. Дело в том, что в русском языке обращения выражаются существительными в именительном
падеже. Но всегда ли так было? Или, может, существовала
форма обращения? Послушайте, что об этом узнала ваша
одноклассница. Обратите внимание, в каком стиле она делает сообщение. Что характерно для этого стиля речи?
У ч е н и ц я . Существовала еще одна особая звательная
форма, которую иногда называли падежной. Она не выражала отношения к другим словам, а лишь указывала лицо
или предмет, к которому обращаются с речью.
Звательную форму мы можем встретить, читая произведения русских классиков. Помните, как обращалась к старику
золотая рыбка в сказке А. Пушкина? «Чего тебе надобно,
старче?». Не старик или старичок, а именно старче.
В современном русском языке такого падежа не существует, вместо него для выражения обращения употребляется
форма именительного падежа.
У ч н і визначають стиль повідомлення, називають його
характерні ознаки.

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Однією із особливостей наукового стилю мовлення є термінологія, як ви
правильно відзначили.
Що означає лінгвістичний термін омонім?
Відповіді у ч н і в.

У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Существует понятие
межъязыковые омонимы.
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Тобто омоніми міжмовні.
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Это такие слова, которые совпадают в разных языках, хотя имеют совершенно


разное лексическое значение. Например, луна. Лексическое
значение этого слова в русском языке такое: «небесное тело,
спутник Земли». Помните пушкинские строки: «Луна, как
бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела».
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. «Луна» українсь
кою — це російською «ехо». Згадайте, як писав Т. Шевчен
ко: «Защебетав соловейко — пішла луна гаєм».
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и.
Посмотрите внимательно на текст объявления, прозвучавшего в начале урока. В нем есть слово, которое имеет
межъязыковой омоним. Найдите его.
У ч н і називають слова «неділя» і «неделя», з’ясовують
їхнє лексичне значення у різних мовах.

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и.
Яку позначку я винесу на поля ваших зошитів, коли
побачу там слова «об’ява», «слідуючий», «любий» і чому?
Знайдіть інші лексичні помилки.
Проблема чистоти української мови була актуальною
у різні часи. Послухайте, будь-ласка, висловлювання і скажіть, про який твір ідеться і хто його автор?
«Це справді філологічна п’єса, в ній багато власне мовознавчої уваги до слова, до емоційних барв та відтінків.
Чуйне вухо драматурга сприймало найтонші звукові нюанси
слова, і, найбуденніше, воно звучало поезією слова або,
навпаки, соковитим ляпасом».
У ч н і називають п’єсу М. Куліша «Мина Мазайло». .

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и.
Пропонуємо вам подивитися уривок із цієї п’єси і відповісти на запитання.
1. Які слова допомагають запобігти невиправданих повторень, точно передати думку співрозмовникові?
2. Яка мовна проблема, окреслена в цьому уривку, актуальна і сьогодні?
У ч н і інсценують уривок з п’єси М. Куліша «Мина Мазайло».
Р и н а та У л я сидять і про щось розмовляють. Заходить
М о к і й.



Р и н а (до брата). Ти, здається, знайомився колись.
Моя подруга — Уля Розсоха.
У л я (виправляє). Розсохіна.
Р и н а (з натиском). Розсоха.
М о к і й незграбно подає руку.

Р и н а. На хвильку, Моко. Улі страшенно вподобалось
українське слово — бразóлійний, а я не знаю, що воно означає. Яка його тяма?
М о к і й. Бразóлійний — темно-синій. (До сестри) Більш
нічого? (Взявся йти).
Р и н а (до Улі). Бразóлійний — темно-синій, розумієш, Улю? (До брата.) Уля каже, що воно звучне таке,
свіже — Бразóлійний. Бразóлійний.
М о к і й (до Улі Стримано). Ви де чули чи вичитали
це слово?
У л я (розгубилася). Я?.. Я не зна... Воно мені просто
взяло і сподобалось...
Р и н а (перехопила). Улі ще одно подобалось слово...
«Бринить», ти казала? ... Що таке «бринить», Моко?
М о к і й (м’якше). А, «бринить». По-руському — «зву
чить». Та тільки одним словом «звучить» його перекласти
не можна. «Бринить» має декілька нюансів, відтінків.
По-українському кажуть: орел бринить. Це означає — він
високо, ледь видко — бринить. Можна сказати — аеро
бринить. А от іще кажуть: сніжок бринить. Це як випаде,
а тоді зверху, в повітрі, ледь примітний такий, бринить.
Або кажуть — думка бринить. Це треба так розуміти:
тільки-тільки береться, вона ще неясна — бринить. Спів
бринить. Це, наприклад, у степу далеко ледве чути пісню...
(З гумором) Губа бринить. Так на селі й кажуть: аж губа
бринить, так цілуватися хоче.
У л я . А знаєш, Рино? Мені справді сподобалось це слово.
М о к і й (до Улі). А вас справді цікавить все це? Українська мова і ... взагалі?
У л я . Взагалі страх як цікавить!
Р и н а. Як стане коло української афіші: читає-читає, думає-думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшивою...
М о к і й. А знаєте, я сам такий. Побачу ото неправильно
написану афішу, вивіску або таблицю — і досади тобі на


цілий день. А які жахливі афіші трапляються, як перекручують українську мову...
У л я . Серйозно?
М о к і й. Ах, Улю. Як ще ми погано знаємо українську
мову. А яка ж вона поетична, милозвучна, що вже багата...
Та ось вам на одне слово «говорити» аж цілих тридцять
нюансових: говорити, казати, мовити, балакати, гомоніти,
гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, цвенькати,
бубоніти, лепетати, жебоніти, верзти, плести, бурмотати,
патякати, варнякати, мимрити, цокотіти...
Ах, Улю! Мені вже давно хотілось вам сказати...
У л я (трепетно). Що?
М о к і й. Улю! Давайте я вас ...українізую!!!
У ч н і відповідають на питання.

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Так, без синонімів
наша мова не була б такою багатою.
Пропоную вам виконати таке завдання: розташуйте слова-синоніми за збільшенням ознаки або сили дії.
У ч н і сприймають завдання на слух.

Летіти, гнати, мчати, бігти; жвавий, швидкий, скорий,
прудкий, шпаркий, хуткий; бити, шмагати, сікти, шпарити, лупцювати, періщити, хльостати; розгардіяш, хаос,
безладдя, нелад, непорядок; заметіль, сніговиця, хурделиця,
хуртовина, завірюха, буран, хуга, віхола.
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Ребята, на каком бы
языке мы с вами не говорили, нам необходимо следить за
его чистотой, соблюдать культуру речи.
Я предлагаю вам сейчас написать небольшой рассказ
о нашей школе, придерживаясь норм русского языка. На
эту работу вам отводится 5 минут.
У ч и т е л ь перевіряє завдання.

А сейчас давайте представим, что нас посетила делегация
из Японии. Гости понимают только русский язык. Поэтому
экскурсовод, в роли которого выступит ваш одноклассник,
расскажет о своей школе на русском языке.
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и.
Дотримуючись Закону про мови, ми синхронно перекладаємо українською мовою.
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У ч е н ь - е к с к у р с о в о д робить паузу після кожного речення. Учні колективно перекладають.
Оцінювання роботи учнів.
ІІІ. Підбиття підсумків уроку
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и бере зерна пшениці,
пересипає з руки в руку.

У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Ці маленькі
зернинки — пшениця. Зернинка до зернинки — ось і колосок. Хвилюється колосом пшенична нива, колір якої на
прапорі України. А пишний пшеничний коровай на вишитому рушнику символізує гостинність.
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и бере в руку житні зернинки.

У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Это маленькие зерна
ржи. Из них тоже вырастет колос. Колос — это жизнь.
Ведь из этих маленьких зернышек выпекают вкусный,
питательный ржаной хлеб.
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. Ми перемішаємо
зерна. У тлумачному словнику прочитаємо, що така суміш
називається суржиком. З якою метою ми провели такий
експеримент?
У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. К какому выводу мы
пришли?
У ч н і говорять, що ще одне лексичне значення слова
суржик — це мовна мішанина, і роблять висновок про
його негативну роль. Відповіді учнів свідчать про те, чи
досягнута мета уроку.

У ч и т е л ь р о с і й с ь к о ї м о в и. Смешение языков — это
признак низкой культуры. И поэтому нужно стремиться
к чистоте, точности, грамотности речи. Ведь, как сказал
К. Паустовский, языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего дня своей жизни.
У ч и т е л ь у к р а ї н с ь к о ї м о в и. «Плекайте мову.
Пильно й ненастанно політь бур’ян!» — закликав нас
М. Рильський. Пам’ятайте слова В. Сухомлинського: «Говорити скаліченою мовою — все одно, що грати на не
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налаштованій скрипці». Тут доречно згадати рядки із вірша
сучасного поета Олеся Лупія «Говоріть».
Обминайте чужинні слова кострубаті,
Що до нашої мови зухвало повзуть.
Говоріть, почувайтеся наче на святі,
І натхненні слова радість вам принесуть.
IV. Домашнє завдання

З української мови — підкреслити на аркушах помилки
у тексті повідомлення учня, винести на поля відповідні
позначки; записати текст літературною мовою; з російської
мови — перевести текст на русский язык.
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Комбінований урок
позакласного читання

«У пошуках заповіданих скарбів»
(за віршем А. Малишка «Вечори, як сиві котики»)
Мета:

Обладнання:

поглибити знання учнів про віршовану і прозову мову, вивчені художні засоби (порівняння, епітети), дати загальне початкове
уявлення про метафору; розвивати інтерес до
вивчення поетичних творів; вміння виразно
їх читати, аналізувати, знаходити і розрізняти у поезії художні засоби; розширювати
лексичний запас учнів; виховувати любов
і повагу до рідного слова та культури.
підручник, малюнки учнів, карта, кросворди,
чисті аркуші паперу, епіграф записаний на
дошці над картою, костюм для козака, чорна
скринька, картки із запитаннями та завданнями, тексти колискових пісень, «фанти»
для гри «Оплески — епітет», творче завдання «Таємничий пароль» для кожного учня,
музичне оформлення.
Хід уроку
Багатство — не у володінні скарбами,
а в умінні ними користуватися.
Наполеон І

І.

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Учитель (вітається з учнями, показує рукою на глечик,
що стоїть на вчительському столі). Діти, звідки цей дивний
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глечик, тільки-но вчитель бере глечик до рук, звучить
«Козацький марш», з’являється козак.
Хто ви і звідки?
К о з а к.
Добридень, друзі! Я — козак,
Що значить — вартовий, вояк.
Проте в турецькій, бачте, мові
«Козак» тлумачиться не так.
Про нього кажуть — волоцюга,
А ви в мені знайдете друга.
По світу довго я блукав,
Нащадків гідних відшукав,
Щоб передати ті скарби,
Що заповідані в Січі.
Ця карта (показує на карту) допоможе всім
Знайти дорогу до скарбів.
ІІ.

Оголошення теми й мети уроку.

У ч и т е л ь. Отже, сьогодні на уроці нам необхідно здійснити подорож і відшукати заповіданий предками скарб.
На нашому шляху виникне багато перешкод. І треба буде
докласти чимало зусиль, щоб їх подолати. Я думаю, що
знання з теорії літератури, вміння виразно читати вірші,
аналізувати їх, стануть нам у пригоді.
Як справжні мандрівники-шукачі, ми будемо вести
щоденники, куди записуватимемо все, що відбуватиметься
з нами дорогою. Давайте відзначимо дату, коли ми вирушаємо в путь.
У ч н і записують число і тему уроку у робочі зошити
з української літератури — «щоденники».
ІІІ. Основний зміст роботи

1. Актуалізація знань.
К о з а к.

Перед нами шлях широкий,
Міст хиткий та яр глибокий.
Тільки разом зможем ми,
Друзі, досягти мети.

У ч и т е л ь. Так, дійсно, подорож складна, і до кінця
дістанеться лише той, хто пройде всі випробування. Сьогодні, як і завжди, ми — одна команда. Чи готові ви до
подорожі?
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Діти відповідають.
Давайте перевіримо, наскільки ви готові. Вдома вам необхідно було підготувати виразне читання поезії А. Малишка
«Вечори, як сиві котики». Кожен із вас буде читати по
рядку з вірша, намагаючись це зробити якомога краще.
У ч н і виразно читають вірш А. Малишка «Вечори, як
сиві котики».

2. Бесіда.
К о з а к разом з учителем проводить бесіду з у ч н я м и,
за кожну правильну відповідь дає фішку.

1) Чи сподобався вам вірш? Чим саме?
2) Що вам відомо про автора цього вірша?
3) Які ще вірші Андрія Малишка ви читали?
У ч и т е л ь звертає увагу козака на виставку малюнків,
які діти підготували до вірша «Вечори, як сиві котики». У ч н і коментують свої роботи, зачитують рядки,
що проілюстрували. Козак відзначає відповіді учнів
фішками.

3. Гра «Збудуй міст».
У ч и т е л ь (показує на карту). Перед нами чарівна
КРАЇНА СЛІВ з незвичайними мешканцями. Але бурхлива
річка не дає нам рухатись вперед. Далі пройде лише той,
хто збудує міст. Міст з прислів’їв про слово.
К о з а к. Так, так. У нас на Січі люблять влучне слово.
А які прислів’я знаєте ви?
У ч н і записують прислів’я на аркушах, називають їх,
а в ч и т е л ь і к о з а к кріплять їх на карту у вигляді
мосту. За кожне прислів’я козак дає фішку.
Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

Слово — не стріла, а глибше ранить.
Давши слово — держись, не давши — кріпись.
Вода все сполоще, а злого слова — ні.
Слово старше, ніж гроші.
Рана загоїться, але слово — ніколи.
Розумній голові досить два слова.
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Слово до слова — зложиться мова.
Слово — не полова, язик — не помело.
Не кидай словами, як пес хвостом.
К о з а к (показує чорну скриньку).
Що за річ така цікава,
Загадкова, таємнича?
Мабуть це невипадково,
Мабуть, ще одна задача.

4. Робота з картками.
У ч и т е л ь. Для того, щоб продовжити пошуки, нам
необхідно виконати завдання, що містяться у цій чорній
скриньці. Прошу найсміливіших вийти і витягти картки.
У ч н і виходять по одному і, обравши картку, виконують
завдання за окремим столом.

Картка № 1
Поясніть, навівши приклади, чим прозова мова
відрізняється від віршованої.

Картка № 2
Що таке рима? Відповідь проілюструйте.
Картка № 3
Доведіть, що твір А. Малишка «Вечори, як сиві
котики» написаний віршованою мовою.

Доки у ч н і працюють з картками, решта класу грає
в «Неслухняні рими». Після закінчення гри озвучуються
результати роботи з картками.

5. Гра «Неслухняні рими».
К о з а к.
Щось я, друзі, заморився,
Як то кажуть, з ніг вже збився.
Треба трохи відпочить
Та багаття запалить.
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У ч и т е л ь. А запалимо ми його лише тоді, як ви «приборкаєте» неслухняні рими. (Пропонує учням, скласти вірш,
використовуючи подані рими: українська — материнська;
звичний — вічний.)
Можливий варіант виконання
Мова
Мова моя українська —
Батьківська, материнська!
Тебе я знаю з пелюшок,
Просту, домашню, звичну.
Ти ніжна, лагідна, мов шовк,
Як небо й сонце — вічна.

6. Виразне читання поезії.
У ч и т е л ь. Пропоную перевірити стан нашого дорожнього знаряддя, ще раз виразно прочитати вірш (учні читають).
7. Бесіда за питаннями.
1) Як Андрій Малишко змальовує у вірші український
вечір?
2) Як ви думаєте, чому вечір зображено в образі домашнього кота?
3) Який художній засіб застосовує поет? (Діти називають порівняння, дають визначення.)
4) Які означення можна дібрати до слова кіт? (Діти
добирають означення: пухнастий, м’який, теплий,
лагідний, ніжний, спокійний, ласкавий.)
5) Як називаються слова-означення, які ми дібрали?
(Діти називають епітет і дають визначення поняття.)
К о з а к відзначає відповіді учнів фішками.

К о з а к.

Ми багаття запалили
Й дуже добре відпочили.
А тепер рушаймо далі
За чарівними скарбами.

8. Лірична перерва.
У ч и т е л ь. Подивіться на карту. Перед нами океан
невідомості. Щоб він зник з нашого шляху, нам треба
дізнатися про щось нове. Повернімось до вірша.
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Отже, домашній кіт став уособленням вечірньої пори.
Це невипадково. Мати Андрія Малишка гарно співала, і,
мабуть, майбутній поет запам’ятав мамині колискові пісні.
А головним героєм цих пісень дуже часто був кіт. Давайте
прочитаємо їх.
Діти читають колискові (тексти колискових заздалегідь розкладені на партах).
***
Ой ти, коте рябку,
Та вимети хатку,
А ти, коте сірий,
Ти вимети сіни,
А ти, котку рудю,
Та вимети грубу,
А ти, кішко, не ворчи,
Піди сміття одімчи.
А ти, волохатий,
Біжи кругом хати.
Тільки, котку, не мурчи,
Дитиночки не збуди,
А ти, коте муругий,
Прийди до нас удруге,
До нашої хати
Дитя колихати.
А ти, коте чорний,
Та сідай у човен.
Та й поїдеш на лужок,
Наламаєш квіточок
Забавляти діточок.
Поїдеш у долину
По червону калину
Забавляти дитину.

Бігав котик пелехатий
Бігав котик пелехатий,
Бігав котик кругом хати
З великою ломакою
За сірою собакою.
Та вкрав у баби квітку,
Та й поніс до Галі,
Положив на лаву.
Стала Галя бити:
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— Не вчись, котик, красти,
А вчися робити —
Бери ціп та йди на тік
Жито молотити.

9. Гра «Оплески—епітет».
У ч и т е л ь. Ви добре читали, тож давайте поаплодуємо
собі, погравши у гру «Оплески—епітет!» Я називатиму словосполучення з різними художніми засобами і без них. Ви
відповідатимете оплесками тільки тоді, коли почуєте епітет.
Хто помилиться, той одержить «фант», якому в кінці гри
буде присуджено ціну: сказати прислів’я на задану тему,
відгадати загадку від козака тощо.
1) «…з ними вітру теплі дотики…»
2) «В партизанську ніч посивіла ти,
Як в тяжкий мороз непожата нива»
3) «Місяць яснесенький промінь тихесенький
Кинув до нас…»
4) «Ще твоя думка літає легенька,
Мрії твої ще у сні».
5) «Від душі всієї, від всього серденька
Люблю тебе, рідна Україно-ненько»
6) «Там лан, як полонина…»
7) «Як палають в темнім борі ягідки калини,
Так любов палає в серці Нені України».
10. Розгадування кросворда.
У ч и т е л ь. До заповітної мрії вже не так далеко. Але на
шляху з’явилися глибочезні яри. Щоб їх пройти, необхідно
розгадати кросворд. Правильно відповівши на запитання,
у виділеному стовпчику ви прочитаєте назву художнього засобу, який Андрій Малишко застосував у вірші «Вечори, як сиві
котики», і знайдете ключ до дверей, які ведуть до скарбниці.
К о з а к озвучує кросворд, записує правильні відповіді
на дошці, а у ч н і працюють із заздалегідь отриманими
аркушами з кросвордом.

1. Співзвучне закінчення рядків. (Рима)
2. Художнє означення. (Епітет)
3. Яка домашня тварина є головним героєм колискових?
(Кіт)
4. Мова, якій не властиве римування. (Прозова)
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5. Закінчіть рядок: «Двох синів твоїх узяли…». (Фронти)
6. Воно — не горобець, вилетить — не спіймаєш. (Слово)
7. Це художній засіб, за допомогою якого один предмет зіставляється з іншим, чимось на нього схожим.
(Порівняння)
8. Ім’я автора віршів «Вчителька», «Вечори, як сиві
котики». (Андрій)
1
2
3
4
5
6
7
8

Козак відзначає відповіді учнів фішками.

У ч и т е л ь. Отже, по вертикалі склалося слово «метафора». Це слово — той ключ, яким ми зможемо відчинити
двері, що ведуть до скарбниці.
У ч и т е л ь дає визначення метафори, у ч н і записують
у зошити.

Метафора — уподібнення одних предметів і явищ іншим
за певними схожими ознаками. Наприклад: «За думою дума
роєм вилітає» (Т. Шевченко). Тут плин думок уподібнюється
летові рою бджіл.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Учитель пропонує дітям знайти метафори у вірші та записати їх у зошити. Козак відзначає відповіді учнів фішками.
V.

Підбиття підсумків уроку

К о з а к. Наближається до кінця наша подорож. Давайте підрахуємо кількість фішок у кожного з вас і виявимо
найбільш активних, знаючих, спритних членів команди.
У ч н і за допомогою в ч и т е л я та к о з а к а підраховують
кількість фішок. У ч и т е л ь оцінює рівень навчальних
досягнень.
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У ч и т е л ь. Ми пройшли з вами довгий і важкий шлях,
досягли мети і знайшли скарбницю. Що ж заповідали нам
наші предки, які скарби? Давайте подивимось.
К о з а к показує дітям велику скриню, в якій знаходяться
яскраві картки з афоризмами про слово та побажаннями.
Кожний у ч е н ь витягає картку і зачитує те, що написано.

У ч и т е л ь. Так що ж, діти, є скарбом, до якого ми
так довго йшли? (Учні відповідають). Дійсно, слово — це
скарб, яким ми з вами володіємо. Проте пам’ятайте, що
багатство — не у володінні скарбами, а в умінні ними користуватися.
VІ. Домашнє завдання

Скласти невеликий вірш, використавши епітети, порівняння, метафори.
У ч и т е л ь. Плекаймо в серці кожне гроно,
Прозоре диво калинове.
Хай квітне, пломенить червоно
В сім’ї великій, вольній, новій.

Автор цих слів — Дмитро Білоус, з творчістю якого ми
будемо знайомитися на наступному уроці.
Сподіваюсь, що наш гість не розчарований зустріччю.
К о з а к.
Прощавайте, браття милі!
Радий я завзяттю й силі,
Тим, що тут демонстрували,
Козака ви здивували.
А безцінний скарб плекайте
І про рідну мову дбайте.
Звучить «Козацький марш».
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Конкурсно-розважальна програма

Слов’яночка
Мета:

Обладнання:

поглиблювати знання учнів з української
літератури, зокрема звернути увагу на художні твори, в яких ключовими фігурами є
жінки; залучити учнів до пошукової роботи
з народознавства; розвивати естетичні смаки, позитивне ставлення учнів одне до одного, почуття колективізму, відповідальності,
працелюбність, наполегливість у досягненні
мети; спонукати учнів до наслідування позитивного досвіду однолітків, вироблення
власної життєвої позиції, прагнення вдосконалити власні уміння та навички, допомагати школярам розкрити творчі здібності
й розвинути їх; виховувати поважне ставлення до дівчини, жінки-матері як берегині
роду.
декорації до інсценізацій, магнітофон, аудіозапис пісень О. Дзюби «Слов’яночка», Г. Татарченка, В. Крищенка «Слов’янська врода»,
«Чого являєшся мені у сні?» І. Франка у виконанні В. Козловського; скринька із запитаннями, стіл для журі, протоколи журі.
Методичні поради

1. Конкурсно-розважальна програма «Слов’яночка» проводиться з урахуванням вікових категорій учнів: 5—6 класи; 7—8 класи; 9—11 класи.
2. Кількість учасників заходу визначається його організаторами.
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3. З конкурсними випробуваннями учасники знайомляться
напередодні проведення заходу.
4. Учні спільно з класними керівниками, педагогом-організатором навчального закладу, батьками повинні
підготуватися до конкурсу сценічної майстерності (обрати твір для інсценізації, дібрати костюми, створити
декорації).
При виборі твору для інсценізації доцільно звернути
учнівську увагу на «Наталку Полтавку» І. Котляревського,
«Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, «Кайдашеву сім’ю» І. Нечуя-Левицького, «Орисю» П. Куліша,
«Бояриню» Л. Українки, «Роксолану» П. Загребельного,
«Марусю Чурай» Л. Костенко.
Хід конкурсно-розважальної програми
І.

Слово ведучих програми
Звучить пісня Г. Татарченка та В. Крищенка «Слов’янська
врода».
На сцені з’являються в е д у ч і.

П е р ш и й в е д у ч и й.
Я не бував за дальніми морями,
Чужих доріг ніколи не топтав —
В своїм краю під буйними вітрами
Щасливим я і вільним виростав.

Д р у г и й в е д у ч и й.
Мене ліси здоров’ям напували,
Коли бродив у їхній гущині,
Мені поля задумливо шептали
Свої ніким не співані пісні.

Т р е т і й в е д у ч и й.
Коли не вмів ще й букваря читати,
Ходив, як кажуть, пішки під столом,
Любить людей мене навчила мати
І рідну землю, щоб там не було.

Ч е т в е р т и й в е д у ч и й.
Чужих країв ніколи я не бачив,
Принад не знаю їхніх і окрас,

23

Та вірю серцем, щирим і гарячим:
Нема землі такої, як у нас.

П е р ш и й в е д у ч и й.
Нема ніде такої вроди,

Д р у г и й в е д у ч и й.
Нема дівочої краси.

Т р е т і й в е д у ч и й.
Вона — неначе чисті води,

Ч е т в е р т и й в е д у ч и й.
Неначе крапельки роси.

П е р ш и й в е д у ч и й.
Доброго дня, шановні друзі!

Д р у г и й в е д у ч и й. Ми раді вітати вас на конкурснорозважальній програмі «Слов’яночка»!
Т р е т і й в е д у ч и й. Дозвольте представити наших
чарівних учасниць.
В е д у ч і представляють у ч а с н и ц ь, даючи коротку характеристику кожній, наприклад: «Башликова
Аліна — учениця 7-А класу. В анкеті Аліна зазначила,
що покладає великі надії на цей конкурс, сподіваємося, що
поетичні твори дівчини незабаром з’являться на сторінках
місцевих газет та журналів…».

П е р ш и й в е д у ч и й.
Слов’янська врода перед нами
У всій своїй красі цвіте.
І райдужними кольорами
Фарбує, прикрашає все!

Д р у г и й в е д у ч и й. Для того, щоб ближче познайомитися з учасницями нашого конкурсу, надаємо їм слово.
ІІ.

Конкурсна програма

1. Знайомство.
У ч а с н и ц і по черзі представляють себе.
Д і в ч а т а повинні розказати про своє ім’я (його походження, значення, риси характеру людини, що є носієм
цього імені, поради присутнім щодо спілкування з людиною-носієм імені), про власні захоплення, уподобання,
зазначити чого чекають від цього конкурсу; побажати
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успіху усім учасницям конкурсно-розважальної програми, звернутися зі щирими словами до присутніх у залі
г л я д а ч і в, ж у р і.
Ж у р і оцінює змістовність виступу, манеру викладу,
оригінальність, виставляє бали

2. Творча лабораторія.
Т р е т і й в е д у ч и й. Російська поетеса Марина Цвєтаєва колись сказала: «Талант! Талантом пишатися — нічого!
Він — від Проведіння й від батьків! Нам залишається тільки
працелюбність. Праця! Один талант не дасть нічого! Талант
плюс праця, тільки!»
Ч е т в е р т и й в е д у ч и й. Про те, що всі наші учасниці
дуже талановиті, відомо всім. А ось скільки праці вони
доклали для того, щоб вдосконалити свої творчі вміння, ми
зараз побачимо. Адже дівчата покажуть і розкажуть про
свою творчу діяльність, розкриють деякі таємниці власної
творчої лабораторії.
У ч а с н и ц і конкурсу представляють свою творчу лабораторію.
Це може бути виконана пісня, гра на музичному інструменті, демонстрація власних вишивок, виробів із бісеру,
живописних творів, декламування поезії тощо.
Наприкінці конкурсу ж у р і виставляє бали

П е р ш и й в е д у ч и й. І як тут не погодитися з висловлюванням Гете про те, що хто народжений із талантом
і для таланту, той знаходить у ньому своє найкраще виявлення.
Д р у г и й в е д у ч и й. Поки наші учасниці готуються до
наступного конкурсу, свій танець нам дарують ... (ведучий
оголошує номер художньої самодіяльності, під час якого
учасниці готуються до наступного конкурсу — показу українського національного одягу)
3. Дефіле.
Т р е т і й в е д у ч и й. В українській народній пісні співається:
Гарна плахта, гарна плахта,
Ще й шовком заткана,
А сорочка білесенька
Ясно вишивана.
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Ч е т в е р т и й в е д у ч и й.
Ось керсетка оксамитна,
Ось рясний віночок,
Червоненький фартушок,
В смужку поясочок.

Т р е т і й в е д у ч и й. Привітаймо наших учасниць оплесками. Вони зараз з’являться перед нами в українському
національному одязі.
Звучить пісня «Чого являєшся мені усні?» у виконанні
В. Козловського.
З’являються у ч а с н и ц і конкурсу в українських національних костюмах. Оцінюється костюм, дефіле, відповіді
на запитання ведучих

Ч е т в е р т и й в е д у ч и й. Шановні учасниці, вам пропонується відповісти на запитання, які ви самі собі оберете
за допомогою цієї чарівної скриньки.
Один із в е д у ч и х виносить скриньку із запитаннями
(див. Додаток). Кожна у ч а с н и ц я повинна дістати зі
скриньки папірець і дати відповідь на запитання, що
там записане.
Оцінки ж у р і.

4. Конкурс сценічної майстерності «Увага! Прем’єра».
Звучить пісня «Слов’яночка» О. Дзюби

П е р ш и й в е д у ч и й. Ліна Костенко у романі «Маруся
Чурай» так написала про головну героїню:
…ця дівчина не просто так, Маруся.
Це голос наш. Це — пісня. Це — душа…
Вона була, як голос України,
Що клекотів у наших корогвах.

Д р у г и й в е д у ч и й. Легендарна Либідь, Євпраксія,
княгиня Ольга, Роксолана… і багато інших, що прославили
Україну на весь світ. Їм присвячували поети, письменники,
художники, скульптори, композитори свої найкращі твори.
П е р ш и й в е д у ч и й. А сьогодні ми побачимо прем’єри,
які підготували групи підтримки наших учасниць. Головними героїнями цих творів, звичайно ж, будуть чарівні
слов’янки. Зустрічайте…(оголошення виступаючих і твору,
який інсценізується)
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У цьому конкурсі бере участь група підтримки, тобто
учні того класу, який представляє учасниця конкурсу.
Школярі мають підготувати інсценізацію художнього
літературного твору, головною героїнею якого є дівчина або жінка. Наводимо приклад інсценізації за твором
П. Куліша «Орися»

Орися
Дійові особи
Василь
Сотник Таволга
Старий Грива
Орися
Перший парубок
Другий парубок
Третій парубок
Четвертий парубок
Перша дівчина
Друга дівчина
Третя дівчина
Сцена перша
Звучить музика, на сцені з’являються п а р у б к и.

П е р ш и й п а р у б о к. Агов, хлопці! А чи не бачив хто
з вас дочку сотника Таволги, що у Війтовцях живе? Кажуть, що вона краща й над ясную зорю в погоду, й краща
над повний місяць серед ночі, краща й над саме сонце, що
звеселяє й рибу в морі, і звіра в діброві, і мак у городі.
Д р у г и й п а р у б о к. Та гріх таке казати, Іване! Де
таки видано, щоб дівча було краще од святого сонця й
місяця?
Т р е т і й п а р у б о к. Та вже, мабуть, так нас, грішних,
мати на світ породила, що як споглянеш на дівоцьку вроду, то здається тобі, що вже ні на землі, ні на небі нема
нічого кращого.
Ч е т в е р т и й п а р у б о к. Гарна, хлопці, сотниківна!
Знають її по всій Україні. Так оце Василь, товариш мій
вірний, і собі поїхав до Війтовець, щоб на Орисю поглянути.
Погляньте (придивляється вдалечінь), а то, здається, він
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іде. Та щось смутний, невеселий. (До Василя) Здоров був,
Василю! (простягає руку)
П е р ш и й п а р у б о к (з цікавістю). Ну що, бачив
Орисю?
В а с и л ь (зітхає). Шкода, брате, нашого повабу й залицяння! Не для нас зацвіла ця квітка. Може, хто й застромить її собі за високу шапку, тілько той буде не з нашого
десятка.
Ч е т в е р т и й п а р у б о к. Та казав же тобі, Василю, не
їдь. Хіба у нас тут мало гарних дівчат?
Д р у г и й п а р у б о к. Так, парубоче, не журись, знайдеш ти собі дівчину не гіршу за Орисю.
Т р е т і й п а р у б о к (зітхає, хитає головою). Занапастила козака…
Сцена друга
П а р у б к и йдуть. На сцені з’являється сотник Т а в о л г а
та С т а р и й Г р и в а, які йдуть назустріч одне одному

С т а р и й Г р и в а. Добридень, добродію!
Т а в о л г а. Здоров, добродію!
С т а р и й Г р и в а. Чого замислився? Чи не походи наші
славні згадав, товаришів загиблих?
Т а в о л г а. Вдячний я тобі, Гриво, що випестив мене
на руках, на коні їздити навчив. Майже всю Польщу ми
з тобою пройшли.
С т а р и й Г р и в а. Так, сотнику, і в Криму були, і на
Чорному морі. І вже на старості літ нічого я не хочу, тільки
при тобі, при славному сотнику Таволзі та при дочці твоїй
Орисі, вік свій дожити.
Т а в о л г а. Виростив я дочку собі на славу. Вирівнялась
і викохалась, як біла тополя в леваді. Треба вже й пару їй
шукати. Є багато людей, і статечних, і значних, що залицяються до неї. Та не хотілося б мені оддавати її в руки сивому дідові. Зів’ялить, ревнуючи, як вітер билину в полі.
С т а р и й Г р и в а. Твоя правда. Але й за молодого
шибайголову теж не віддаш. Бо не проживе він довго без
степу та коня, поляже в полі буйною головою, а Орися буде
з діточками горювати.
Т а в о л г а. Ну то що Бог дасть, те й буде.
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Сцена третя
Заходить О р и с я. Вона з’являється трохи нижче сцени,

тому не помічає б а т ь к а й с т а р о г о Г р и в и
О р и с я ( д о г л я д а ч і в ) . Приснився мені дивний
сон. Бачила я свою покійну матір. І сказала вона мені, що
не довго вже мені дівувати. Щодень вона благає Господа
милосердного, щоб послав мені вірного чоловіка… (Помічає
батька й старого Гриву) Піду до батька, попрошу, щоб
дозволив із дівчатами поїхати до річки Трубайла білизну
виполоскати. Тоді й думки сумні самі зникнуть.
О р и с я підходить до б а т ь к а, кланяється

О р и с я . Добридень, панотче, здрастуйте, дідусю.
С т а р и й Г р и в а. Добридень, Орисю.
О р и с я . Панотченьку! Позолили мої дівчата платтє.
Нехай запряжуть нам коней, поїдемо до Трубайла, під Турову Кручу. Там вода чиста, як скло.
Т а в о л г а. Чого ж тобі, Орисю, так далеко їздити?
О р и с я . Хіба ж то вже, батечку, й далеко? На півгодини ходи; да туди ж усе їхати лугом да левадами, що й
незчуєшся, як вода заблищить і зашумить під горою.
Т а в о л г а. О, я вже знаю, що аби чого забажала, то
вмієш випросить. (До Гриви) Запряжи, добродію, пару коней, візьми хоч той віз, що було сухарі в поході возимо,
та повези наших прачок до Трубайла.
С т а р и й Г р и в а. Добре, добродію, запряжемо. Чому
не запрягти?
У с і підводяться й ідуть

Сцена четверта
На сцені з’являються д і в ч а т а з білизною, О р и с я,
с т а р и й Г р и в а. Ідуть, озираються навколо. Чути шум
води

П е р ш а д і в ч и н а. А скажіть, діду, чому та круча
Туровою зветься?
С т а р и й Г р и в а. Нащо вам знати?
Д р у г а д і в ч и н а. Аже ж ти нащось знаєш? Так і нам
скажи!
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С т а р и й Г р и в а. Ой мої голуб’ята! Сказав би вам, да
тілько більш не поїдете сюди на річку.
Т р е т я д і в ч и н а. Що ж там таке? Скажи-бо таки
нам, дідусю!
С т а р и й Г р и в а. Ну добре, слухайте, дівчата. Колисьто давно, іще до татарського лихоліття, правив Переяславом
якийсь князь. Да й був собі той князь вправним стрільцем.
Ото ж раз поїхав він на полювання да й одбивсь у пущі
од своєї челяді. Іде да іде пущею, коли ж дивиться, аж на
лощині пасеться стадо турів.
О р и с я . А що ж то, дідусю, за тури?
С т а р и й Г р и в а. То, моя кришко, були дикі бики із
золотими рогами; тепер уже їх ніде не побачиш. Бачить
князь тих турів; тільки не дивується на їх золотії роги,
а дивується, що при них стоїть дівчина така, що усю пущу
красою освітила. Поскочив він до неї; а од неї так сяє, що
й приступить не можна. Забув князь і про свою челядь,
і про те, що заблудив у пущі: вхопила його за серце тая
чудовная краса.
«Дівчино! — рече,— будь моєю жоною!» А вона рече:
«Тоді я буду тобі жоною, як Трубайло назад вернеться».
А князь їй знову: «Як не згодишся на моє прохання, то я
твої тури постреляю».— «Як постреляєш мої тури, то вже
більш нічого не стрелятимеш». Розсердився князь, взяв лук
із плеча і почав стрілять золоторогії тури. Сунулись тії тури
в пущу, так і виваляли дерево; а князь за ними знай пускає
стрілку за стрілкою. Прибігли над Трубайло... а Трубайло
тоді був не такий узенький як тепер,— прибігли над високу
кручу і всі шубовсть у воду! Да й ні один не переплив, усі
каменем лягли по дну, аж річку загатили. Сплеснула тоді
дівчина руками: «Потопив єси моїх золоторогих турів, блукай же тепер по пущі по всі вічнії роки!..» Отже, й блукає,
кажуть, той князь до сього часу по пущі і ніяк не знайде
свого Переяслава. А Переяслав був уже і в татарських руках,
був і в лядських — чого вже не було з тим Переяславом? А
він не знайде його та й не знайде. А дівчинині тури лежать
і досі каміннями в воді, і от прислухайсь: то не вода реве,
а ревуть тури глухо з-під води. Отже, кажуть, буде таке
врем’я, що князь приїде на Турову Кручу, повстають тури
і підуть шукати собі диких пущ по Вкраїні.
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О р и с я . Багата земля наша на перекази й легенди.
С т а р и й Г р и в а. Багата вона на жіночу вроду.
П е р ш а д і в ч и н а. Багата на степи й ліси, гори й полонини.
Д р у г а д і в ч и н а. Тож любімо її серцем і душею.
У с і. І не переставаймо милуватися нею!
У с і кланяються і йдуть
Оцінки журі.
ІІІ. Підбиття підсумків

Нагородження переможців.
П е р ш и й в е д у ч и й.
Сьогодні ми вітаємо красу,

Д р у г и й в е д у ч и й.
Нев’янучу слов’янську вроду.

Т р е т і й в е д у ч и й.
Її я в серці своїм пронесу,

Ч е т в е р т и й в е д у ч и й.
Як часточку великого народу.

П е р ш и й в е д у ч и й.
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай.

Д р у г и й в е д у ч и й.
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний   в чужині рай.

Т р е т і й в е д у ч и й.
Їм красить все їх рідний край.

Ч е т в е р т и й в е д у ч и й.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без батьківщини.
Звучить музика, занавіс.
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Додаток
до конкурсно-розважальної програми «Слов’яночка»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Запитання зі скриньки.
Поясніть, що таке дукачі. (Жіноча прикраса у вигляді
монет.)
Поясніть, що таке запаска. (Жіночий одяг, що використовувався замість спідниці для обгортання стану поверх
сорочки.)
Поясніть, що таке намітка. (Покривало з тонкого серпанку, яким заміжні жінки зав’язують голову поверх
очіпка.)
Поясніть, що таке очіпок. (Старовинний головний убір
заміжньої жінки у формі шапочки.)
Поясніть, що таке плахта. (Жіночий одяг типу спідниці, зроблений із двох зшитих до половини полотнищ
переважно з вовняної картатої тканини.)
Поясніть, що таке спідниця. (Жіночий одяг, що покриває фігуру від талії донизу; плахта.)
Поясніть, що значить сап’янці. (Черевики, виготовлені
з тонкої м’якої шкіри найрізноманітніших кольорів.)
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