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МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА

ФОРМУВАННЯ У ШЕСТИКЛАСНИКІВ 
ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО МОВИ

Проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів на сьогодні ду-

же актуальна, сучасне суспільство потребує людей, які здатні швид-

ко орієнтуватися в ситуації, самостійно приймати рішення, активно 

діяти. А це забезпечує насамперед високий рівень інтелекту, пам’яті. 

Мова активізує мозкові центри, виконує роль учителя мислення, сти-

мулює розумову діяльність учнів, сприяє формуванню пізнавального 

інтересу до знань. 

За педагогічним словником пізнавальний інтерес — це глибинний 

внутрішній мотив, який базується на притаманній людині приро-

дженій пізнавальній потребі. Шкільний навчальний процес включає 

основні стани пізнання: мотивація навчальної діяльності; сприйман-

ня та осмислення нового матеріалу; закріплення одержаних знань та 

формування вмінь; відтворення знань та вмінь; контроль і корекцію 

одержаних знань і вироблених умінь. 

Пізнавальний інтерес пов’язаний не тільки з навчанням, він має 

вплив і на виховання дітей, їх розвиток, тобто пов’язує навчання, роз-

виток і виховання в одне ціле. Отже, розвиваючи пізнавальні інтереси 

школярів, ми дбаємо про розвиток інтелекту і виховання особистості. 

Визначаючи види роботи учнів на уроці, вчені (психологи і пе-

дагоги) на перше місце ставлять саме пізнавальну діяльність. Так, 

наприклад, М. С. Каган виокремлює перетворювальну, пізнавально-

комунікативну, ціннісно-орієнтаційну і художню, Г. І. Щукіна — піз-

навальну, предметно-практичну, спілкування, ігрову, художню. 

За характером пізнавальної діяльності Л. С. Виготський визна-

чає два види діяльності — репродуктивну і творчу. Він пише: «Якщо 

ми подивимось на поведінку людини, на всю її діяльність, то легко 

побачимо, що в ній можна розмежувати два види вчинків. Один вид 

діяльності можна назвати відтворювальним або репродуктивним. Він 

найбільш тісно пов’язаний з пам’яттю...» [2; 63]. Другий вид діяльності 

Л. С. Виготський називає творчим — це «діяльність, яка створює щось 

нове, однаково, чи буде створене творчою діяльністю з яким-небудь 

предметом зовнішнього світу, чи певною конструкцією розуму та по-

чуттів, яка живе і проявляється лише в самій людині» [2; 3]. 
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Формування всебічно розвиненої особистості у школі забезпечу-

ється організованими вчителем пошуковими видами діяльності. Са-

мостійні пошуки і відкриття учнів при надбанні і застосуванні знань 

не тільки ведуть до активного, а отже, і до більш міцного засвоєння 

знань, але й підвищують інтерес до навчання, розвивають розумові 

здібності [3; 151]. 

Пізнавальний інтерес учнів розвивається насамперед методом ев-
ристичної бесіди. Відомо, що евристична бесіда — це форма навчання 

«запитання-відповідь», коли учитель не повідомляє сам нові теоре-

тичні знання, не вказує конкретний спосіб дії (дає зразок чи спосіб 

міркування), а вміло поставленими запитаннями примушує учнів са-

мостійно на основі наявних знань, спостережень, життєвого досвіду 

робити відкриття — формулювати правило, робити висновки, зна-

ходити способи виконання завдань. Евристична бесіда організовує 

пошукову пізнавальну діяльність учнів. У такій бесіді чергуються за-

питання, відповідь на які вимагає відтворення відомих знань, із запи-

таннями, відповідь на які вимагає пошуку нових знань, способів дії. 

Якщо відповідь не влаштовує вчителя, він допоміжними питаннями 

підказує школярам, як і де знайти невідповідність між висловленими 

ними судженнями і фактами дійсності. Шукаючи іншої відповіді, учні 

доводять чи спростовують істинність власного судження. 

У ході евристичної бесіди відбувається рух думки учнів від непов-

них і неточних знань до знань достовірних, повних, від явищ до сут-

ності, від сутності поверхової до сутності більш глибокої. Евристич-

на бесіда, таким чином, стає ефективним засобом розвитку мислення 

і мовлення школярів. 

Евристичний підхід у навчанні мови спрямовується не лише на від-

криття нових, а й на усвідомлення уже набутих знань, оскільки час-

тина теоретичних знань, як правило, не досить міцно засвоюється 

учнями і швидко забувається. У школі частіше використовується ка-
техізична бесіда, коли у самому запитанні міститься частина відповіді, 

що не сприяє ні розумовому, ні мовленнєвому розвитку. 

Успішне розв’язання проблемних пізнавальних завдань вимагає 

постановки певної мети, бажання отримати відповідь на питання; 

воно сприяє розвиткові таких розумових операцій, як: аналіз, син-

тез, узагальнення, абстрагування тощо. Евристична бесіда вимагає 

від учнів напруження уваги, оскільки треба стежити за розвитком 

думки, уважно слухати вчителя, відповіді однокласників, водночас 

потрібно пригадувати матеріал, зіставляти, порівнювати, узагальню-

вати. Це, звичайно, забирає більше часу на уроці, що стримує учи-

телів у використанні цього методу, змушує надавати перевагу пояс-

нювальному методу. 

Але психологи, зокрема Л. С. Виготський, наголошують на тому, 

що навчальна діяльність має будуватися з урахуванням рівня оволодін-

ня знаннями, уміннями і навичками, розвитку пізнавальних можли-

востей школярів, при цьому навчання повинно випереджати розвиток 

учнів, ставити до нього кожного разу нові вимоги, забігати «поперед 

розвитку» [2; 53]. Таке навчання здійснюється на рівні самостійного 

розв’язання учнями нових пізнавальних завдань, для чого на уроці 

створюються умови, тобто штучні ситуації, для постійного ускладнен-

ня навчання, підвищення вимог до рівня самостійності учнів. 

Виникнення і розвиток інтересу до мови, вимагає такої органі-

зації навчання, за якої учень залучається до процесу самостійного 

пошуку нових знань, розв’язує завдання проблемного характеру, се-

ред яких:

Проблемне питання
1) Близькі за значенням слова називаються багатозначними?

2) Закінчення — це остання частина слова?

3) На основі яких ознак іменник покійник відноситься до істот, а імен-

ник армія — до неістот?

4) Яка роль прикметника у нашому мовленні?

5) На основі чого прикметник темнолиций не відноситься до жодної 

з груп?

Створення проблемної ситуації на основі 
висловлення видатного вченого або афоризму

1) Доведіть, що у твердженні Н. Ф. Клименко є доля істини: «Ко-

рінь — носій основного значення слова. Без кореня слів не буває»
2) Відомий лінгвіст І. Р. Вихованець пише: «Наявні іменники, які 

вживаються тільки у множині: ворота, ножиці, окуляри, обценьки, 
граблі, двері, сани, сходи, штани. Тут граматична множина безсила 

передати точну кількість предметів». 

� А якщо нам треба позначити один предмет? Чи є якийсь засіб, 

що впорається з цим завданням?

� Знайдіть його!

3) Доведіть, що у твердженні І. Р. Вихованця є момент істини: «Щас-

тя іменника хоча б у нерозлучності з числівником». 

Повідомлення парадоксального факту
1) «Можна зустріти слова без закінчень тут, там, без суфікса і пре-

фікса село, а от без кореня — ніколи. Дарма, що він може бути 

однією буквою (чи звуком), а все ж головний. Ось подивіться, 

у слові пі-р-ну-ти корінь -р-. Це засвідчують його більш щасли-

ві побратими, у яких корінь з двох букв: пі-рн-а- ло, пі-рн-анн-я». 
Чи можете ви навести аналогічні приклади?
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2) «Чи задумувались ви над питанням: яких слів в українській мо-

ві найбільше? І яка це частина мови? Чи, можливо, нема такої 

частини мови, що могла б хизуватися своєю кількісною перева-

гою?

В українській мові — це іменник. У Словнику української мови 

нараховується близько 135 000 слів. Майже половина з них — імен-

ники. Дієслово має слів удвічі менше» (І. Р. Вихованець)

� Чи можете ви пояснити, чому саме іменник у численності став 

неперевершеним? 

Демонстрація дослідження мовного факту
Між частинами мови не існує рівноправності щодо морфемного 

складу. Найголовніші з них, що становлять граматичний Олімп — імен-

ники, прикметники, дієслова — ніколи не бувають одноморфемними. 

Як? — здивуєтеся ви. — А ліс, лис, сад, слід1? Тут же один лише голий 

корінь, інших морфем немає. Однак, так здається тільки на перший 

погляд. Проведемо дослідження:

Н.  ліс — 0 (нуль)

Р.  ліс — у

Д.  ліс — у

З.  ліс — 0 (нуль)

О.  ліс — ом

М.  (у) ліс — і

Поглянувши на цей приклад, ви бачите, що в називному і зна-

хідному відмінках відсутнє буквено виражене закінчення. Позначи-

мо його нулем — 0. Отже, нуль відіграє велику роль не тільки в ма-

тематиці, а й у мові. 

Одноморфемні слова є тільки серед невідмінюваних частин мови.

Яскравість навчального матеріалу, емоційна реакція та зацікав-

леність самого вчителя також впливає на формування пізнавального 

інтересу до мови (що є другою умовою). Серед прийомів цієї групи 

виділимо:

1) прийом новизни, що передбачає включення у зміст навчального 

матеріалу цікавих повідомлень, фактів з етимології слова. 

� Числівники один, два, три, чотири походять від прикметників. Тому 

вони узгоджуються з іменниками. Який відмінок має іменник, 

такої відмінкової форми набуває і числівник. 

� Деякі колишні іменники дали життя числівникам. Так, числівник 

п’ять походить від іменника п’ясть (рука) і через те був пов’язаний 

із значенням «п’ять пальців п’ясті». 

� Числівник сорок теж походить від іменника. Походження його 

пояснюють так: у давні часи в’язка білячих шкурок кількістю 

чотири десятки була своєрідною «ходячою монетою». Її завжди три-

мали в мішку, який називали сорок. Поступово назва мішка почала 

сприйматися як число 40. Оскільки числівник сорок був іменником, 

то зберіг іменникову звичку поєднуватися з родовим відмінком 

залежного іменника: сорок хлопчиків, сорок пісень, сорок озер.

2) прийом семантизації, в основі якого лежить посилення інтересу 

до явищ мови завдяки розкриттю смислового значення терміна, 

фразеологізму. 

а) Чи знаєте ви звідки походить назва «слово»? Як ви думаєте, це 

слово українське чи запозичене? Слово походить від праслов’ян-

ського slovos — те, що можна почути, вимовлене. 

б) Кома і крапка — найдавніші розділові знаки. Кома — слово з ла-

тинської мови — comma — мало значення: відсікаю, відрубую, б’ю, 

кую, ударяю. Отже, кома відсікає, відрубує одну частину речення 

від другої, слово від слова. 

Крапка теж слово з латині — punctum. Звідси її родичі: пунктуа-

ція, пунктир, пунктограма. 

в) Апостроф прийшов у нашу мову з давньогрецької. Означає кривий, 
зігнутий, повернутий. Придивіться до нього у словах м’яч, п’ять, 

ім’я. Він і справді такий. 

Третьою умовою виникнення інтересу до мови є усвідомлення 

учнями необхідності, доцільності і практичної спрямованості виучу-

ваного матеріалу. Сприяє цьому: мотивація:

3) Юрко і Петрик разом готували домашнє завдання. Вони намагалися 

з’ясувати: Чи є лексичне і граматичне значення у займенників?

За тлумачним словником визначили, що займенник я, ти, мають 

значення особи. 

— Отже, значення особи у цих слів є їх основним лексичним зна-

ченням, — зробив висновок Петрик. — Недаремно ж вони назива-

ються особовими займенниками. 

— І виражається це значення основою слова, а не його закінчен-

ням, — додав Юрко. 

— Зачекай, а ось займенники який, яка, яке теж вказують на осо-

бу. У них, здається, і закінчення є, тобто граматичне значення вони 

теж мають. 

— Так яке ж значення особи у займенника — лексичне чи грама-
тичне? — розгублено спитав Юрко. 

— Давайте з’ясуємо це питання в класі;

б) створення власних висловлювань на теми, пов’язані з реальною 

діяльністю (висловлення припущень, здогадок, фантазії щодо роз-

гортання дії, процесу, наслідків тощо):
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Шестикласник Олесь переконує:

— Мене підтримали всі хлопчаки класу: чому це ми скрізь маємо 

пропускати дівчаток, поступатися місцем?

Адже у нас рівноправність!

Завдання: доведіть, що в міркуваннях Олеся враховано далеко 

не все. 

Шестикласник Петро поділився такими міркуваннями:

— У нашому класі часто дають прізвиська один одному: Сірий, 

Жирний, Мочало. Учителі з цим боряться. А чи варто? Адже у філь-

мах усіх часів є герої, що мають прізвиська: Соколине Око, Стрі-

лець, Барило. 

Завдання: висловіть власні міркування з цього приводу. 

Отже, процес формування пізнавального інтересу до мовного мате-

ріалу не стандартизований, залежить від багатьох умов, а головне — від 

залюбленості вчителя у свій предмет і його уміння налагодити неперерв-

ний творчий процес, що відбувається між педагогами та учнями.

ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ 
УМІНЬ ШЕСТИКЛАСНИКІВ

Орфографія вивчає систему правил передачі звукової мови на пись-

мі. У шкільному курсі мови під час виконання практичних вправ 

і завдань вона пов’язує теоретичні знання учнів з усіх розділів мо-

вознавства: фонетики, будови слова, словотвору, лексикології, мор-

фології й синтаксису. 

Відомо, що в зміст роботи з орфографії входять орфографічні 

знання, орфографічні правила, орфографічні уміння й навички. 

Орфографічні знання складаються з понять і фактів. Орфогра-
фічні поняття описують систему правопису. Центральними серед них 

є: орфограма, орфографічна помилка, орфографічне правило, умови 

вибору орфограми, розпізнавальні ознаки орфограм. У цих поняттях 

міститься суть самої орфографії й основи методичного підходу до на-

вчання школярів орфографії. 

Другу групу складають такі поняття, як : принципи орфографії, 

типи орфограм, види орфограм, варіанти орфограм, важкі й лег-

кі орфограми. Ці поняття є базою для побудови методики навчання 

учнів орфографії. 

Практика показує, що шестикласники припускаються в диктантах 

та й при списуванні дуже багатьох помилок. При цьому виявляєть-

ся, що більшість з них знають правила, але в ході письма не відчува-

ють, де треба їх застосувати, тобто не розпізнають орфограм. Отже, 

у школярів не сформована орфографічна пильність. Звідси завдання 

словесника у шостому класі сформувати увагу до орфограми, досяг-

ти певного рівня (вищого порівняно з 5 класом) орфографічної гра-

мотності учнів, довести до свідомості школярів соціальне значення 

орфографічної норми (полегшує спілкування, впливає на його ефек-

тивність, сприяє піднесенню лінгвістичної й загальної культури мов-

ця, формує міцні навички орфографічного письма), виробити уміння 

дотримуватися орфографічних норм письма. 

Орфографічні факти — це окремі мовні факти, які не пояснюють-

ся правилами, а їх просто треба запам’ятати. Наприклад, написання 

слів лиман, кипарис, кишеня. 

Орфографічні правила — це фактично коротка інструкція, у якій 

подаються умови вибору тієї чи іншої орфограми. Більшість правил 

носить констатуючий характер: «Префікс с- пишеться перед глухими 
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приголосними (к, п, т, ф, х), а префікс з- — перед дзвінкими». Але 

є також регулюючі орфографічні правила, які вказують на способи дії 

у процесі вибору орфограми з ряду можливих написань. Наприклад: 

«Щоб перевірити ненаголошений голосний е чи и, треба змінити сло-

во так, щоб голосний став під наголосом». 

Орфографічні уміння й навички — це інтелектуально-моторні дії учнів, 

які виявляються у виборі учнями орфограм і в фіксації їх на письмі.

У шестикласників необхідно сформувати такі орфографічні умін-

ня і навички:

Уміння Навички

� знаходити в словах орфограми;

� правильно писати слова з вивче-

ними орфограмами;

� правильно писати слова з орфо-

грамами, що не підлягають пра-

вилам;

� знаходити і виправляти орфогра-

фічні помилки; групувати слова 

за видами орфограм;

� обґрунтовувати вибір орфограми 

правилом

� застосовувати орфографічні пра-

вила на практиці;

� організовувати роботу над помил-

ками;

� користуватися таблицями і схе-

мами;

� добирати власні приклади до ви-

вчених орфограм;

� користуватися орфографічним 

словником

У процесі навчання школярів орфографії треба враховувати пси-
хологічні передумови: розвиток уваги і пам’яті, формування свідомо-

го ставлення до суті виучуваного мовного явища, спрямування на за-

пам’ятовування його. 

Для учителя важливо визначити на початку навчального року, 

які з вивчених шестикласниками орфограм є актуальними (тобто піс-

ля вивчення і повторення учні відчувають труднощі в їх написанні), 

а які — неактуальними (у їх написанні труднощів немає). Це потріб-

но для того, щоб спрямувати методичні зусилля на формування на-

вичок правопису саме актуальних орфограм, правильно розподілити 

свою роботу. 

Як правило, учні відчувають фонетичні труднощі у зв’язку з на-

явністю у словах явищ асиміляції і дисиміляції (боротьба, косьба), 

пом’якшення деяких приголосних перед м’якими( [п’іс’н’а / куз’н’а], 

ненаголошених голосних (село, весло); словотвірні труднощі, пов’язані 

з невмінням розрізняти словотвірні афікси, зіставляти й аналізувати 

твірні й похідні основи, знаходити морфологічні чергування голо-

сних і приголосних (летіти — політ, рука — руці); морфологічні труд-
нощі, пов’язані з омонімією прийменників і префіксів (на, з, при.,.), 

з семантичними критеріями розмежування категорій; синтаксичні 
труднощі, викликані зворотним порядком слів у реченні, дистантним 

їх розташуванням, можливістю варіантно членувати речення; семан-
тичні труднощі — це переносне значення слова, втрата семантичних 

зв’язків із спільнокореневими словами тощо. 

Великі труднощі викликають також винятки з правил. 
Ці труднощі учителю треба враховувати не тільки під час вивчен-

ня правила, а й у доборі дидактичного матеріалу, який забезпечить 

вироблення міцних навичок правопису. 

У ході роботи над орфограмою учитель має спиратися на орфогра-
фічну пам’ять, яка складається із слухової (запам’ятовування на слух 

фонем і морфем), зорової (бачення орфограми на письмі), кінестезичної 
(проговорювання слів по складах під час письма і рух пальців руки), 

моторної (багаторазові записи одного й того ж слова учнем). 

Спираючись на базові знання з української мови, словесник насам-

перед повинен розвинути у дітей орфографічну пильність — здатність 

«відчувати» орфограми вже при сприйнятті слова на слух. Важлива 

роль тут належить фонетичному аналізові. Учителеві варто дати понят-

тя про слабку і сильну позицію фонеми. Учні мають засвоїти: якщо 

фонема в слабкій позиції, слід застосовувати правило. Сильна позиція 

фонеми — на початку слова і під наголосом. Розвиваючи у школя-

рів уміння знаходити орфограму на слух, учитель готує їх тим самим 

до грамотного написання диктанту, адже він сприймається на слух. 

Письмові вправи з орфографії розвивають уміння «бачити» орфогра-

му, тренується зорове сприйняття тексту. Як правило, при списуванні 

рівень орфографічної грамотності учнів вищий. 

Велике значення для розпізнавання фонетичних орфограм має 

частковий та повний фонетичний розбір слова, зразки якого подаються 

у підручниках, треба лише систематично працювати над цим і в шос-

тому класі.

Ефективним при засвоєнні фонетичних орфограм є прийом моделю-
вання слова з пропущеними орфограмами (завдання побудувати модель 

слова, пропустивши орфограми-букви), який змушує учнів виділити 

їх до письма, а не після нього. Таке завдання (пропустити орфограми 

в словах) можна застосовувати під час виконання будь-яких письмових 

видів роботи: списування вправ, диктантів, переказів, творів тощо.

Щоб розпізнавати орфограми в словах, учні повинні засвоїти їх-

ні основні ознаки:

� для орфограм-голосних — ознакою є ненаголошеність, положення 

її після шиплячих та й;

� для орфограм-приголосних — оглушення в середині слова — 

[леихкий] чи одзвінчення — [коз’ба], [бород’ба]; спрощення груп 

приголосних в середині слова (чесний); подовження приголосних 

перед -я в кінці слова (життя, знання);
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� для орфограми «Апостроф» — роздільна вимови губних та р перед 

йотованими: б’є, п’є, м’яч;

� для орфограми «М’який знак» — пом’якшена вимова приголосних 

д, т, з, с, ц, л, н: тінь, льон;

� для орфограми «Велика буква» — початок речення, наявність 

власних назв: Київ, Україна;

� для орфограми «Дефіс» — наявність складних слів (мовно-літера-

турний); часток будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -бо, -но, -то, -от, 

-таки: будь-хто, як-небудь, все-таки; 

� для орфограм — написання разом/окремо — наявність не, ні, б 

(би), ж (же), прийменників (омонімічних з префіксами), складних 

слів: непевний, ніхто, ні туди ні сюди; зі мною зійти; західноукра-

їнський. 

Учителеві, очевидно, треба виготовити таку таблицю «Розпізнаван-

ня орфограм» і вивісити її для постійного користування в класі. Во-

на допоможе в навчанні аналізу умов написання, формуванні вміння 

зіставляти звук і його фонетичне оточення в слові. Умови написання 

орфограми містяться в самому правилі. Наприклад: для написання 

голосних такою умовою є наголос (зима -зиCми), випадіння е при змі-

ні слова (вітер — вітру); наявність -ере-, -еле- (берег, зелень). Учням 

варто запропонувати також порядок міркування:

� аналіз фонетичних умов, які спричинили орфограму (наприклад, 

слабка позиція голосного);

� визначення наявності варіантів в орфограмі, чітке їх протистав-

лення;

� з’ясування розпізнавальних ознак орфограми;

� аналіз умов вибору орфограми, що містяться в правилі;

� формулювання висновку про конкретне написання;

� застосування графічного позначення орфограми на письмі (вид 

підкреслення). 

Це фактично і є орфографічний розбір, послідовне і систематичне 

застосування якого є запорукою орфографічної грамотності учнів. 

У ході закріплення цей порядок дій набуває «згорнутого» ви-

гляду:

� виділення орфограми на слух;

� визначення її типу, виду;

� вибір правила;

� вибір написання;

� графічне позначення. 

Під час письма учень пропускає орфограму в слові, яке диктуєть-

ся, здійснює поопераційний контроль, вставляє пропущену букву. 

Закріпленню вивчених орфограм сприяють такі види вправ, як: 

спеціальні орфографічні вправи (диктанти, крім вільного і творчого, 

і списування) та неспеціальні орфографічні вправи, що навчать засто-

совувати правило в нестандартних ситуаціях. 

Спеціальні вправи передбачають списування з пропуском орфограм 

і без пропуску (дослівне, вибіркове, творче), словниково-орфографічні 

вправи, орфографічний розбір, роботу з орфографічним словником, 

самостійний добір слів на задану орфограму. 

До спеціальних вправ належить також конструювання певних форм 

слів, словосполучень і речень (бажано за опорними словами з виучу-

ваними орфограмами). Ці вправи дають можливість повторити орфо-

грами, зміцнити навички їх вибору і правильного написання. 

Застосування творчого диктанту дає можливість учителеві органі-

зувати роботу над орфограмами у словах, що їх треба вставити. 

Вільний диктант — це вільний переказ учнями прочитаного вчи-

телем тексту — забезпечує закріплення умінь писати слова із засво-

єними орфограмами. 

Перекази теж сприяють закріпленню орфографічних умінь, а тво-
ри вимагають від школярів умінь самостійно застосовувати знання 

орфограм та орфографічних правил. 

У шостому класі вивчається граматичний матеріал, де більшість тем 

т. зв. неорфографічних. Ефективними тут будуть такі форми роботи, як 

паралельне повторення вивчених орфограм і словниково-орфографічна 

робота, яка включає: заучування важких з правописного боку слів (їх 

подаємо на спеціальних таблицях, ведемо міні-словники); словниково-

орфографічні диктанти (словнички для них учитель складає на основі 

аналізу труднощів у написанні слів учнів конкретного класу), орфогра-

фічні розбори усні й письмові, розгорнуті й стислі. Наприклад:

Розгорнутий розбір
У прикметнику жовто-блакитний, утвореному складанням основ, 

наявна орфограма — написання разом і через дефіс складних прикмет-

ників. Слово пишеться через дефіс, тому що утворене від основ неза-

лежних одне від одного слів, між якими можна вставити сполучник і. 

Стислий розбір 
Полезахисний — пишеться разом, бо слово утворене від залежних 

одне від одного слів (поле захищає). 

У ході засвоєння орфограм доцільним буде використання алгорит-
мів як чітко спланованої послідовності дій (кроків) при розв’язанні 

поставленого завдання. Алгоритм правопису не з прикметниками мо-

же мати такий вигляд:
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У добре підготовленому класі бажано практикувати самостійне 

укладання учнями алгоритмів. Так, вивчаючи правопис суфіксів при-

кметників, можна запропонувати учням скласти алгоритм на основі 

пам’ятки. 

Правопис м’якого знака та й перед суфіксом -ов у прикметниках

1. Пригадай, що таке наголос. 

2. Визнач, на яку частину слова падає наголос. 

3. Перевір, чи вмієш визначати твірну основу слова. 

4. Запам’ятай:

а) коли перед суфіксом -ов пишеться м’який знак;

б) коли перед суфіксом -ов пишеться й. 

Словесний алгоритм можна заздалегідь записати на дошці чи 

на окремих картках і роздати на кожну парту. 

1. З’ясуй, на яку частину слова падає наголос. 

2. Якщо наголос падає на закінчення, визнач твірну основу слова. 

3. Коли твірна основа закінчується на м’який приголосний, то пе-

ред -ов пиши м’який знак. 

4. Якщо твірна основа закінчується на шиплячий, пиши -ов. 

5. Коли твірна основа закінчується на й, пиши й перед -ов (За І. М. Хом’я-

ком). 

Корисним видом роботи для зміцнення орфографічних навичок 

є письмо з пам’яті, яке проводиться в два етапи: спочатку учитель чи-

тає на уроці дібраний ним текст з виучуваними орфограмами, прово-

дить колективний граматико-орфографічний аналіз, а потім діти за-

вчають удома його напам’ять і на наступному уроці записують його 

з пам’яті, підкреслюючи відомі орфограми. Текст береться з творів, 

що вивчаються на уроці літератури. 

Для вироблення орфографічної пильності велике значення має 

робота з орфографічним словником. Учні, виписуючи слова з певни-

ми орфограмами, задіюють і зорову пам’ять, краще запам’ятовують 

правопис слів. Необхідно привчати використовувати словник для са-

моконтролю, при роботі над помилками, підготовці міні-словників 

з орфограмами, що не регулюються правилами. 

Велике значення для формування орфографічної грамотності шес-

тикласників має правильно організована учителем робота над помилка-
ми учнів. У ході перевірки робіт учнів учитель підкреслює орфограми, 

але не виправляє їх, потім класифікує їх за такою формою:

№ 
з/п

Слово 
з помилкою

Кількість учнів, що 
припустилися помилки

Прізвище та ініціали учня При-
мітка

1. українці 5 Кирпа О., Жук П., Олек-

сюк О., Явір М., Кучма Л. 

Можлива й інша форма обліку помилок — індивідуальна картка 

учня, яка складається за формою:

з/п
Дата 

проведення 
роботи

Види 
роботи

Типові 
помилки Індивідуальне завдання

Відмітка 
про 

виконання

1. 9.09. Дик-

тант

Возз’єднан-

ня, гаря-

чий, пісня

1. Повторити правила 

вживання апострофа, 

м’якого знака, ненаго-

лошених о, а. 2. Вико-

нати вправи № . . . № . . .

Такі картки дають можливість правильно організувати індивіду-

альну роботу учнів над помилками. 
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У класі аналіз помилок ведеться у такому порядку: за позначкою 

на полі учень відшукує слово з помилкою; виявляє орфограму; кла-

сифікує її; вибирає правило, необхідне для написання орфограми; 

аналізує його; виконує орфографічні дії відповідно до структури пра-

вила; робить висновок про написання орфограми; наводить прикла-

ди за аналогією. За цією ж схемою колективно аналізуються типові 

помилки. Після завершення цієї роботи учні виконують систему тре-

нувальних вправ, дібраних учителем. Додому можна задати завдання: 

включити слова з опрацьованими орфограмами в речення; дібрати 

по десять (чи більше) прикладів на кожну з цих орфограм, скласти 

алгоритм на типові помилки, опрацьовані в класі, зробити орфогра-

фічний аналіз поданих слів; виписати з орфографічного словника 

10–15 слів на орфограму, у написанні якої допущено помилку; по-

вторити правила, виготовити орфографічне лото тощо. 

Отже, у процесі вивчення орфограм необхідно організувати все-

бічну роботу, яка була б спрямована на попередження помилок, усу-

нення причин їх появи, вироблення міцних орфографічних умінь 

і навичок. 

РОЛЬ ПОВТОРЕННЯ У ЗАСВОЄННІ 
МОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ще з часів Яна Коменського педагоги дотримуються правила: «По-

вторення — основа навчання». Бо саме йому належить обґрунтування 

цього важливого принципу навчання. Ян Амос Коменський писав: 

«Навчання не можна довести до ґрунтовності без якомога частіших 

і особливо уміло поставлених повторень...» [4; 282]. Цю думку під-

тверджують всі дидакти. «Правильно організоване повторення забезпе-

чує міцність і сталість знань, умінь і навичок», — писав О. М. Біляєв. 

[1; 107]. Повторення необхідне тому, що не всі теми учні засвоюють 

однаково добре; є теми з мови досить складні і потребують більшої 

кількості годин, ніж виділено програмою. 

Учні люблять розповідати те, що вони пам’ятають і не люблять 

повторення того, що забули. Тому вчителеві не можна відкладати по-

вторення теми на кінець семестру чи року, а проводити його систе-

матично. Повторюючи вивчене на попередньому уроці, школярі кра-

ще усвідомлять матеріал, заповнять прогалини у знаннях, приведуть 

у систему вивчене, зможуть пов’язати його з новою темою, зіставити, 

порівняти, виявити нові ознаки. 

Методисти визначають два види повторення: 

1) попутне (або супровідне) повторення у зв’язку з вивченням нового;

2) спеціальне повторення вивченого на відведених для цього уроках.

Організовуючи повторення, учитель повинен дотримуватися певних 

вимог, щоб не перетворити цю роботу в нудну і нецікаву для дітей.

По-перше, вивчений матеріал необхідно відтворювати по-новому, 

іншими методами і прийомами, на новому дидактичному матеріалі. 

Під час повторення на початку навчального року у шостому класі 

мовного матеріалу за п’ятий клас бажано використати різні схеми, таб-

лиці, які б дали можливість дітям не лише пригадати матеріал, а й уза-

гальнити, об’єднати окремі знання в єдине ціле. Пропонуємо повторен-

ня відомостей з синтаксису у 6 класі почати з роботи над схемою:

Синтаксис СловосполученняРечення

Підмет Присудок Головне 

слово

Залежне 

слово

і запитальником, що подається на картці.
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При повторенні типів речення за метою висловлювання пропо-

нуємо учням, працюючи в парах, провести бліц-інтерв’ю за самостій-

но сформульованими запитаннями. Таке повторення можна провести 

й у вигляді конкурсу юних мовознавців (завдання і запитання для кон-

курсу готує учитель). Елементи новизни у прийомах і формах роботи 

активізують пізнавальні інтереси учнів, спонукають їх до серйозної 

вдумливої роботи над повторюваним матеріалом, дають можливість 

узагальнити, уточнити і поглибити знання з синтаксису. 

Під час повторення учням слід надавати більшої самостійнос-

ті, тоді їхня робота буде продуктивнішою, а при застосуванні різних 

особистісно орієнтованих форм роботи, інтерактивних технологій 

змусить активно працювати, мобілізовуючи потрібні для виконання 

вправ знання. 

У посібнику запропоновано роботу в парах, мікрогрупах, ділові 

ігри «Навчаючи — учусь», «Я знаю», «Мікрофон» тощо. 

Звичайно, не слід нехтувати й уже перевіреними формами робо-

ти, зокрема такими, як граматичний розбір. Повний розбір речення 

усний і письмовий (колективний та індивідуальний) дає можливість 

систематизувати й узагальнити знання про словосполучення і ре-

чення. З огляду на те, що під час вивчення складного речення мало 

приділялося уваги складносурядним реченням, утвореним із одно-

складних. 

Найкращим варіантом у цьому випадку є аналіз речень на тексту-

альній основі. Усний аналіз дає можливість розглянути велику кіль-

кість прикладів, тренувати пам’ять, увагу, розвивати зв’язне мовлен-

ня на лінгвістичні теми. 

У системі вправ на повторення чільне місце належить самостійним 

творчим роботам учнів, ускладненим різними граматичними і стиліс-

тичними завданнями. Такими є вправи на заміну в тексті одних форм 

чи синтаксичних конструкцій іншими, твори за опорними словами, 

перекази з супровідними стилістичними завданнями тощо. 

Виконання їх вимагає від шестикласників свідомого ставлення до гра-

матичних явищ при використанні їх у власному висловленні:

1. Скласти розповідь «Ударив вересневий дзвін», уживаючи звертан-

ня, вставні слова, однорідні члени речення. 

2. Скласти твір чи вірш-замальовку про прихід осені у вашому рід-

ному краї, вживаючи складні речення різних типів. 

3. Побудувати діалог, вживаючи звертання на одну з тем: «Моя зу-

стріч з морем», «У гостях у бабусі», «Веселі літні канікули, про-

щавайте!»

У ході вивчення нових тем проводиться попутне повторення. Готу-

ючись до уроку, учитель має чітко уяснити, що необхідно повторити, 

як повторення сприятиме засвоєнню нової теми, на яких важливих 

питаннях треба зосередити увагу шестикласників. 

Завдання типу: «Повторіть тему «Іменник» — буде просто непо-

сильним для дітей, не викличе в них зацікавлення і навряд чи буде 

виконане. Тому слід відбирати основні питання, які необхідно відно-

вити в пам’яті, бо вони викликають труднощі, отже, практичні на-

вички необхідно зміцнити. 

Коло цих питань учитель визначає заздалегідь й ознайомлює з ни-

ми учнів. Наприклад, перед вивченням теми «Словотвір. Орфографія. 

Змінювання і творення слів» необхідно дати завдання повторити, що 

таке корінь, суфікс, префікс, спільнокореневі слова, а способи слово-

твору можна швидко відновити в пам’яті учнів на уроці, скористав-

шись таблицею «Способи словотворення». 

Особливої уваги заслуговують уроки повторення теми чи розділу. 
Вони вимагають, по-перше, повторення вузлових питань теми, по-

друге, повторення на новому текстовому матеріалі з більш складними 

завданнями, по-третє, повторення вивченого у нових зв’язках. Так, 

на нашу думку, повторюючи іменник, треба звернути увагу на такі 

питання, як: творення іменників способом, який властивий тільки 

цій частині мови,— складання основ (повних і скорочених); орфогра-

ми в іменниках, що не підлягають правилам; орфограми у закінчен-

нях іменників різних відмін; синтаксична роль іменника (в основній 

функції — підмета і додатка); небуквені орфограми, вивчені в темі 

«Іменник». 

Схема уроку повторення, запропонована професором  О. М. Біля-

євим [1; 111], має такий вигляд:

1. Ознайомлення учнів із завданням уроку. 

2. Повторення вузлових питань розділу (зв’язні відповіді учнів). 

3. Усні й письмові вправи на матеріалі повторення. 

4. Підсумки проведеної роботи. 

5. Оцінювання учнів. 

6. Завдання додому 

При повторенні вузлових питань треба у самі запитання вносити 

елемент проблемності, що збуджуватиме активність учнів. Наприклад, 

«Як ви думаєте, слова корова і коровай — «родичі» чи ні? Які слова 

ми називаємо «родичами»? Чому?»

На запитання вчителя школярі повинні відповідати, демонстру-

ючи знання визначень, правил, уміння добирати відповідні прикла-

ди, складати речення. 

До ефективних видів роботи належить складання учнями узагаль-

нювальних таблиць, схем. Наприклад: 
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1. Складіть таблицю «Небуквені орфограми в іменниках»;

2. Заповніть прикладами таблицю «Орфограми в закінченнях імен-

ників». 

3. Заповніть схему «Я знаю» або «Маршрутний лист групи» з теми 

«Лексика української мови». 

Виробленню умінь і навичок застосовувати знання на практиці 

сприятимуть творчі вправи, як-от:

1) граматичні задачі, що вимагають доведення:

З’ясуйте значення виділених слів; за допомогою граматичного до-

ведення підтвердіть або спростуйте гіпотезу: «Виділені слова — нео-

логізми» 

«Віртуальна реальність — це уявний світ»;

2) списування, ускладнені орфографічними, пунктуаційними та сти-

лістичними завданнями:

Запишіть, керуючись правилом. 

Пів/години, напів/сон, пів/Дніпра, пів/Києва;

3) самостійна робота з підручником чи посібником:

аналітичне читання;

читання з позначками: V, +, х, ?;

робота з таблицями;

орфографічний, лексичний чи пунктуаційний аналіз тексту;

4) складання схем речень і речень за схемами:

5) коментоване письмо;

6) вибірковий і творчий диктант;

7) переказ із супровідними граматико-стилістичними завданнями;

8) написання творів-мініатюр. 

У кінці уроку вчитель, проаналізувавши, наскільки добре учні за-

своїли програмовий матеріал, задає диференційоване завдання, залеж-

но від того, кому і на що ще раз треба звернути увагу. 

Уроки повторення пройденого в кінці навчального року мають на ме-

ті привести в систему знання, одержані в шостому класі. Центральне 

місце тут відводиться вправам, які спрямовані на формування гра-

матичних норм і на з’ясування функцій вивчених мовних одиниць 

в усному й писемному мовленні. 

Учні повинні продемонструвати вміння знаходити мовне явище 

в тексті, вживати у власних висловлюваннях, працювати зі словни-

ком, виконувати різні граматичні розбори, складати діалоги за ситу-

ацією, пояснювати і вживати фразеологізми. 

У ході цих уроків можна проводити різні мовознавчі конкурси, 

вікторини тощо. Наприклад, конкурс «Словесне ґронування»: хто 

швидше допише близькі за значенням прикметники. 

Холодний вітер — ...

Холодна вода — ...

Холодний погляд — ...

Холодне серце — ...

Як бачимо, повторення — це складний тип уроку, який вимагає 

від учителя серйозної підготовки і напруженої роботи. 
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 6 КЛАСІ

(3 год на тиждень, 6 год – резерв) 

№ 
з/п Зміст програмового матеріалу Кільк. 

годин Дата

 Вступ (1 год)   

1 Краса і багатство української мови 1  

 Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого 

(5 год)

 

 

2–3 Словосполучення і речення. Розділові знаки у простому 

і складному реченнях

2

 

4–5 Звертання, вставні слова, однорідні члени у простому 

реченні

2

 

6 Складне речення. Пряма мова 1  

7–8 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення. Структура 

тексту: зачин, основна частина, кінцівка, відоме й но-

ве. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень 

у тексті

2

 

 Лексикологія (7 год)   

9 Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. 

Тлумачний словник української мови

1

 

10–

11

Запозичені слова. Словник іншомовних слів 2

 

12–

13

Розвиток зв’язного мовлення. Загальні відомості про мов-

лення і спілкування, мовленнєва ситуація

2

 

14 Активна і пасивна лексика української мови: застарілі 

слова, неологізми

1

 

15 Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістич-

но забарвлені слова, діалектні, професійні слова і тер-

міни, просторічні слова, жаргонізми

1

 

16 Склад української лексики зі стилістичного погляду. 

Офіційно-ділова лексика

1

 

17 Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. 

План роботи. Оголошення.

1

 

№ 
з/п Зміст програмового матеріалу Кільк. 

годин Дата

18 Тематичний контроль знань з теми «Лексикологія» (тес-

ти)

1

 

19 Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяль-

ності. Аудіювання тексту

1

 

 Словотвір. Орфографія (8 год)   

20–

21

Змінювання і творення слів. Основні способи словотво-

рення

2

 

22 Неморфологічні способи словотвору. Словотвірний 

словник

1

 

23 Зміни приголосних при творенні слів 1  

24 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах 1  

25 Написання слів з пів- 1  

26 Творення і правопис складноскорочених слів 1  

27 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тек-

сту з елементами опису приміщення у художньому сти-

лі (усно)

1

 

28 Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів 

за темою «Словотвір. Орфографія»

1

 

 Морфологія. Орфографія (50 год)  
 

29 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольна робота з ауді-

ювання. Морфологія. Орфографія. Загальна характерис-

тика частин мови

1

 

 Іменник (18 год)   

30 Іменник як частина мови: загальне значення, морфоло-

гічні ознаки, синтаксична роль

1

 

31 Іменник – назви істот і неістот (повторення). Іменники 

загальні та власні. Велика буква і лапки у власних на-

звах

1

 

32 Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду 1  

33 Число іменників (повторення). Іменники, що мають 

форми тільки однини або тільки множини

1

 

34–

35

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення 

за власним спостереженням (усно і письмово)

2

 

36 Відмінки іменників, їх значення. Невідмінювані імен-

ники

1
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№ 
з/п Зміст програмового матеріалу Кільк. 

годин Дата

37 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 1  

38 Відмінювання іменників І відміни 1  

39 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ худож-

нього тексту з елементами роздуму (письмово)

1

 

40 Відмінювання іменників ІІ відміни 1  

41 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду 

в родовому відмінку

1

 

42 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту 

художнього стилю з творчим завданням (письмово)

1

 

43 Аналіз помилок, допущених у переказі. Відмінювання 

іменників ІІІ відміни

1

 

44 Відмінювання іменників IV відміни 1  

45 Контрольна робота (диктант). Тематичне оцінювання 

навчальних досягнень учнів за темою «Іменник»

1

 

46  Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту 

наукового стилю (усно)

1

 

47 Відмінювання іменників, що мають форму тільки мно-

жини

1

 

48 Особливості творення іменників 1  

49 Творення, написання та відмінювання чоловічих та жі-

ночих імен по батькові

1

 

50 НЕ з іменниками 1  

51 Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Імен-

ник»

1

 

52 Контрольна робота. Підсумкова  атестація з теми 

«Іменник»

1

 

 Прикметник (15 год)   

53 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль

1

 

54 Групи прикметників за значенням. Перехід прикметни-

ків з однієї групи в іншу

1

 

55–

56

Ступені порівняння прикметників, їх творення 2

 

57 Відмінювання прикметників. Повні й короткі прикмет-

ники

1

 

№ 
з/п Зміст програмового матеріалу Кільк. 

годин Дата

58 Контроль читання мовчки 1  

59 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення 

за простим планом

1

 

60 Творення прикметників. Перехід прикметників в імен-

ники

1

 

61 Правопис прикметників. Написання найуживаніших су-

фіксів прикметників

1

 

62 Написання -н- і -нн- у прикметниках 1  

63 Написання складних прикметників разом і через дефіс 1  

64 Написання прізвищ прикметникової форми 1  

65 Написання НЕ з прикметниками 1  

66 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанро-

вою картиною (малюнком)

1

 

67 Узагальнення і систематизація знань з теми «Прикмет-

ник»

1

 

68 Підсумкова атестація за темою «Прикметник». 

Контрольний диктант і тестові завдання

1

 

69 Аналіз контрольної роботи 1  

 Числівник (8 год)  
 

70 Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль числівника

1

 

71 Числівники прості, складні і складені 1  

72 Відмінювання кількісних числівників. Буква Ь (м’який 

знак) у кінці числівників та перед закінченням у непря-

мих відмінках

1

 

73 Урок-практикум. Відмінювання кількісних числівників 1  

74 Відмінювання та написання порядкових числівників 1  

75 Культура мовлення. Правильне вживання кількісних 

числівників з іменниками у всіх відмінках

1

 

76 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ худож-

нього тексту-роздуму

1

 

77 Уживання числівників для позначення часу, дат 1  

78 Узагальнення й систематизація знань з теми «Числів-

ник»

1
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№ 
з/п Зміст програмового матеріалу Кільк. 

годин Дата

79 Тематична атестація учнів з теми «Числівник як части-

на мови»

1

 

80 Розвиток зв’язного мовлення.  Контроль аудіювання 1  

 Займенник (8 год)   

81 Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль займенника

1

 

82 Розряди займенників за значенням 1  

83 Особові та зворотний займенники. Відмінювання і пра-

вопис їх

1

 

84 Питальні й відносні займенники, їх відмінювання 1  

85–

86

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум про вчин-

ки людей на основі власних спостережень і вражень 

(усний і письмовий)

2

 

87 Творення, відмінювання і правопис неозначених і запе-

речних займенників

1

 

88 Дефіс у неозначених займенниках. НІ в заперечних за-

йменниках

1

 

89 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допуще-

них у творах-роздумах про вчинки людей на основі 

власних спостережень і вражень

1

 

90 Відмінювання присвійних, вказівних та означальних за-

йменників

1

 

91 Культура мовлення. Правильне вживання займенників 

у мовленні. Вживання займенників ВИ, ВАШ у ввічли-

во-пошанному значенні

1

 

92–

93

Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка і написання 

допису (замітки) в газету типу роздуму про вчинки лю-

дей

2

 

94 Узагальнення й систематизація знань з теми «Займен-

ник»

1

 

95 Контрольна робота з теми «Займенник» 1  

96 Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 1  

97 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль складання діа-

логів

1

 

 Повторення вивченого в шостому класі.   

98 Будова слова. Словотвір 1  

№ 
з/п Зміст програмового матеріалу Кільк. 

годин Дата

99 Повторення й узагальнення вивченого в шостому класі 

з теми «Лексикологія. Фразеологія»

1

 

100 Повторення тем «Іменник» та «Прикметник» 1  

101 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольних робіт 

із складання діалогів. Контроль читання вголос

1

 

102 Повторення й узагальнення знань з тем «Числівник. За-

йменник»

1

 

103 Контрольна робота. Диктант з граматичним завданням 1  

104 Контрольний переказ тексту з поєднанням різних типів 

мовлення за самостійно складеним планом

1

 

105 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз підсумкових контро-

льних робіт

1
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. КОНСПЕКТИ УРОКІВ

ВСТУП

Урок № 1

КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета: ознайомити учнів з висловленнями іноземних й україн-

ських культурних діячів про красу і багатство української 

мови, на зразках художнього слова переконати в цьому; 

розвивати інтерес до вивчення мови; виховувати шанобливе 

ставлення до мови, естетики слова; поглиблювати вміння 

учнів чітко висловлювати та аргументувати свої думки.

Обладнання: книги про мову, вірші, портрети мовознавців, поетів: 

Т. Шевченка, М. Рильського, Д. Білоуса, тлумачний слов-

ник української мови, орфографічний словник та ін. 

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності

Чим важливий сьогоднішній урок?

Знання про походження, історію розвитку рідної мови, її роль 

у житті людини й суспільства допоможуть переконатися, що українська 

мова гідно займає чільне місце серед світових мов — вона багата, ми-

лозвучна, поетична. Користуючись знаннями, спробуємо спростувати 

думку про меншовартість, другорядність нашої мови порівняно з ін-

шими слов’янськими. Опановуючи глибини і тонкощі рідного слова, 

доведемо, що ми знаємо, любимо і шануємо українську мову.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Мікрофон»: дібрати епітети до слів мова і мовлення.

2. Словникова робота. «У мій портфелик»: пояснити значення сло-

восполучень тлумачний словник, синонімічне багатство, милозвуч-
ність мови.

ІІІ. Робота над засвоєнням нового матеріалу

1. Колективне дослідження висловлювань про українську мову.

� До якої групи мов належить українська мова? 

� Які особливості нашої мови вражали іноземців?

1. Українська мова належить до східнослов’янської підгрупи слов’ян-

ських мов. Окремі дослідники вважають її однією з найстаріших 

мов Європи. Найближчою до української мови із східнослов’ян-

ських мов є білоруська, із південнослов’янських — сербохорват-

ська, із західнослов’янських — сербська. Близькими до неї є та-

кож російська і польська мови (В. Іванишин).

2. «Віками народ витворював цю мову — одну з найбагатших мов 

слов’янства; триста тисяч пісень склала Україна цією мовою, в тім 

числі явивши пісенні шедеври незрівнянної краси; дала світові 

Україна геніальних поетів, зажило українське слово шани й ви-

знання серед народів близьких і далеких» (О. Гончар).

3. Красу і багатство української мови відзначали ще в середньовічні 

часи усі визначні європейці, що відвідували Україну. Так, фран-

цуз П’єр Шевальє писав про українську мову: «Вона дуже ніжна 

й сповнена пестливих виразів та надзвичайно витончених зворо-

тів». Італійський учений У. Вердуум характеризував нашу мову як 

ніжну, мелодійну і ласкаву. 

2. Робота з підручником: читання матеріалу (мовчки). Бесіда за про-

читаним.

� До якої групи мов належить українська?

� У чому виявляється багатство рідної мови?

� Чим досягається милозвучність мови?

� Скільки слів налічує тлумачний словник української мови?

� Які риси української мови відзначають культурні діячі?

3. Спостереження над мовою художніх текстів.

1) Прочитайте вірш Івана Багряного. На які особливості рідної мо-

ви звертає увагу поет? Знайдіть засоби милозвучності в тексті.

РІДНА МОВА

1. Мово рідна! Колискова 

Материнська ніжна мово! 

Мово сили й простоти,— 

Гей, яка ж прекрасна Ти! 

2. Перше слово — крик любові,

Сміх і радість немовляти — 

Неповторне слово «Мати» — 

Про життя найперше слово…

3. Друге слово — гімн величний,

Гімн звитяг і клекіт орлій,— 

Звук «Вітчизни» неповторний 

І простий, і предковічний…
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4. Перейшов усі світи я — 

Є прекрасних мов багато,

Але першою, як Мати,

Серед мов одна лиш ти є.

5. Ти велична і проста.

Ти стара і вічно нова.

Ти могутня, рідна мово!

Мова — пісня колискова,

Мова — матері уста.

� Знайдіть у тексті звертання, поясніть розділові знаки.

� Поясніть причини постановки тире в останніх двох реченнях (5). 

Знайдіть аналогічні речення у вірші, обґрунтуйте вживання тире.

2) Прочитайте вірш Дмитра Павличка. З’ясуйте, про яке джерело 

збагачення рідної мови в ньому йдеться. Обґрунтуйте або спрос-

туйте твердження: «Синоніми збагачують будь-яку мову».

СЛОВО
1. Ватра, вогнище, багаття.  

А вогонь один? Та ні.   

Різні назви, різні плаття,  

Різні лики вогняні.   

2. Срібна, злотна, пурпурова  

Грань — жарина спалахне,  

Доки вимовиш три слова,   

Вибираючи одне.    

3. Звісно всі три слова добрі.

Але ти своє знайди — 

Дух печеної картоплі

В ньому залишив сліди.

4. Пахне слово те журбою,

Димом осені в полях

І між матір’ю й тобою

В ньому — найкоротший шлях.

� Доберіть синоніми до слів: стежина, розмова.

� Поясніть розділові знаки в тексті вірша.

3) Знайдіть засоби милозвучності у тексті, обґрунтуйте, з якою метою 

вони використані. Чи є у вірші багатозначні слова? У якому значенні 

(прямому, переносному) вони вжиті? Своє твердження аргументуйте. 

1. Рідна мово, зелена діброво!  

Чую пісню твою запашну.   

Ти квітуєш пелюстками слова  

у морозних димах полину.   

2. Рідна мово, росту я крізь тебе,

крізь родовища дум і краси.

Я курганом стою серед степу

на кордоні сльози і роси.

3. Чую пісню твою колискову

і на свято до тебе іду.

Воскресай, моя матінко мово!

Я — листок у твоєму саду.

(П. Перебийніс)

� Знайдіть у тексті поширені звертання. Чому вони так назива-

ються?

� Доберіть синоніми до слова квітуєш.

4. Конкурс знавців приказок, прислів’їв, крилатих висловів про 

мову

IV. Підсумки уроку

Дайте письмову відповідь на запитання:

� Що нового я дізнався (-лася) про рідну мову?

� Що було найцікавішим? Чому?

� Які труднощі відчував (-ла), виконуючи завдання? Чому?

� Які мої успіхи? 

� Побажання собі, учителю… 

V. Домашнє завдання

� Підготувати повідомлення про роль синонімів в українській мові.
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ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок № 2–3

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ 

У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ (ПОВТОРЕННЯ)

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити знання з син-

таксису, набуті у 5 класі; відновити і закріпити навички 

розпізнавання і конструювання речень, різних за структу-

рою і метою висловлювання; виробляти вміння правиль-

но ставити розділові знаки у простих і складних речен-

нях; виховувати увагу до слова, любов до рідного краю.

Обладнання: схема «Синтаксис», схема «Словосполучення», таблиці 

«Речення», «Другорядні члени речення».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Щоб красиво говорити, треба не тільки знати багато слів, а й умі-

ти грамотно побудувати речення, тобто правильно формулювати свою 

думку. Для цього необхідно знати закони синтаксису. Ви почали ви-

вчати цей розділ мовознавства у 5 класі. Завдання сьогоднішнього уро-

ку — повторити, привести в систему все відоме вам про речення.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Робота зі схемою «Синтаксис».

«Крок до успіху». Робота зі схемою. Працюючи в парах, розгляньте 

схему і дайте відповідь на запитання: Що вивчає синтаксис? Що таке 

речення? Що таке словосполучення? Як поєднуються слова у слово-

сполученні? Чи дорівнює речення судженню? Підготуйте усне пові-

домлення за схемою.

СинтаксисРечення Словосполучення

Головне слово Залежне словоПідмет Присудок

� Наведіть приклади до схеми.

ІІІ. Повторення відомостей із синтаксису

1. Робота в мікрогрупах (3–4 чол.). Виділіть із речень словосполу-

чення, схарактеризуйте їх за такими ознаками: головне і залежне 

слово; на яке питання відповідає залежне слово; за приналежніс-

тю головного слова до частини мови (іменникове, прикметникове, 

дієслівне, прислівникове); за будовою (просте, складне). Кожна 

мікрогрупа розбирає одне речення і представляє класу.

Любов до рідного краю починається з любові до своєї родини, до сво-

го помешкання, до своєї школи. Древньою колискою українця була біла, 

тепла, чиста хата. У ній тихо квітчали вікна мамині рушники. Ясеневий стіл, 

вимайструваний трудовими батьковими руками, запрошував до обіду.

Українська хата пахла рутою-м’ятою, духмяними паляницями. 

А по святах у ній дзвеніла голосна народна пісня. На покуті, як най-

дорожча книга, лежав зачитаний Шевченків «Кобзар». Ця мудра, добра 

Берегиня зберегла нашу віру в щасливе майбутнє. Це вона передава-

ла і дітям, і внукам у спадок і нашу мову, і нашу пісню, і велику любов 

до України (В. Скуратівський).

� Поясніть правопис відомих орфограм.

2. До поданих головних слів доберіть залежні, запишіть словосполу-

чення і накресліть схеми

Сім’я. Родина. Рідня. Дім. Оселя. Помешкання. Домівка. Земля. 

Край. Вітчизна. Довкілля. Вчитися. Бачити. Весело. Дорого.

� Виділіть синонімічні ряди слів, поясніть відтінок у значенні слів 

кожного ряду.

3. Конкурс кмітливих лінгвобудівельників. Складіть по три слово-

сполучення кожного виду: 

а) іменник + прикметник;

б) іменник + іменник;

в) дієслово + іменник;

г) дієслово + прислівник;

ґ) дієслово + займенник з прийменником;

д) дієслово + іменник з прийменником.

� Побудуйте схеми словосполучень. З’ясуйте граматичні засоби по-

єднання слів (закінчення, прийменник, зміна основи).

4. Прочитайте текст. Знайдіть поєднання слів, що не належать до сло-

восполучень. Відповідь обґрунтуйте.

РІДНИЙ КРАЙ

Рідний край — то рідний край, і немає в світі нічого милішого 

й дорожчого за нього, за ту землю, яка тебе народила й випестила. 
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Де б ти не був, куди б не закинуло тебе життя, ти завжди мусиш 

пам’ятати про нього, берегти до нього палку любов, як до найніж-

нішої, найпрекраснішої пісні, що ніколи не затихає в гарячому люд-

ському серці (І. Цюпа).

� Поясніть орфограми у виділених словах.

� Зробіть фонетичний розбір слова берегти.

5. Прочитайте. Визначте в реченнях граматичні основи. Якими час-

тинами мови вони виражаються?

Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. Половіли жи-

та і вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці. 

Долиною повилась річечка, наче хтось кинув синю стрічку на зелену 

траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита 

розкішними килимами ярини. Гарячою зеленою барвою горить на сон-

ці ячмінь, широко стелиться килим ясно-зеленого вівса, а далі, на-

че риза рути, темніє просо. Межи зеленими килимами біліє гречка… 

І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі 

весела пісня жайворонка (М. Коцюбинський).

� Який член речення називається підметом, а який присудком? Чо-

му підмет і присудок називають головними членами речення? Чо-

му жоден з них не може бути «головнішим»?

6. Складіть схеми поданих речень (за зразком). Як ви встановлює-

те зв’язок слів у реченні? Чим виражені головні члени речення? 

Чому граматична основа речення не є словосполученням?

Зразок: За хатами тягнуться ниви з блискучою стернею (С. Ва-

сильченко)

НА ХУТОРІ

Ніч зайшла.

Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром хутірець. Си-

ніють у промінні місяця хатки. У яр потяглися довгі тіні. По дворах 

манячать стіжки свіжої пашні… На нивах темніють зношені снопи. 

Подекуди ще стоять самотою клапті недокошеної пшениці. А над усім 

стелиться дух свіжого степового сіна. Розкошами, красою віє над сте-

пом… (С. Васильченко).

7. Робота в парах. Проаналізуйте таблицю. Розробіть запитальник 

для бліц-інтерв’ю за таблицею. Проведіть бліц-інтерв’ю з іншою 

парою (взаємно). Приклади речень до таблиці запишіть у зо-

шит.

Увага! Враховуйте не лише швидкість, а й правильність запитань 

і відповідей.

Зразок бліц-інтерв’ю:

� Що таке речення? 

� Речення — це слово або група слів, що формує, виражає, повідом-

ляє думку.

� Які головні ознаки речення?

� …

Речення
Роль у мовленні    формує, виражає, повідомляє думку

    Змістова й інтонаційна завершеність

Основні ознаки  

    Наявність головних членів

Види речень:

        двоскладні

а) за складом граматичної основи 

        односкладні

        поширені

б) за наявністю/відсутністю  

 другорядних членів речення     непоширені

        розповідні [……].

в) за метою висловлювання   питальні [……]?

        спонукальні […..].

        окличні [……]!

г) за емоційним забарвленням  […]?!

        неокличні […..].

        прості [ ].

д) за будовою (кількістю 

 граматичних основ)      складні [ ] і [ ], [ ], (що...).

9. Прочитайте текст, визначте тему. Схарактеризуйте речення за бу-

довою (кількістю граматичних основ), назвіть засоби зв’язку час-

тин у складному реченні.

УКРАЇНА

Київ… Русь… Україна… Ці слова з глибокою шанобою і гордістю 

промовляє кожний свідомий українець, бо виражають вони духовну 

близькість до землі своїх батьків, родоводу українського, його слав-

ної і водночас трагічної історії.

Ось уже понад п’ятнадцять століть височіє на дніпровських схи-

лах золотоверхий Київ, якому випала історична місія стати «матір’ю 
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міст руських». Київ відіграв важливу роль у формуванні однієї з най-

більших держав середньовічної Європи — Київської Русі.

Оглядаючи з висоти пташиного польоту рідну землю, захоплюєшся 

її красою і величчю. Яка широчінь! Який простір! На заході постають 

зелені Карпатські гори, на півдні золотиться море достигаючої пше-

ниці. На сході встають терикони донецьких шахт, а на півночі багря-

ніють червоною калиною ліси. І все це наша Батьківщина — Україна! 

(За Р. Радишевським).

� Знайдіть у тексті односкладні речення, з’ясуйте, яким головним 

членом речення виражається в них граматична основа. Як нази-

ваються такі односкладні речення?

� Поясніть у словах орфограми «М’який знак», «Велика буква».

10. Робота в мікрогрупах. Складіть і запишіть правила користування 

книгою. Вживайте односкладні речення.

11. Розгляньте схему, самостійно підготуйте лінгвістичне повідом-

лення. Проведіть конкурс на краще повідомлення про другорядні 

члени речення. Наводьте приклади в реченні.

Другорядні члени речення

Обставина 

(де? куди? коли? як? 

звідки? через що? 

чому? за якої умови? 

скільки? наскільки?

Додаток 

(кого? чого? кому? 

чому? що? ким? 

чим? на(в)кому? 

чому)

Означення 

(який? чий? 

котрий?)

Прислівником, іменни-

ком з прийменником

ІменникомПрикметником

12. Побудуйте схеми речень.

Небо одразу вияснилось. Вітер перестав в одну мить, неначе втік 

з моря на степи. Швидко море з берега заблищало. По зеленій воді по-

бігли білі гребені. Сонце вийшло з-за хмари. Небо над морем стало сиве. 

І на тому сизому небі засяяла пишна веселка (І. Нечуй-Левицький).

IV. Підсумки уроку

� Що на уроці повторювали?

� Що з повторюваного ви добре пам’ятали?

� Що довелося вивчати заново?

� Які власні практичні уміння вас задовольнили?

� Над чим вам треба ще попрацювати?

� Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

V. Домашнє завдання

Скласти невеликий опис улюбленого місця відпочинку (садок, 

парк, море, річка, двір, вулиця тощо), вживайте всі типи речень.

Урок № 4–5

ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА, ОДНОРІДНІ 

ЧЛЕНИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ (ПОВТОРЕННЯ)

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчене у 5 кла-

сі про звертання, вставні слова й однорідні члени ре-

чення; відновити й закріпити навички розпізнавання їх 

у реченні; виробляти уміння правильно ставити розді-

лові знаки при них; виховувати чуття мови.

Обладнання: таблиці «Звертання», «Вставні слова»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Спілкуючись, ми використовуємо у мовленні звертання, вставні 

слова, однорідні члени речення. Дуже важливо навчитися правильно 

користуватися цими синтаксичними одиницями в усному мовленні, 

а на письмі виділяти відповідними розділовими знаками.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Робота в мікрогрупах. Вивчіть схему «Звертання». Підготуйте пові-

домлення «Звертання в українській мові». Наведіть приклади.

Види за будовою

Звертання

Іменником 

у називному 

відмінку

Іменником 

у кличному 

відмінку

На початку 

речення

В середині 

речення

У кінці 

речення

ПоширеніНепоширені

Спосіб вираження Місце в реченні
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� Вивчіть схему. Працюючи в мікрогрупах, підготуйте повідомлення 

«Вставні слова в простому реченні». Наводьте приклади з довідки.

Місце 

у реченні
У середині 

(…, ВС, …)

На початку 

(ВС, …)

У кінці 

(…, ВС.)

Вставні слова

Послідовність 

думок (по-перше)

Невпевненість 

(мабуть)

Упевненість 

(дійсно)

Почуття 

(на жаль)

Значення

Джерело 

повідомлення 

(по-моєму)

Ввічливість 

(пробачте)

Довідка. Безперечно, безсумнівно, звичайно, може, либонь, на-

певне, на сором, на щастя, як на біду, шкода, кажуть, по-твоєму, 

по-друге, нарешті, значить, отже, даруйте, будь ласка, перепрошую, 

прошу вас.

Запам’ятайте
Не бувають вставними слова:

Навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, якраз, мовби, 

неначе, нібито, причому, притому, теж, саме, особливо, тільки, цеб-

то, тобто, буквально, за традицією, адже, при цьому.

2. Гра «Навчаючи — учусь». Кожен учень має підготувати 2–3 запи-

тання за схемами своєму однокласникові чи вчителю або скласти 

інформаційну картку з вивченої теми.

ІІІ. Повторення, систематизація і закріплення знань

1. Розпізнавання звертань, вставних слів у реченні.

1) Виділіть звертання в реченні. Схарактеризуйте їх за способом ви-

раження, за будовою і місцем у реченні. Яку роль відіграють звер-

тання в поетичних творах?

1. Нова республіко, гряди! Хлюпни нам, море, свіжі лави! О земле, 

велетнів роди! 2. Люди, любіть землю! Поети, у космос ведіть! 3. Ти, 

земле наша, рідная, святая! Ти, Батьківщино люба, золотая! Це зно-

ву напад? З ворогом двобій? Ми чуєм, нене! Ми йдемо на бій! 4. Ой 

не крийся, природо, не крийся, Що ти в тузі за літом, у тузі. 5. Хви-

люють, малюють, квітують поля — Добридень тобі, Україно моя! 

6. О Космосе великий наш, безмежжя розпрозорене! Ми із Землі бла-

китної мчимо у далі зоряні (П. Тичина).

� Поясніть розділові знаки при звертанні.

2) Знайдіть у тексті вставні слова. З’ясуйте, до якої групи за зна-

ченням вони належать (що виражають). Прокоментуйте розділові 

знаки в реченнях.

ПОГОВОРИМО ПРО ТВОРЦІВ МОВИ

У сиву давнину мова, як великий скарб, передавалась з вуст у вуста, 

від покоління до покоління. Сім’я, а потім рід з його багатогранним 

життям були єдиними вчителями молоді. Можна, мабуть, припусти-

ти, що чоловіча частина роду творила слова, пов’язані з мислив-

ством, рибальством, ремеслами, війною. Жінки, очевидно, творили 

слова, пов’язані з побутом, почуттями. Безперечно, особливе місце 

в розвитку мовної культури займали знахарі, відуни, старійшини ро-

ду. Вони, по-перше, зберігали існуючий словниковий запас, а, по-

друге, самі творили нові слова, пов’язані з віруваннями, явищами 

природи, лікуванням людей. Доведено, що спочатку виникли слова, 

які означали конкретні предмети, дії, ознаки (земля, небо, вода, їс-
ти, іти, синій, зелений, білий…), і лише згодом — абстрактні поняття 

(сум, радість, час).

Отже, берегинею мови була сім’я. Зазвичай від колискової до по-

хоронного плачу людину супроводило рідне слово. На жаль, сьогодні 

сім’я втратила ці чудові традиції.

Щоб передати нащадкам накопичену протягом віків мовну спад-

щину, треба насамперед зрозуміти її значимість і неповторність, 

а, зрозумівши, добре вивчити (М. Маціпура).

� Прочитайте вголос речення із вставними словами на початку, в се-

редині, в кінці. Прокоментуйте інтонаційні особливості виділення 

вставних слів в усному мовленні.

2. Практикум. «Вживання звертань. Постановка розділових знаків 

при звертаннях».

� Уведіть подані звертання у складені вами речення.

1. О земле, наше золото! … 2. …, слово? 3. …, рідна мово! 4. Ша-

новна Оксано Петрівно, … 5. , море, … . 6. , рідне місто моє! 7. .., ді-

дусю, … . 8. … літо!

� Поставте і поясніть розділові знаки при звертаннях. Накресліть 

схеми двох перших речень.

1. Мій народе родючий мій саде хай тебе лиш плодами зігне. Хай 

ніхто тебе не обікраде, ну хіба що тяжіння земне (А. Кичинський). 

2. Тримай-но люстерко історіє… (І. Драч). 3. І без слів мені тицьну-

ла Троє червоних циганок, Що палали під цвітом яблунь. — Не піду 
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я дитино нікуди, А від хлопців синок це тобі… (І. Драч). 4. Мамо ве-

чір догора, Вигляда тебе роса (Б. Олійник).

� Побудуйте діалог на одну з тем: «Розкажеш другу — піде по кру-

гу», «В гостях у бабусі», «Моя зустріч з морем», «Веселі літні ка-

нікули, прощайте!»

3. Практикум «Вживання та виділення вставних слів у реченні».

� Складіть речення, використовуючи подані вставні слова і слово-

сполучення.

Можливо; без сумніву; як навмисне; на мою думку; виявляєть-

ся; даруйте.

� Уведіть у речення вставні слова, що виражають упевненість і не-

впевненість. Поясніть, як змінився зміст речення.

1. …, вам відомо, що слово «література» походить від слова «літе-

ра», тобто буква. Це, …, тому, що літератури не може бути без пись-

ма. …, вона бере початок з тих далеких часів, коли люди навчилися 

за допомогою спеціальних знаків-літер записувати свої думки. Тоді 

ж, …, з’явилися перші книжки. А книжка, …,— «геніальний витвір 

людського розуму».

Ви теж, …, любите книжки і прочитали їх, …, уже чимало. А чи 

пам’ятаєте зміст, героїв, авторів прочитаних вами книжки? Розкажіть 

про них, вживаючи, де треба, вставні слова.

Довідка: 1) напевно, дійсно, справді, безперечно, авжеж, безумов-

но, звичайно, без сумніву, правда; 2) може, можливо, мабуть, здаєть-

ся, очевидно, видно, може бути, треба думати. 

� Виконайте завдання сформульоване в останньому реченні тексту 

(усно).

� Робота в мікрогрупах. Підготуйте презентацію підручника, за яким 

ви навчаєтеся (що говориться у зверненні авторів, скільки розді-

лів у книзі, що в них вивчатиметься, які матеріали привертають 

увагу, які рубрики, вправи вам подобаються). Вживайте звертан-

ня і вставні слова.

Довідкове бюро

Презентація — офіційне представлення чогось нового.

4. Конкурс лінгвослідопитів. Знайдіть пунктуаційні помилки. Пояс-

ніть, яка причина цих помилок.

1. Здавалося, уже приручили його, прижився, та виявилось, що 

й білосніжним доброжитком він без вагання пожертвує заради волі. 

2. Та козеня, не здавалося, борсалося в кризі й потроху просувалося 

до берега. 3. Може, дідусь і тепер чекає його в курені біля Дніпра? 

4. А Порфир усе, може, ні перед чим не зупиниться. 5. Видно, не спо-

добалась матері синова розповідь. 6. У вікно, видно, кучугури піску, 

а за ними — ліс (З журналу).

4. Повторення й систематизація знань про однорідні члени речення.

1) Бесіда: 

� Які члени речення можуть бути однорідними?

� Як поєднуються однорідні члени речення між собою?

� Які сполучники можуть вживатися при однорідних членах ре-

чення?

� Що таке узагальнювальні слова при однорідних членах речення?

� Які розділові знаки вживаються при однорідних членах речення 

з узагальнювальними словами і без них?

2) Тренувальні вправи.

� Спишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте, які члени 

речення є однорідними, і підкресліть їх. Які з них поширені, 

чому?

1. Мелодія все більше стає потужною кипить вирує. 2. Обрії бу-

ли заставлені сизими фіалковими синіми пасмами гір та гребеняс-

тих лісів. 3. Блакитні широкі долини розстелялись і крутились каз-

ково, вкриті буйними травами квітами свічадами озер… Дивна якась 

небезпечна фантастична країна. 4. Ось я тут живу вік а волошок тут 

не бачила. А там я з них та барвінку та з чорнобривців вінки на Ку-

пала плела (З тв. І.Багряного).

� Побудуйте речення з однорідними членами та узагальнювальними 

словами при них за схемами. 

1. УС : , , . 

2. , ,  — УС .

� Уявіть ситуацію: ви з мамою (бабусею) прийшли на ринок заку-

пити продукти. Побудуйте діалог на тему «Ярмарок, ярмарок!» 

Вживайте у репліках однорідні члени речення та узагальнювальні 

слова при них. Перед складанням діалогу доберіть однорідні чле-

ни речення до поданих узагальнювальних слів.

Квіти. Овочі. Фрукти. Цитрусові. Молочні продукти. М’ясо. Сир. 

Хліб. Риба. Чай.

� Розбір речення. Випишіть речення, ускладнені звертанням, встав-

ними словами, однорідними членами і розберіть його за схемою 

підручника (усно й письмово).
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Зразок усного розбору
Навантажилась баржа, відчалює, рушає.. (О. Гончар).

Речення просте, розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, 

ускладнене однорідними присудками.

Підмет баржа виражений іменником; присудки навантажилась, 
відчалює, рушає виражені дієсловами.

Однорідні присудки поєднуються між собою безсполучниковим 

зв’язком за допомогою інтонації. 
Схема:                     ,           ,           ...

Зразок письмового розбору
Речення просте, розпов., неокл., двоскл.. непошир,. ускл. одно-

рідн. присудками. Підмет баржа вираж. ім. жін.р. одн.; присудки на-
вантажилась, відчалює, рушає вираж. дієсл. мин. і тепер. часу.

Кома ставиться між однорідними присудками, зв’язаними безспо-

лучниковим зв’язком.

1. Містечко рідне моє, Мене ти завжди радо зустрічаєш (В. Вов-

ченко). 2. Україно! Сонях остигає і лоскоче золотом щоку. Я любов’ю 

тихо присягаю на твоєму полі — рушнику (П. Перебийніс). 3. У прохо-

лоді гостро пахне димом, І яблуками, й листом, й полином… (О. Омель-
ченко). 4. Купається школа у зелені, духмяниться фарбами різними. 

І сині доріжки простелені технічками добрими й грізними (М. Тя-
гун). 5. Школо, моя школо! Ми росли, мужніли, сили набирались та 

у старших вчились мріяти, творить. Ти дала нам крила, світлі ідеали, 

нас усіх навчила свій народ любить (В. Цимбалюк). 

IV. Підсумки уроку

Експрес-висновки. Пригадайте все, що вам відоме з теми «Словосполу-

чення. Просте речення» і стисло запишіть у клітинках схеми (в зошиті).

Розділові знаки 

у простому реченні: 
Я знаю

Однорідні члени 

речення – це…

Речення – це …

Звертання — це …

Вставні слова — це …

Словосполучення — ….

V. Домашнє завдання

Скласти розповідь «День знань», вживаючи в реченнях звертання, 

вставні слова, однорідні члени речення.

Урок № 6

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА (ПОВТОРЕННЯ)

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчене у 5 кла-

сі про складне речення, пряму мову; закріпити навички 

розпізнавання складних речень і прямої мови в тексті, 

постановки в них розділових знаків; формувати в учнів 

уміння складати речення такої структури, вживати їх 

у власному мовленні; виховувати любов до своєї малої 

батьківщини.

Обладнання: схема «Складне речення»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності

Уміння вживати у мовленні складні речення показник високого 

інтелектуального розвитку людини. Спробуйте сказати одним речен-

ням про події, що відбулися вчора в Україні. Ви обов’язково зверне-

теся до складного речення. Вони дуже необхідні у нашому мовленні. 

Тому дуже важливо навчитися правильно будувати їх, ставити в них 

(на письмі) розділові знаки.

ІІ. Актуалізація теоретичних знань учнів

1. Робота зі схемою (на дошці). Розгляньте схему і складіть зв’язну 

розповідь про складне речення; доберіть приклади.

Складносурядне

Сполучники: 
як, коли, де, що, 

щоб, куди, мов, наче

Сполучні слова: 

чий, який, 
котрий, хто, що

Сполучники: 

і, й, а, але, чи, 
або

Складнопідрядне

Сполучникове Безсполучникове

[  ], (що). [  ], (який).[  ], [  ]. [  ], [  ].

Складне речення

Засоби   зв’язку

Графічні  схеми речень



48 Українська мова. 6 клас 49Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого

ІІІ. Закріплення знань та вироблення вмінь і навичок

1. Розпізнавання учнями складних речень у тексті. Прочитайте. Знай-

діть складні речення, схарактеризуйте їх за таблицею, поданою 

на дошці.

Моя маленька батьківщина

Це малий, невгамовний шматочок Землі,

Де я вперше на стежку ступила.

Степ біжить аж за край по ріллі,

Вітер простер дужі крила.

Де-не-де тут ліси заступають в лани

І збігають до тихої річки,

Що ввібрала усі дзюркотливі струмки

І веде свій наспів прозаїчний.

Тихо спіють городи, гіллясті сади

Зазирають в віконниці хат.

Вітер хмари жене волохаті сюди,

Щоб пролити на все дощопад.

Але злива мине, полетить за село,

І засяє, як перше, безмежжя.

І веселка коромисло кине у степ,

Наче жниця на сніп перевесло! 

(М. Продан)

2. Бесіда:

� За якими ознаками ви відшукали складні речення в тексті?

� Які речення складносурядні?

� Чим відрізняються складнопідрядні речення від складносурядних?

3. Практикум. «Побудова складних речень, засвоєння пунктуації 

в них». Складіть речення за поданими схемами.

1. [ 1 ], і [ 2 ]. 2. Чи [ 1 ], чи [ 2 ]. 3. [ ], (що).  4. [ ], (щоб). 

4. Накресліть схеми складних речень. Поясніть розділові знаки.

РОСЬ

Рось — прабатьківська ріка роду Рось, чи Русь, котрий в глибоку 

давнину поселився на її берегах…

Рід Русь — один із багатьох у племені полян. Полянські весі при-

вільно розкинулися на низинних терасах, на великих лісових галя-

винах, зручних для хліборобства. Нічим не захищені від ворожих 

нападів, вони примощувалися, мов гриби, побіля річок та в розло-

гих долинах, побіля води. Тільки оселя старійшини роду Тура стоїть 

на острові, що омивається бурхливими потоками порожистої в цьо-

му місці Росі (В. Малик).

5. Спишіть текст. Розставте розділові знаки. Свій вибір обґрунтуйте.

ОСІННЄ
Задощило… Рясними потоками

Збігло літо у сині гаї

І туман стеле ніч над толоками,

Розплітаючи коси її

Задощило… І холодно-рясно

На жоржинах суцвіття води

Сяють так переливами осені

Що несила очей відвести.

(Н. Медведовська)

До нас в Лубни вже завітала осінь.

Зібрала в дальній вирій журавлів

І жовтизну вплела в зелені коси

Тополь осик берізок ясенів….

В задумі клен схилив на землю крони

Шепочуться погордливі дуби

Й Сули прозорі тихоплинні води

Несуть небесний смуток голубий.

(Н. М’якота)

4. Робота з підручником. Розділові знаки при прямій мові. Проко-

ментуйте схеми, подані в підручнику. Складіть план лінгвістично-

го повідомлення на тему «Розділові знаки при прямій мові».

5. Практикум. Прочитайте казку. Випишіть речення з прямою мо-

вою, поставте в них розділові знаки.

Жив собі один купець. Мав він чудовий сад, у якому росли най-

різноманітніші дерева і квіти. Не було тільки солов’я. І от одного разу 

зловив він у лісі сіреньку пташку і посадив у золоту клітку. Соловей 

сумно дивився у небо і жалібно співав.

Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову, і сказав Роз-

гадай солов’їну пісню!

Послухав чоловік солов’я і каже Хазяїне соловей співає Земле моя 

гніздечко моє я без вас не можу жити.

Тоді купець випустив солов’я. Прилетів він у ліс і заспівав Земле 

моя! Ти найкраща, наймиліша!

Здивувався купець і сказав до себе Дивак цей соловей. У мене жив 

у розкошах і сумував. А в своєму зруйнованому гнізді заливається від 

радості дзвінкоголосим співом.

А ти не дивуйся хазяїне. Кожному своя батьківщина наймиліша. 

Соловей тут вільний. А воля — це найдорожчий скарб відповів йому 

чоловік, що знав пташину мову (Азербайджанська народна казка).
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IV. Підсумки уроку

Поставте запитання один одному за темою уроку.

V. Домашнє завдання

� Скласти вірш чи твір-замальовку про прихід осені у вашому рід-

ному краї, вживаючи складні речення різних типів.

Урок № 7–8

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ, ЙОГО 

ГОЛОВНІ ОЗНАКИ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ. 

ВИДИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. ПРОСТИЙ І СКЛАДНИЙ 

ПЛАН ТЕКСТУ (ПОВТОРЕННЯ)

Мета: повторити, систематизувати і поглибити вивчене в по-

передніх класах про текст, його структуру, лексичні та 

граматичні засоби зв’язку між реченнями й абзацами; 

розвивати навички аналізу тексту; формувати вміння 

складати план тексту; виховувати культуру поведінки 

і спілкування.

Обладнання: схема «Будова тексту», зразки планів (на кожну парту).

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Мета нашого уроку — повторити вивчене і поглибити знання про 

текст. Треба пам’ятати, що, складаючи висловлювання, слід визначи-

ти спочатку тему, чітко вибудувати структуру, щоб донести головну 

думку до слухача або читача, дібрати стиль висловлювання відповід-

но до ситуації мовлення. Отже, теоретичні знання про текст нам по-

трібні повсякчас.

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Гра «Мікрофон». Передаючи «мікрофон» по ряду ланцюжком, дай-

те відповіді на питання, записані на дошці.

1. Що таке текст?

2. Як пов’язуються речення в тексті?

3. Як заголовок співвідноситься із змістом тексту?

4. Що є темою, основною думкою тексту?

5. Яку роль в тексті відіграє зачин, основна частина, кінцівка?

6. Які типи текстів створюють залежно від мети висловлювання?

7. У якому стилі можна побудувати висловлювання?

8. Чим відрізняється послідовний зв’язок речень у тексті від пара-

лельного?

9. Які мовні засоби використовуються для зв’язку речень у тексті?

ІІ. Повторення та закріплення знань, умінь. 

1. Аудіювання і спостереження над структурою тексту.

Текст 1
Прочитайте. Доведіть, що це текст. Доберіть заголовок. Знайдіть 

речення-зачин і речення-кінцівку. Доведіть, що речення, що йдуть 

після зачину конкретизують його зміст.

Навчитися встановлювати контакти з людьми нелегко. Насампе-

ред треба подолати боязкість або ж нерішучість. Для цього потрібно, 

по-перше, цікавитися людьми, їх життям, а по-друге, використовувати 

кожну нагоду для спілкування. Спілкуйтеся за правилом Емерсона. 

«Кожен, з ким я зустрічаюся,— говорив він,— має в чомусь перевагу 

наді мною. Саме цього я й хочу від нього навчитися». Бо якщо пово-

дитися зарозуміло і ставитися з погордою до інших людей, вважаючи 

їх не вартими уваги, то встановлювати контакти надзвичайно важко. 

І згодом виявиться, що той, хто вважав себе генієм, давно відстав від 

інших. Річ у тім, що у тих «інших» більше друзів, а отже, й інформа-

ції, без чого досягти успіхів у житті дуже важко (І. Томан).

Текст 2
Прочитайте текст. Сформулюйте одним реченням його тему і так 

само основну думку. Доберіть заголовок. Доведіть його доцільність.

Як подолати сором’язливість? Треба буквально щодня шукати на-

годи для спілкування. Поставте собі за мету кожного дня заводити 

розмову хоча б з однією незнайомою людиною. Чим частіше ви роз-

мовлятимете з людьми, тим швидше набудете досвіду, який підказу-

ватиме вам, як діяти в таких ситуаціях.

А починати треба з розмов удома, у своїй сім’ї, вести їх цікаво, 

на різні корисні теми. Тут уже вам нема кого і чого боятися. Якщо 

ви хочете цікаво розповісти якусь історію чи пригоду, спробуйте це 

зробити серед своїх близьких. Після цього не будете боятися повто-

рити те саме в товаристві.

Члени вашої родини гідно оцінять вашу увагу до них. Бесіди в сі-

мейному колі сприятимуть поглибленню і поліпшенню ваших вза-

ємин (І. Томан).

� З’ясуйте структурні частини тексту (зачин, основну частину, кін-

цівку).

� Складіть простий план тексту й усно перекажіть за ним зміст.
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� Яка мета висловлювання? Який тип мовлення? Коли використо-

вується опис, розповідь, міркування (роздум)?

2. Бесіда:

� Що таке план тексту?

� Для чого він потрібний?

� Які є види плану?

� Чим складний план відрізняється від простого?

� Яка його функція?

— Отже, складний план більш детальний, допомагає повно роз-

крити тему, не пропустивши нічого суттєвого.

3. Спостереження над видами зв’язку речень у тексті.

На дошці такі схеми:

«Дане» + «нове» → «дане» + «нове» = послідовний зв’язок

«Дане» + «нове»

                                      = паралельний зв’язок

«Дане» + «нове» 

� Пригадайте, що показують ці схеми.

� Знайдіть «дане» і «нове» у реченнях, записаних на дошці:

А. Ми вчимося бути вдячними.

Б. Ми намагаємося поповнити свій словник словами вдячності. 

Учимося використовувати їх у своєму мовленні. Ці уміння дуже важ-

ливі. Адже подякувати людині своєчасно, зробити це тактовно, ввіч-

ливо — значить подарувати їй крапельку радості.

� З’ясуйте, між якими реченнями зв’язок паралельний, а між яки-

ми — послідовний.

4. Визначення мовних засобів зв’язку речень у тексті (синонімів, по-

вторів слів, займенників, сполучників, прислівників тощо).

� Прочитайте текст. З’ясуйте, який вид зв’язку речень (паралельний 

чи послідовний) у них використано. Чому?

ПРИВІТАННЯ

Щодня, зустрічаючись із знайомими вперше, слід вітатися. Й ні-

що — ні сумний настрій, ні погана погода — не можуть виправдати 

нехтування цієї основної форми ґречності.

Здавна в Україні, зокрема в сільській місцевості, існує добра тра-

диція: вітатися з людьми незалежно від близькості знайомства. У міс-

ті зазвичай вітаються з усіма мешканцями будинку чи під’їзду, якщо 

будинок дуже великий.

Вітаються здебільшого словами: «Здрастуйте», «Добрий день (ра-

нок, вечір)». До близьких знайомих звертаються на ім’я та по-батько-

ві, приязно посміхаючись: «Вітаю Вас, Андрію Петровичу», «Добро-

го дня, бабусю Ганно», «Доброго ранку, Сашко». Своїм привітанням 

люди зичать один одному доброго здоров’я, благополуччя, усіляких 

гараздів.

Вимовляйте привітання не поспіхом, не машинально, а повільно 

й приязно: «Доб-рий вечір!» — і погляньте при цьому у вічі знайо-

мому та щиро посміхніться. Добрий настрій і йому, і вам забезпече-

ний (О. Корніяка).

ПРИВІТАННЯ

Ранкове привітання створює гарний настрій у сім’ї. Привітання 

в школі, на роботі стимулює до праці. Приязне привітання керівни-

ка поліпшує настрій людей на робочому місці. Воно ніби й дрібни-

ця — привітання — та допомагає встановлювати контакти з людьми 

(О. Корніяка).

� Випишіть мовні засоби зв’язку речень у тексті.

5. Редагування тексту. Відновіть деформований текст, правильно роз-

ташувавши його частини. Зредагуйте речення.

Потім гість вітається з господарем дому. Першим має вітати при-

сутніх той, хто заходить у приміщення після інших.

Прийшовши в гості, слід передусім вітати господиню. Якщо при 

вході в приміщення він зустрічає численне товариство, то не слід при-

вертати до себе зайвої уваги.

Перш ніж звернутися із запитанням до незнайомого, слід з ним 

привітатися. Тому варто обмежитися привітанням з легким поклоном 

(За О. Корніякою).

IV. Підсумки уроку

Побудуйте зв’язне висловлювання на тему: «Що я вже знаю про 

текст»

V. Домашнє завдання

Придумати і записати дві ситуації, використовуючи форму при-

вітання й подяки: доброго дня, день добрий, здрастуйте, привіт, щиро 

вдячний, дякую, красно дякую, спасибі тощо.



54 Українська мова. 6 клас 55Лексикологія 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

Урок № 9

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЇХ 

ПОХОДЖЕННЯМ. ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ СЛОВА. 

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета: повторити вивчене з лексикології у 5 класі, організу-

вати засвоєння нового матеріалу; виробляти уміння 

та навички характеризувати лексику за вживанням, 

доцільно використовувати власне українські слова, 

користуватися тлумачним словником; збагачувати ак-

тивний словник школярів; виховувати любов до рідної 

мови.

Обладнання: таблиця «Групи української лексики за походженням»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження 

найтонших відтінків думок і почуттів. Чим більше слів знаємо, тим 

багатше наше мовлення, гнучкіші звороти, точніше висловлюван-

ня. Тому кожному треба засвоїти якомога більше слів рідної мови, 

осягнути її глибини і тонкощі.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Гра. Клас ділиться на дві команди, кожна з яких одержує «Марш-

рутний лист».

                   Лексика  

                 і фразеологія

          3         4

1             2. .

. .

× початок маршруту

 

Заліковий лист групи

№ 
етапу Назви зупинок Оцін-

ка

І Синоніми, антоніми — № 1

ІІ Омоніми — № 2

ІІІ Переносне значення слів — № 3

IV Фразеологізми — № 4

Завдання для І групи
І етап

1) Дати визначення понять, що позначають назву зупинки № 1.

2) Дібрати синоніми й антоніми до слів: друг, хоробрий, зникнути 

у хвилях.

3) Увести в речення синонімічний ряд слів: врятувати, визволити, 

виручити.

ІІ етап
1) Дати визначення поняття, що називає зупинку № 2.

2) Скласти речення з омонімами: на розі — на розі; мати — мати.

ІІІ етап
1) Дати визначення поняття, що називає зупинку № 3.

2) Навести приклади в реченні.

IV етап
1) Пояснити значення фразеологізмів: мати на оці; мозолити очі.

Завдання для ІІ групи
І етап

1) Дати поняття про синонімічний ряд.

2) Дібрати синоніми й антоніми до слів: весела історія, відважний, 

правда.

3) Увести в речення синоніми: образливий, грубий, неввічливий.

ІІ етап
1) Дати визначення поняття, що називає зупинку № 2. 

2) Скласти речення з омонімами: балка — балка, натри — на три.

ІІІ етап
1) Який зв’язок переносного значення слова з його багатозначністю?

2) Увести в речення словосполучення: свіже слово; свіжа сорочка.

IV етап
1) Пояснити значення фразеологізмів: грати першу скрипку; грати 

на нервах.

ІІ. Організація вивчення нового матеріалу

1. Аналітичне читання таблиці. Проведіть взаємоопитування:

� На які дві групи за походженням поділяються всі слова української 

мови?

� Які слова відносять до незапозичених? Наведіть приклади.

� Які слова вважають запозиченими? Наведіть приклади.

� Які слов’янські мови ви знаєте? З якої з них українці найбільше 

запозичили слів?
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� Прочитайте таблицю. Осмисліть і прокоментуйте її.

Групи української лексики за походженням

Ознаки, за якими 
виділяються групи Назви груп слів Приклади

Незапозичені 1. Слова, успадковані з поперед-

ніх періодів розвитку мови.

2. Власне українські слова

Небо, туман, земля, 

ясніти, білий.

Баритися, багаття, 

мрія, розкішний

Запозичені 1. Старослов’янізми

2. З інших слов’янських мов.

3. З неслов’янських мов

Раб, вождь, єдність, 

грядущий.

Байка, гусар, книго-

люб, завод, бадьорий.

Ікона, драма, радіус, 

казна, салют, фініш, 

офіцер, футбол

2. Робота зі схемою. Розгляньте схему «Дерево слов’янських мов». Яким 

кольором ви б замалювали листок рідної мови? Намалюйте це «де-

рево»у зошиті і розфарбуйте листочки відповідно до того, як вам 

уявляється та чи інша мова. Спробуйте обґрунтувати свій вибір.

Українська

Південнослов’янська 
мовна група

Західнослов’янська 
мовна група

Східнослов’янська 
мовна група

Російська

Білоруська

3. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу.

ІІІ. Засвоєння здобутих знань

1. Прочитайте текст. Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним 

словником. Розкажіть, як з’являються власне українські слова.

У ПОШУКАХ ТРОНКИ

Кожен письменник шукає свою тронку — дзвінкоголосе слово, 

яке нерідко, якщо воно витворене у животворних традиціях рідної мо-

ви, сприймається як органічно належне їй, немовби вічно існуюче.

Хіба можна уявити сучасну українську літературну мову, напри-

клад, без чудового-пречудового слова «мрія»?! Дехто скаже, що воно 

знане з давніх-давен, ще з діда-прадіда.

А виявляється, що слово «мрія» виникло в пошевченківську добу. 

Його вигранив для української мови видатний письменник Михайло 

Петрович Старицький. Звичайно, так майстерно і так філігранно ви-

кувати слово можна тільки у злеті поетичного натхнення. 

Це починалося так. М. П. Старицький у 1873 році написав вірш 

«До альбома О.П.К-ч». Вірш був присвячений матері Лесі Україн-

ки — дитячій письменниці Олені Пчілці. Ось як звучало слово «мрія» 

у цьому вірші:

Колись байдужими перстами

Перекидаючи листки,

Ви спогадаєте і сами

Свої колишнії гадки.

Давно промучені хвилини

Рожевих образів та мрій…

Так часом пісні згук єдиний

Зриває спогадів в нас рій.

Новостворене слово припало до душі Олені Пчілці. Воно зазву-

чало в її поезіях:

Мрії одважнії сяють, як зорі,

Мріями тими одважні щасливі («Перед морем»).

Так зусиллями двох поетів слово «мрія» пишно зійшло на багато-

барвній ниві української мови, заквітло, зачарувало нас своєю кра-

сою (І. Вихованець).

2. Складіть зв’язний текст з власне українськими словами.

Мрія. Відродження. Держава. Очолити. Батьківщина. Чарівний. 

Жовто-блакитний. Ясний. Будувати.

3. Робота в групах. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів, 

складіть з ними речення (по кілька слів на мікрогрупу).

Витися, гожий, баритися, горішній, дотепний, зичливий, ковінь-

ка, невгамовний, озимі, підстава, розпука, свійський, тішитися, уро-

чище, ясочка.

� Розкажіть, як побудований тлумачний словник, як ним треба ко-

ристуватися.
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4. Складіть (за зразком тлумачного словника) словникові статті до та-

ких слів: квапити, зав’язь, гончар, відтинок, баский.

IV. Підсумок уроку

— Які ознаки власне українських слів ви засвоїли сьогодні?

V. Домашнє завдання

� Провести дослідження самостійно.

Записати з уст батьків чи дідусів та бабусь розповідь про якусь по-

дію (сімейну чи громадську), проаналізувати її щодо вживання власне 

українських слів. Працюючи в парах, зіставити ряд різних розпові-

дей, сформулювати висновок: який відсоток власне українських слів 

уживають сьогодні українці у розмовному мовленні.

Урок № 10–11

ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА. СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

Мета: дати поняття про запозичені слова, їхні граматичні озна-

ки; виробляти навички розпізнавання цих слів у тексті, 

визначення їхнього лексичного значення за словником, 

правильного вживання у власному мовленні й грамот-

ного написання; збагачувати активний словник учнів; 

виховувати увагу до слова.

Обладнання: словник іншомовних слів.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Спробуйте розповісти про один день із життя України у вигляді 

репортажу з питань політики, економіки, культури, спорту. Чи мож-

на обійтися лише власне українськими словами? До яких слів ми 

обов’язково звернемось? Це запозичені, або іншомовні слова, яких 

у нашій мові значна кількість. Саме про них ми сьогодні поговори-

мо. Адже, щоб правильно, доречно їх використовувати, треба знати 

їх лексичне значення і правопис.

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Бесіда:

� Що про правопис іншомовних слів ви вивчали у 5-му класі?

� Як формулюється «правило дев’ятки»?

� Чи є відмінності у вживанні апострофа і м’якого знака в україн-

ських словах і в іншомовних? Наведіть приклади.

� За яким словником ми перевіряємо правопис іншомовних слів?

2. Практикум. Пригадайте правила правопису іншомовних слів. За-

мість крапок впишіть потрібну букву.

Антаркт..да, Ваш..нгтон, дж..нси, Алж..р, аквар..ум, р..туал, 

б..нокль, тер..торія, д..ректор, реж..сер, зеф..р, фіз..ка, Пар..ж, 

рег..он, т..раж, ц..стерна, ц..трусові, клас.., ш..фр, Ч..лі, ман..а, ж..рі, 

ван..а, тон..а, шос..е, інтермец..о, лібрет..о, пан..а, Рус..о, Шіл..ер, 

Т..бет, Ніц..а.

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу 

і вироблення навичок

1. Читання з позначками. Прочитайте текст з позначками олівцем: 

V — знав раніше, + — отримав нову інформацію, Х — прочитане 

суперечить знанням, ? — не знав, але це цікаво!

Протягом тисячолітнього розвитку історичні шляхи багатьох на-

родів перетиналися. Взаємодія народів знаходила відображення в їхніх 

мовах. Вони взаємозбагачувалися, запозичаючи чужі слова. До най-

давніших запозичень належать старослов’янізми.

Старослов’янська мова — це літературно-писемна мова слов’ян, 

яка сформувалася у Х–ХІ ст. на основі македонського (солунського) 

діалекту староболгарської мови. Створили її монахи Кирило і Ме-

фодій — перші християнські просвітителі, яким було доручено пе-

рекласти візантійські (тобто грецькі) церковні книги на зрозумілу 

слов’янам мову. Болгарські просвітителі внесли до старослов’янської 

слова та елементи їх із багатьох слов’янських мов, наприклад: благо-

дать, священик, уста, Господь, гріх («Сучасна українська літературна 

мова»).

� Дайте відповідь на питання: 

а) Як з’являються у мовах запозичені слова? 

б) Як потрапили в українську мову старослов’янізми? 

� Прочитайте картку (на парті). 

Запозичені слова

Слова, які українська мова запозичила з інших мов, називаються 

запозиченими, або словами іншомовного походження. 

Значення і походження запозичених слів з’ясовує «Словник ін-

шомовних слів». Запозичені слова мають свої граматичні особливо-

сті, за якими їх можна розпізнавати.
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Старослов’янізми можна розпізнати за такими ознаками:

1) неповноголосся ра, ла, ре, ле, що в українській мові перейшло 

в повноголосся оро, оло, ере, еле: врата — ворота, влага — воло-

га, брег — берег;

2) сполучення ра на початку слова: раб;

3) сполучення [жд]: страждати, нужда;

4) початковий [й] перед наступними [о], [у]: юродивий; Йосип;

5) префікси воз-, пред-, пре-: возвеличити, предтеча, преславний;

6) суфікси -тель-, -знь-, -ств-, -ащ-, -ущ-: мислитель, приязнь, брат-

ство, грядущий, роботящий;

7) складні слова з першою частиною благо-, бого-, добро-, зло-, веле-: 

благовіст, добродій, богобоязливий, зловіщий, велелюдний.

2. Практикум «Ознаки запозичень». Прочитайте, знайдіть у тексті 

старослов’янізми. Визначте фонетичні й граматичні ознаки їх.

1. Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни, волі і світу про-

мінням ти її освіти. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, 

щастя дай, Боже, народу і многая, многая літа! (О. Кониський). 2. Вста-

вай, Україно, вставай, виходь на дорогу свободи, де грає широкий 

Дунай, де ждуть європейські народи (Д. Павличко). 3. Оповістив раз 

премудрий Соломон, що буде казати мирові своє казання-навчання 

(О. Пчілка). 4. І попросив благочестивий Соломон у Бога дати йому 

мудрості (О. Пчілка). 5. Київ… Сивий град старого Кия. Златоглавий, 

білостінний велетень… (Р. Іванченко).

� Проаналізуйте фонетичні й граматичні ознаки слів. Запишіть у дві 

колонки: в одну — власне українські слова, у другу — запозичені 

із слов’янських мов (російської, білоруської, польської).

Велич, довір’я, журба, хороший, сизий, куций, сьогодні, після, 

тепер, панувати, берег, смуга, золото, хутірець, чарувати, добродіяти, 

злорадно, надвечір’я, посадити, сукупність, соратник, возз’єднаний, 

предковічний, нищення, тяжіння, учитель, вихователь, грядущий, 

гординя, глава, вражена, старезний.

3. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу «За-

позичення з неслов’янських мов»

4. Тренувальні вправи.

1) Спишіть речення, підкресліть слова іншомовного походження, за-

пам’ятайте їхнє лексичне значення. З’ясуйте за словником іншомов-

них слів, з якої мови вони запозичені. Складіть з ними речення.

1. Акваторія — ділянка водної поверхні у визначених межах. 2. Ба-

лет — це вид сценічного мистецтва, що поєднує танець, музику і дра-

матургічний задум. 3. Вестерн — пригодницький кінофільм про жит-

тя північноамериканських західних штатів у ХІХ ст., головними геро-

ями якого є ковбої. 

2) Випишіть із тексту слова іншомовного походження, поясніть лек-

сичне значення. За допомогою словника іншомовних слів устано-

віть, з якої мови їх запозичено.

ЗАСЕЛЕНИЙ КОСМОС

Багато країн світу розробили довгострокові програми з освоєння 

космосу. Чільне місце в них посідає створення орбітальних станцій. 

Уже здійснено політ на Місяць, успішно відбуваються багаторічні по-

льоти міжпланетних станцій, автоматичні апарати побували на Марсі 

й Венері. З пролітних траєкторій досліджувалися Меркурій, Юпітер, 

Сатурн, Уран, Нептун. У наступні двадцять-тридцять років можливості 

космонавтики зростуть ще більше. Будуть створені експериментальні 

супутникові сонячні електростанції, на орбіті працюватимуть скла-

дально-операційні центри, на Місяці існуватимуть бази-форпости для 

відправлення першої експедиції на Марс (З кн. «Космос»).

3) Прочитайте. З’ясуйте лексичне значення слів. Розподіліть усі слова 

у стовпчики: з грецької мови, з англійської мови, з французької 

мови. Розкажіть, чим ви керувалися. При потребі користуйтеся 

словником іншомовних слів.

Автономний, абажур, агент, азимут, Арктика, бакен, барка, баро-

метр, Біблія, бот, Василь, вельбот, верф, габарити, гідрограф, зюйд, 

ікона, індикатор, інфляція, камбуз, каюта, кран, лоцман, мавзолей, 

мис, навігація, форзац.

4) Замініть запозичені слова синонімами з української мови.

Експорт, імпорт, гуманний, естафета, інформація, делікатес, ем-

барго, епілог, пролог, етикетка, фото, сувенір.

5) Конкурс юних кмітливих лінгвістів. Виправити помилки у вжи-

ванні запозичених слів.

1. Що не говори, а він людина тактична, уміє слово сказати. 

2. Хмельницький використовував у бою різні тактовні прийоми, за-

лежно від конкретної ситуації. 

IV. Рефлексія

� Що я сьогодні дізнався нового на уроці?

� Які мої успіхи?

� Які труднощі були подолані мною?

� Чи задоволений я собою?

V. Домашнє завдання

Скласти розповідь на одну з тем: «З бабусиної скрині», «В ательє», 

«На стадіоні», вживаючи запозичені слова.



62 Українська мова. 6 клас 63Лексикологія 

Урок № 12–13

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ 

І СПІЛКУВАННЯ. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

Мета: вчити учнів розрізняти терміни «мова» і «мовлення»; вироб-

ляти уміння будувати власні висловлювання з урахуванням 

мовленнєвої ситуації; ознайомити з видами мовленнєвої ді-

яльності (практично); виховувати культуру спілкування.

Обладнання: схеми «Мова. Мовлення. Спілкування», «Висловлювання».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Бесіда

� Чому ми так кажемо: «рідна мова», але «наше мовлення»?

� Чи є різниця у значенні цих слів? У чому вона полягає?

� Сьогодні ми з’ясуємо це докладно.

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Читання з висновками. Прочитайте на дошці визначення, осмис-

літь і запам’ятайте їх.

1. Мова — найважливіший засіб спілкування. 2. Мовлення — спо-

сіб спілкування і пізнання. 3. Спілкування — це процес обміну дум-

ками, враженнями.

2. Робота зі схемою. Розгляньте схему «Висловлювання», прокомен-

туйте її.

З якою метою говори-

мо? (обмін думками, 

вплив, повідомлення 

інформації, спонукан-

ня до дії, вчинку)

Вік, стать, характер, настрій, соціальне 

становище, ерудиція, мовленнєвий досвід

Той, хто слухає: слухач, 

адресат або співрозмовник

Той, хто говорить – 

мовець, або адре-

сант мовлення

Про що говори-

мо? (тема, основна 

думка)

Де говоримо: офі-

ційна чи неофіцій-

на обстановка 

З ким говоримо? 

(1 + 1 чи 1 + багато)

Висловлювання 
(мовлення, його 
зміст і форма)

� Що треба брати до уваги, готуючи висловлювання?

3. Бесіда.

� Яка відмінність між словами «засіб» і «спосіб»?

� Які одиниці мови ви знаєте?

� Які епітети до слова «мовлення» можете дібрати?

� Як ви розумієте вираз «ситуація спілкування»? Що вона враховує?

ІІІ. Закріплення і поглиблення знань

1. Заповніть таблицю «Що я вже знаю», виписавши визначення 

з пам’яті.

Мова. Мовлення. Спілкування

Мова Мовлення Спілкування Ситуація 
спілкування

Мова — це … Мовлення — це … Спілкування — це …

� Прокоментуйте схему «Мовленнєва ситуація». Хто, кому, про 

що, для чого (навіщо), де і як говорив? Що впливає на харак-

тер висловлювання? Що треба враховувати, готуючись до спіл-

кування?

2. Аналіз текстів. Пригадайте і назвіть стилі мовлення, їхні характерні 

ознаки. Визначте, до якого стилю належать подані висловлювання. 

З’ясуйте, у якій ситуації мовлення їх можна використовувати.

Текст 1
Мета мовлення передбачає добір найбільш ефективних мовних за-

собів із загальнонаціонального словника мови відповідно до потреб ви-

словлювання. Слід обрати форму мовлення (усну чи писемну, діалогічну 

чи монологічну), стиль мовлення (розмовний, офіційно-діловий, науко-

вий, публіцистичний, художній), його колорит (офіційний, інтимний, 

фамільярний, іронічний, пестливий, нейтральний тощо) (Н. Бабич).

Текст 2
Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що 

з’єднує покоління народу в одне велике історично живе ціле. Коли 

зникає мова,— народу нема більше! Поки живе мова в устах народу, 

до того часу живий і народ. Відберіть у народу все — і він усе може 

повернути; але відберіть мову, і він ніколи більше вже не створить 

її (К. Ушинський).

Текст 3
Над всі багатства і припливи мод

Шануймо мову серцем і вустами

Народ без мови — це вже не народ.

Без мови всі ми сиротами стали.
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Ідуть гріхи за нами і борги.

Щоб їх зректися,— не шукаймо броду.

Шануймо мову над усі боги,

Якщо ми хочем зватися народом.

(С.Софієнко)

Доберіть означення до слів мова, мовлення, спілкування.

� З’ясуйте ситуацію спілкування. Придумайте й опишіть обстанов-

ку, в якій відбувається спілкування, та адресата мовлення.

Текст 1
— Звук нашого шкільного дзвоника нагадує, еге ж?

— У мене сьогодні юні історики просили цю тронку для шкіль-

ного музею, а я не дала.

— І вірно. Чого їй там пилюкою припадати. Тронка простір любить.

— Це ж і ти щось для музею привезеш? — запитала Тоня Віта-

лика.

— Я меч-рибу їм привезу або золоту мокрель… Ні, кита голубо-

го! (О. Гончар).

Текст 2
— Ти ж там бережи себе, синку,— чути голос старої. — Бо все 

можна купити, а здоров’я не купиш.

— Не турбуйтеся, мамо, я почуваю себе цілком здоровим,— чути 

капітанів голос. — Травки ваші своє діло зробили…

— Не смійся, сину, над моїми травками… Є в них сила. А до того 

ж сонце наше цілюще, повітря степове…

— А я не сміюся. Почуваю, що будь-яку медкомісію зараз про-

йду. (О. Гончар).

Текст 3
— Не насмічуй! — закричав Борис… — Не сміти, бо мамі знову 

доведеться після тебе прибирати.

— Я трошечки, ось тільки виріжу літака…

— «Виріжу»! Ну й прибирай за собою! Думаєш, мамі легко за на-

ми прибирати? Знаєш, як вона стомлюється на роботі?

— Стомлюється… — присмирнів Костик (Л. Письменна)

3. Складання діалогів за поданою ситуацією.

Побудуйте діалоги відповідно до окреслених ситуацій. Визначте, 

якими будуть умови спілкування та характер мовлення.

1) Ви ділитеся враженнями від перегляду телефільму з однокласни-

ком (однокласницею)

2) Ви розповідаєте рідним про участь у шкільному святі першого 

дзвінка.

3) Ви обговорюєте з другом (подругою) останні спортивні новини 

(хлопчики), виступ улюбленої естрадної співачки (дівчата).

4) Ви розповідаєте дідусеві (бабусі) про смішний випадок зі шкіль-

ного життя.

IV. Підсумки уроку. Робота в групах

� Заповніть таблицю.

� Пригадайте, що ви знаєте про типи мовлення. У порожні клітин-

ки впишіть олівцем тип мовлення. Обговоріть свій вибір у мікро-

групах, при потребі виправте. 

Назви ? ? ?

На яке питання 

відповідає текст

Що робить? 

Що сталося?

Який (яка, яке, 

які) є?

Чому є таким? Чо-

му так сталося?

Про що гово-

риться

Про дії, події Про ознаки пред-

мета

Про причини дій, 

подій

Яка будова тек-

сту

Початок — хід 

дії — кінець

Загальне вражен-

ня. Окремі ознаки

1. Теза (головна 

думка).

2. Докази.

3. Висновок

V. Домашнє завдання

� Підготувати усну розповідь на тему «Мова. Мовлення. Спілку-

вання».

Урок № 14

АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 

ЗАСТАРІЛІ СЛОВА, НЕОЛОГІЗМИ

Мета: ознайомити учнів з поняттями «активна» і «пасивна» лек-

сика; виробляти навички розпізнавання архаїзмів, істориз-

мів, неологізмів у мовленні; доцільно використовувати їх 

у власних висловлюваннях; виховувати увагу до слова.

Обладнання: таблиця «Лексика за вживанням»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Послухайте уривок з твору В. Малика.

На привалі за Ворсклою до Святослава підійшов князь Володи-

мир Переяславський. На голові — золотий шолом, міцну засмаглу 
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шию охоплювало золоте ожерелля, що одночасно було і прикрасою 

і князівською відзнакою; ліва рука — на рукояті меча, правою по-

правив на плечі червоне корзно, що шовково шелестіло під вітром 

(з роману «Черлені щити»).

� Як ви гадаєте, про який час (епоху) йдеться у тексті?

� А що вам підказало такий висновок?

� Чи часто ми вживаємо ці слова? У яких ситуаціях?

� Отже, цей шар лексики дуже важливий. Які саме це слова і для 

чого вони служать — про це сьогодні дізнаєтеся більше.

ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. Робота з таблицею.

Лексика за вживанням

Активна Пасивна 

Слова, що особливо часто 

використовуються в мов-

ленні, називають найсут-

тєвіші для суспільства ре-

алії, поняття, ситуації.

Наприклад: земля, вода, 
хліб, сонце, дерево, голова, 
обличчя, йти, їхати, чита-
ти, бачити, носити, білий, 
чорний, вгору, вниз, додо-
му, тут, там, він, я, ти, 
п’ять, сім, сто, другий, де-
сятий тощо

Слова з обмеженим уживанням, що познача-

ють рідкісні реалії, предмети, терміни, власні 

імена, що вийшли з ужитку.

Це історизми — слова, що позначають пред-

мети, поняття, які зникли у зв’язку з соці-

ально-побутовими та суспільно-політичними 

змінами (кольчуга, кріпак, смерд); архаїз-
ми — старі назви, які в сучасній мові замі-

нені іншими (уста — губи, чоло — лоб, рек-
ти — говорити); неологізми — нові слова, що 

поділяються на загальномовні (менеджер, дис-
плей) і авторські (громовиця — Леся Українка, 

яблунево-цвітно — П. Тичина)

2. Бесіда:

� Які слова становлять активну лексику? 

� Які шари лексики відносять до пасивного словникового складу? 

Чому? 

� Чи потрібні архаїзми, історизми нашій мові? 

� Чому нові слова знаходяться у пасивному словнику? 

ІІІ. Вироблення вмінь і навичок

1. Робота з текстом (аналіз, перетворення, заміна).

1) Прочитайте, назвіть слова, що активно вживаються в сучасному 

мовленні.

БУКОВИНСЬКА СЛЬОЗА

У нашій українській культурі є імена, коли вже за однієї згадки 

про них душа стрепенеться, мов птаха, і відкриється світові, сонцю, 

мелодіям. А серце заб’ється частіше, збудить бентежний рій думок, 

що полинуть назустріч співакові, назустріч його пісенній долі. І таким 

ім’ям є наш соловей з Буковини Назарій Яремчук, який представляв 

українську пісню перед усім світом. І це не перебільшення.

Пісенна зоря Яремчука сходила у дзвінкоголосому і воістину тала-

новитому ансамблі «Смерічка» — у тому юнацькому ґроні, де заспівав 

свою неодцвітну «Червону руту» буковинський Орфей — Володимир 

Івасюк. Звідти вийшли добре знані сьогодні Софія Ротару, Василь 

Зінкевич, Левко Дутківський… Той цвіт з легенди, та пісенна квітка 

«Червона рута» стала живодайною силою співучої душі українського 

народу, чистою вродою гірського краю…Двадцять п’ять років Назарій 

Яремчук свято служив українській пісні… (М. Сингаївський).

2) Спишіть, підкресливши архаїзми та історизми. Яку стилістичну 

роль вони виконують у тексті?

Хатина була невеличка. Зліва від дверей — піч, під образами — стіл, 

за піччю широкий піл для спання. Там, накрившись кожушинкою, 

хтось лежав. Попід стінами — лави. У челюстях печі горить лучина… 

На жердині, під стелею, висіла немудра смердівська одяганка.

Подорожні примостили сідла й сакви на лаві, біля дверей, поча-

ли роздягатися. З-під кожушини вилізла дівчина, накинула на плечі 

опанчицю, взула чоботи.

— Добрий вечір, добрі люди! (В. Малик).

3) Прочитайте, знайдіть неологізми, з’ясуйте їхнє лексичне значен-

ня. Випишіть загальномовні неологізми окремо, авторські окре-

мо. Яка стилістична роль авторських неологізмів? 

1. Світ без світла — то вже несвіт. Тож не раз іще закреслить 

на льоту ярий промінь, мов язичник, жахів апокаліпсичних чорноту 

(А. Кичинський). 2. І стоїть у сльозах біля нашої хати яблуневий са-

док, мов лоша яблукате (А. Кичинський). 3. В Інтернеті представлено 

безліч сайтів, присвячених кіно у всіх його аспектах. «Відеогід» — це 

справжній довідник улюблених кінофільмів, він завжди допоможе вам 

вибрати потрібну відеокасету («ПК просто»). 4. Янг потиснув на про-

щання руку командира модуля, що доставив його на орбіту, й через 

вузький лаз шлюзової камери перебрався у житловий відсік косміч-

ної багатоступінчатої станції (В. Євентов). 

2. Самостійна робота. Складіть речення з поданими авторськими 

неологізмами.

Доброслава; жовтожарий (день); незламнокрила (весна); барво-

спад; довгоденний (похід); світло-зеленасте (море).

3. Граматичне доведення. З’ясуйте значення виділених слів. За допо-

могою граматичного доведення, підтвердіть або спростуйте твер-

дження: «Виділені слова — неологізми».
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Віртуальна реальність — це технологія, яка дозволяє вам увійти 

в змодельований комп’ютером світ і взаємодіяти з ним. Цей уявний 

світ здається реальним, дякуючи спеціальній графіці, відеозображен-

ню і стереозвуку (журнал «Наука і техніка»).

IV. Підсумки уроку

— Для чого треба знати пасивну лексику?

V. Домашнє завдання

� Скласти розповідь-припущення: «Наймолодше слово в українській 

мові». 

Урок № 15

ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ. 

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ ТА СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ 

СЛОВА, ДІАЛЕКТНІ, ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА І ТЕРМІНИ, 

ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА, ЖАРГОНІЗМИ

Мета: дати поняття учням про загальновживану і спеціальну 

лексику, навчити розпізнавати ці шари лексики у тексті; 

формувати навички доцільного вживання її у власному 

усному й писемному мовленні; збагачувати словниковий 

запас учнів; виховувати чуття слова.

Обладнання: схема «Лексика за вживанням», магнітофонний запис 

українських народних пісень

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Звучить народна пісня «Ой Марічко, чичері...»

2. Слово вчителя.

— Чи здогадалися ви, чому наш уроку почався з народної пісні?

— Чи зрозуміли ви, про що йдеться у пісні «Ой, Марічко, чиче-

рі…»? Хто з вас може пояснити значення слів когут запіє, леґінь?

— Мета сьогоднішнього уроку — докладно познайомитися з тим, 

як називаються такі слова, що вони означають, для чого використо-

вуються. 

3. Виразне читання вірша Д.Білоуса «Чудесні барви» спеціально під-

готовленим учнем.

ЧУДЕСНІ БАРВИ 

Які чудесні барви у нашій рідній мові, 

які відтінки різні від Сейму аж по Сян! 

У Києві говорять інакше, ніж у Львові, 

і чорногуз, і бусол, лелека і боцян...

Так наче називаєш різновиди лелек ти, 

а це лиш різні назви, синонімічний ряд. 

А є ще риси мови, що звуться діалекти: 

це говори місцеві на дещо інший лад.

На Київщині (в Літках) взуття зовуть обувка, 

а огірок звичайний в Чернігові — гурок, 

а кошик на Поліссі (в Іванкові) — кошувка, 

і назви, і вимова різняться що не крок.

ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1 Робота зі схемою. Розгляньте схему. Працюючи в парах, дайте від-

повіді на питання: 

� На які групи поділяється лексика за сферами вживання? 

� Чому спеціальну лексику називають ще лексикою обмеженого 

вжитку? 

� Що називає загальновживана лексика? Наведіть приклади. 

� Назвіть групи спеціальної лексики. Яких слів, на вашу думку,  

більше: загальновживаних чи спеціальних? Чому?

Лексика за вживанням

Загальновживана лексика 
(використовується всіма 

носіями мови)

Спеціальна лексика 
(обмеженого вжитку)

Назви 

предметів 

побуту

Назви 

явищ 

природи

Діалектиз-

ми: ґазда, 

леґінь

Арготизми: 

хаза, кунсо

Назви мораль-

но-етичних 

понять

Назви процесів 

трудової, сус-

пільної діяль-

ності людей

Терміни, про-

фесіоналізми: 

атом, кровообіг

Жаргонізми: 

шпора, фізра



70 Українська мова. 6 клас 71Лексикологія 

2. Робота з підручником. Прочитайте і розкажіть, що таке діалектні 

слова. Спирайтеся на допоміжну картку (на парті)

КРОК ДО УСПІХУ

Народний говір ще називають наріччям. Саме наріччя — свідки 

нашої історії. Вони зберегли назви предметів побуту, традицій, одягу, 

їжі, знаряддя праці, можливо, ще з часів Київської Русі та Червоної 

Руси князя Данила Галицького. На основі цих давніх наріч сформу-

валась українська мова. Це живі струмочки, що живлять її і сьогодні, 

тому діалекти треба берегти і намагатись вивчати.

ІІІ. Закріплення знань і вироблення вмінь

1. Аналіз тексту. Визначте загальновживані слова.

ДРУЗІ 

Якщо раніше в нашій дружбі з Ільком і були якісь щілини, то те-

пер вона зцементувалася так, що ніяка сила не розірве.

Вранці ми чекали один одного на розі й до школи йшли разом. 

Зі школи повертались також разом. А пообідавши, знову сходи-

лись, щоб учити уроки. Моя мама теж не перечила нашим зустрі-

чам.

Ми з Ільком твердо вирішили довести всім, що ми — теж не остан-

ні (Д. Ткач).

2. Прочитайте, знайдіть діалектизми і діалектні форми слів. За діа-

лектним словником з’ясуйте їх значення. 

Тоді дівчинка, зігнута вся, подивилась на нього спідлоба якимсь 

глибоким зором чорних матових очей і спокійно сказала: 

— Нічьо… В мене є другі… май ліпші.

Вона наче його потішала.

Здивований лагідним тоном хлопець мовчав.

— Мені неня купила нову запаску… і постоли… і мережані кап-

чурі… і …

Він все ще не знав, що сказати.

— Я ся обую файно та й буду дівка…

Тоді йому заздрісно стало.

— А я вже вмію грати в денцівку.

— Наш Федір зробив си таку файну флояру… та й як заграє… 

(М. Коцюбинський).

Довідка: ліпші — кращі; запаску — верхній одяг, капчурі — в’язані 

панчохи до колін; денцівка — сопілка, флояра — вид духового інстру-

мента.

3. Стилістичний експеримент: Замініть діалектну мову літератур-

ною, порівняйте тексти. З якою метою автор вживає діалек-

тизми?

1. Спросив Іван ціле село «Дякую вам файно, ґазди і ґаздині, що-

сте мі мали за ґазду, а мою за ґаздиню… Аді стою перед вами і говорю 

з вами, а той горб не виходить ми з голови… Все, забуду, а його не за-

буду. Співанки-м знав-та й на нім забув-єм, силу мав-та й на нім ли-

шив-єм.

Одна сльоза покотилася по лиці, як перла по скалі (В. Сте-

фаник).

4. Робота з підручником. Опрацюйте теоретичний матеріал «Термі-

ни. Професіоналізми».

V. Практикум

1. Аналіз текстів.

Спишіть подані тексти, підкресліть терміни, з’ясуйте за тлумач-

ним словником чи словником іншомовних слів їхнє значення. Яких 

галузей науки вони стосуються?

Текст 1
Суша землі поділяється на материки. Материків шість: Євразія, 

Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антаркти-

да. Вони з усіх боків оточені водою.

Текст 2
Земля обертається навколо своєї осі. Вісь — уявна лінія, що про-

ходить через центр Землі та Північний і Південний полюси. Обертан-

ня Землі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі.

На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія — ек-

ватор. Екватор поділяє земну кулю на дві однакові півкулі: північну 

і південну. (З кн. «Природознавство»).

Текст 3
Органи дихання людини складаються з носоглотки, гортані, трахеї, 

бронхів та легень, що являють собою величезну кількість пухирців, 

які пронизані тонкими кровоносними судинами. По судинах руха-

ється кров, передаючи необхідний організму кисень і забираючи не-

потрібний вуглекислий газ. Поживні речовини, які надходять у кров 

з органів травлення, розносяться нею в усі частини тіла. Тут вони за-

знають змін. При цьому організм дістає необхідну енергію для того, 

щоб працювало серце, легені, мозок, м’язи та інші органи (З підр. 

«Анатомія людини»).
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2. Словникова робота. Погрупуйте слова за приналежністю до пев-

ної професії.

Конструкція, блок, тістечка, деталь, старт, торт, кермо, фініш, забіг, 

фари, крем-паста, кабіна, стадіон, тренер, цукор, гальма, бігова доріж-

ка, колеса, жовтки, ходова частина, мука, желе, форма, борошно.

� З однією групою слів-професіоналізмів складіть зв’язну розпо-

відь.

VІ. Підсумки уроку

� Що вивчалось на уроці?

� Які нові слова ви запам’ятали?

� Чому діалекти треба берегти?

� Яка роль термінів і професійних слів у мовленні?

VІІ. Домашнє завдання

Виписати з підручників математики та фізики шість речень з тер-

мінами.

Урок № 16

СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ СТИЛІСТИЧНОГО 

ПОГЛЯДУ. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Мета: дати поняття про лексику нейтральну й емоційно за-

барвлену; формувати уміння доцільно вживати лексику 

у відповідних стилях; виховувати увагу до слововжи-

вання.

Обладнання: таблиця «Лексика за стилістичними властивостями».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Послухайте вірш О. Олеся і скажіть, на яку властивість україн-

ського слова вказує поет.

Є слова, що білі-білі,

Як конвалії квітки, 

Лагідні, як усміх ранку,

Ніжносяйні, як зірки.

Є слова, як жар, пекучі

І отруйні, наче чад…

� Які емоції може передати рідне слово?

� Чи всі слова у цьому вірші передають емоції, оцінку? 

� Сьогодні ви познайомитеся з тим, як називають ці групи слів, де 

і коли їх доцільно використовувати, у яких стилях мовлення.

ІІ. Засвоєння теоретичного матеріалу

1. Робота з таблицею. Розгляньте таблицю. Назвіть стилі сучасної 

української мови. Які слова використовуються у всіх стилях? Чи 

можна за лексикою визначити стиль тексту? Які слова характерні 

для тексту наукового, публіцистичного, художнього, розмовного 

стилю?

Лексика за стилістичними властивостями 

Ознаки 
груп слів Назви груп слів Приклади

За стилістич-

ними влас-

тивостями

нейтральні (або 

міжстильові)

день, вода, земля, жито, вгору, говорити, 

багато, північ, там, рік, грам, через

стилістично 

забарвлені

науковий: абстракція, тип, вплив, висно-

вок, наслідок;

публіцистичний: ідея, свобода, народ, вла-

да, героїзм, демократія

За емоцій-

ним забарв-

ленням

нейтральні дуб, ячмінь, ніч, лелека, будинок, учитель, 

батько, артист, великий, знати, п’ять, тут

емоційні дубочок, ячмінець, ніченька, лелеченько, 

батенько, величезний, дубище, вовчище, 

старезний, спатоньки, п’ятірко, тутечки

2. Робота з підручником: прочитайте теоретичний матеріал.

3. Бесіда.

� Назвіть групи слів за стилістичними властивостями. Наведіть при-

клади.

� На які групи поділяються слова за емоційним забарвленням? На-

ведіть приклади.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прочитайте. Назвіть нейтральні слова, з’ясуйте, що вони називають.

З великого портрета у бронзовій рамі дивляться на мене Кобза-

реві очі. Глибоко запалі, осяяні дивним блиском…

Ніби чую притишений, задушевний голос поета: «Моє життя ста-

новить нерозривну частину життя мого народу». І пульсує жива дум-

ка: «Це правда, правда».

Поетове серце було вщерть сповнене любові до свого багатостра-

ждального народу. Але так уже споконвіку буває, що той, хто палко 

любить добро, уміє ненавидіти зло. І великим гнівом кипіло серце 

поета до деспотичних царів та їхніх диких сатрапів, які в морі крові 
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намагалися втопити волю рідного народу. І від гніву великого поетове 

серце розірвалося на мільйони атомів. Степовий, буйний вітер розві-

яв їх по всій українській землі. Надихнули вони серця патріотів, і по-

стала нова незалежна Україна. Заіскрились дивним блиском, засяяли 

безмежним щастям Кобзареві очі… (Д. Бандрівський).

2. Спишіть, підкресліть емоційно забарвлені слова. Які емоції вони 

передають? Чи можна за словниковим складом визначити стиль 

тексту? Свою думку аргументуйте прикладами з тексту.

На лавочці в парку під розлогими кленами сидять двоє. Старий 

схилив похнюплену сиву голову на лісковий кийок. Його сусід, ще 

молодий чоловік з посрібленими скронями, з прихованою цікавістю 

поглядає на старого…

Згодом молодий лагідним голосом питає старого: «Ви уродже-

нець Полісся, правда?» Старий весело кивнув головою: «Так! Як це 

ви здогадались?» — «По вашій сніжно-білій, гаптованій поліськими 

узорами, сорочці…» — «Ось воно що!... А ви часом не з Полісся?..» — 

«Так, з Каменя-Каширського. У Львові навчався в університеті, а от 

уже десять років учителюю». Дідусь потиснув руку вчителя: «То ви 

мій земляк. Я родом з Бродів… Весь вік прожив між синіми озера-

ми, а на старості літ ось до Львова забрів… У сина мені добре. Маю 

все, чого душа забажає. І невісточка ласкава до мене… і від онучат 

відбою не маю… А все ж сумно мені за тими озерами, що в їхньому 

плесі в нічку погідну купаються зорі… Що то батьківська земля. Тяг-

не…Восени поїду…»

По алеї зайчиком-стрибунцем підбігає маленьке, може, п’ятиріч-

не дівчатко. Обіймає рученятами дідуся, ластів’ятком щебече до ньо-

го… (Д. Бандрівський).

3. Розподіліть слова за стильовою приналежністю.

Край, метелиця, дорогий, гарний, майбутній, владолюбивий, указ, 

значення, поцінувати, талановитий, любісінько, чистий, очікуваний, ре-

зультат, внаслідок, стратегія, діловий лист, бланк, контакт, гідроліз, спектр, 

розпорядження, одненьке, хлопчисько, сніжочок, раптово, старанно, обе-

режно, дослід, формула, зарево, зірниця, безмежний, рефлекси.

IV. Підсумок уроку

Зв’язно розкажіть, про що йшла мова на уроці, що нового дізна-

лися, як і де застосуєте ці знання на практиці.

V. Домашнє завдання

� Записати 10–15 слів з позитивним і негативним експресивно-

оцінним забарвленням. Скласти з ними п’ять речень.

Урок № 17

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. 

ПЛАН РОБОТИ. ОГОЛОШЕННЯ

Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про стилі мов-

лення; дати учням поняття про офіційно-діловий стиль; 

формувати навички розпізнавати тексти ділового стилю; 

навчити писати оголошення, складати план роботи; ви-

ховувати правописну пильність.

Обладнання: зразки оголошень і плану.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація теми і мети уроку

Людині у житті часто доводиться мати справу з різними докумен-

тами і самій складати їх. Щоб правильно оформити документ, тре-

ба мати уявлення про особливості його написання, знати відповідну 

лексику. Мета нашого уроку — познайомитися з рисами офіційно-ді-

лового стилю і формою певних документів, які ви вчитиметеся писа-

ти,— планом роботи й оголошенням.

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Прослухайте вірш Д. Білоуса і назвіть уже відомі вам стилі та їх оз-

наки:

…Вважали почерк спершу стилем,

Пізніш — манеру й лад письма.

Є стиль художній і розмовний

(усім знайомий, не повний), 

Є науково-популярний

І офіційно-діловий…

2. Заповніть таблицю «Що я вже знаю».

№ 
з/п Назви стилю Ознаки Де використовується

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. З’ясуйте за словником значення слів документ, офіційний, ді-

ловий.
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2. Робота з підручником. Прочитайте таблицю, запам’ятайте її зміст.

Офіційно-діловий стиль

Жанри Мета, 
призначення

Сфера 
спілкування Ознаки Мовні засоби

Закон, ста-

тут, наказ, 

постанова, 

акт, дору-

чення, ого-

лошення, 

план, роз-

писка тощо

Регулювання 

офіційно-ді-

лових стосун-

ків громадян 

у держав-

но-правовій 

і виробничій 

сферах

Спілкування 

в державно-

му, політич-

ному, еко-

номічному, 

правовому 

житті, на ви-

робництві

Стандарт-

ність, чіт-

кість, 

стислість, 

стабіль-

ність

Канцелярська 

лексика, складні 

речення, точне 

вживання слів, 

наказові форми 

дієслів, обмеже-

ність синонімів, 

відсутність емо-

ційно-забарвле-

них слів, устале-

ні мовні звороти

3. Бесіда.

� Яке призначення офіційно-ділового стилю?

� У яких ситуаціях ним спілкуються?

� Які з документів ви запам’ятали?

� Які ознаки цього стилю?

� Як ви розумієте вираз канцелярська лексика, усталені мовні звороти?

� Для чого треба вміти складати документи?

4. Спостереження над мовою документа. Доведіть, що подані речен-

ня належать до офіційно-ділового стилю.

1. Прошу дозволити мені скласти екзамен з мови достроково 

у зв’язку з виїздом з батьками за кордон. 2. Збори акціонерів ВАТ 

«Київенерго» відбудуться 17 жовтня 2006 року о 18.00 в актовій залі.

5. Словникова робота.

Поясніть, як ви розумієте усталені мовні формули (словосполучен-

ня, речення), що вживаються в офіційно-діловому стилі. Розкрийте 

значення поданих словосполучень.

Державна скарбниця; матеріальна допомога; соціальний захист; 

грошова одиниця; споживчий кошик; вірча грамота; порядок денний; 

рада засновників; вести облік; довести до відома; у відповідь на ваш 

лист; контроль за виконанням даного рішення покласти на…; з іні-

ціативи акціонерів.

IV. Практикум

1. Ознайомлення з планом роботи.

� Прочитайте документ «План роботи». З’ясуйте ознаки офіційно-

ділового стилю в ньому. Дайте відповіді на питання: з яких частин 

складається план? Як побудовані речення (прості чи складні, од-

носкладні чи двоскладні)? Яке місце займає присудок у всіх ре-

ченнях? Чому?

План роботи
6 — А класу на вересень 2008 року

№ 
п/п Зміст роботи Дата 

виконання Хто виконує
Відмітка 

про 
виконання

1 Підготувати клас до Дня знань 1.09 Карп’юк В.

Осіння Н.

2 Взяти участь у шкільній 

виставці «Дорогами міста»

9.09 Бондаренко Н.

Неліна С.

3 Випустити класну газету 

«Салют, ровеснику!»

до 15.09 Костюк М.

Мартинюк З.

4 Підготувати подарунки для 

малят підшефного дитсадка 

«Їжачкова скарбничка»

до 21.09 Максимчук О.

Портна Т.

Скакун С.

5 Підготувати концерт до бать-

ківських зборів

до 28.09 Берегова О.

Омельчук С.,

усі учні класу

2. Слово вчителя.

План роботи — це документ, який визначає точний перелік запла-

нованих до виконання робіт чи заходів, її послідовність, обсяг, кон-

кретних виконавців чи організаторів.

За терміном виконання плани поділяються на перспективні (на 

кілька років), річні; квартальні, місячні, тижневі, щоденні.

За структурою розрізняють прості й складні плани. Основний зміст 

плану викладається у формі тексту або таблиці. Кожний пункт плану 

складається з трьох обов’язкових частин: зміст роботи, термін (дата) 

виконання; виконавці. Колективні плани (наприклад, класу) затвер-

джуються на зборах, а особисті складаються для самоконтролю.

Важливою для плану є рубрикація — правильний поділ на спів-

мірні частини; дотримання однотипного способу викладу всіх пунк-

тів плану; точність і чіткість формулювань.

3. Складання плану (за зразком). Робота в групах. Складіть (за 

зразком) план роботи вашого класу на наступний місяць. Обго-

воріть усі плани груп і на основі їх складіть єдиний план роботи 

класу.

4. Ознайомлення з оголошенням. Порівняйте подані оголошення. 

З’ясуйте, чим вони відрізняються. У якій ситуації використовується 
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кожне? Визначте в обох текстах ознаки офіційно-ділового сти-

лю.

Оголошення 

До уваги акціонерів ЗАТ «Краса 

Херсонщини» 

20 грудня 2006 року о 17-й го-

дині за адресою: с.Таврійське, 

вул. Т. Шевченка, б. 5 відбудуться 

загальні збори акціонерів.

Порядок денний:

1. Звіт про роботу ЗАТ за 2008 р.

2. Вибори правління ЗАТ.

Оргкомітет працює з 9.00

тел. 2-54-57

Правління 

Оголошення

25 грудня 2006 року о 15 годині 

у спортивному залі Будинку куль-

тури відбудуться змагання шахістів 

та шашкістів селища Ювілейне.

Запрошуються усі любителі шахів 

та шашок.

Переможців чекають призи!

Організаційна комісія

тел. 5-47-22

� Робота в парах. Прочитайте поданий на картці матеріал. Прове-

діть взаємоопитування у формі діалогу.

КРОК ДО УСПІХУ!

Оголошення — це документ, у якому подається потрібна інфор-

мація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

Оголошення за змістом поділяються на два види: 

� оголошення про майбутню подію;

� оголошення про потребу в послугах або про можливість їх надати 

(типу «Куплю», «Продам», «Найму», «Робота»). 

У документі слід подати: назву (заголовок), дату, місце, час по-

дії, що відбудеться, у якому порядку, кого запрошують, умови входу 

(платний, вільний); підпис організатора події.

Текст оголошень має бути стислим, конкретним, точним. У су-

часному житті оголошення дуже часто наближається до реклами, що 

дозволяє використовувати різні типи речень, емоційно забарвлені 

слова.

6. Напишіть оголошення (за зразком).

V. Підсумки уроку

Стисло викладіть, що вивчили на уроці.

VI. Домашнє завдання

� Конкурс юних кмітливих лінгвістів. Знайдіть помилки, зредагуйте 

текст оголошення.

Сьогодні о третій годині засідання гуртка «Пошук». Хто бажає, 

приходьте. Буде цікаво!

Староста гуртка

Урок № 18

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ»

Мета: перевірити знання та вміння учнів з вивченої теми; ви-

ховувати відповідальне ставлення до роботи.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Мета роботи на уроці: перевірити, що ви пам’ятали з вивченої те-

ми «Лексикологія», як умієте користуватися своїми знаннями.

Вам будуть запропоновані тести, із чотирьох варіантів відповіді 

треба вибрати один правильний. Працюйте уважно, зосереджено — 

це забезпечить добрий результат.

ІІ. Організація роботи з тестами

Тести і завдання до теми «Лексикологія»

1. У якому рядку всі слова власне українські?

А Життя, земля, метро, ґринджоли, вогонь.

Б Кіно, хліб, день, Іван, півень.

В Коза, телевізор, праска, вода, ім’я.

Г Квітка, вареники, дівчина, січа, перемога.

2. У якому рядку всі слова запозичені?

А Вісь, телефон, віл, село, місто.

Б Степ, океан, річка, озеро, шосе.

В Портьєра, телескоп, портфель, директор, театр.

Г Клоун, око, птах, обличчя, валіза.

3. У якому рядку всі слова є загальновживаними?

А Дерево, небо, брат, рік, тиждень.

Б Батько, формула, ґаздиня, місяць, гіпотенуза.

В Бароко, стиль, романтизм, епос, плай.

Г Бескиди, фортуна, муза, готика, полонина.

4. У якому рядку всі слова терміни?

А Учитель, зошит, дорога, ліс, атом.

Б Байка, лірика, повість, реалізм, роман.

В Брокер, вірш, держава, газета, окуляри.

Г Комп’ютер, дисплей, дискета, троянда, береза.
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5. У якому рядку всі слова є застарілими?

А Мова, людина, лікар, вихователь, кожух.

Б Челядь, писар, сап’янці, князь, гайдамака.

В Казка, мрія, губернатор, мер, яничар.

Г Рало, стежка, вуйко, граф, король.

6. У якому рядку всі слова є діалектними?

А Шкарпетки, панчохи, ґачі, добро, чумарка.

Б Когут, легінь, кептар, ватра, колиба.

В Чічка, хата, смерека, лелека, ґазда.

Г Неньо, вуйна, гора, ялина, вершина.

7. У якому реченні використано авторські неологізми?

А Благословенна щедрість! Все від неї… (В. Симоненко).

Б Потихеньку осіння лилася згори На степи позолота (Є. Плужник).

В Садками ходить брунькоцвіт, а в небі — злотозор (П. Тичина).

Г Сумно-сумно шепотіли верби над сагою (Нар. творч.).

8. У якому реченні є емоційно забарвлені слова?

А У бур’янах блукає літо, картопля квола там росте (В. Сосюра).

Б Ліси! Я серцем вас цілую, я вас люблю, бо ви — життя (В. Сосюра).

В Мій син, грибок на двох тоненьких ніжках, У перший раз пішов 

сьогодні в школу (М. Рильський).

Г Найпрекрасніша мати щаслива (В. Симоненко).

ІІ. Завдання

1. Складіть речення з діалектизмами: кресаня, флояра.

2. Складіть і запишіть діалог на тему «Школа», вживаючи професіо-

налізми.

IV. Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру «Чари осені», вживаючи емоційно забарв-

лену лексику.

Урок № 19

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ВИДИ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ

Мета: повторити і поглибити знання про види мовленнєвої ді-

яльності; формувати уміння, здатність учнів сприймати 

на слух незнайомий текст з одного прослуховування, ро-

зуміти мету висловлювання, зміст, тему, основну думку, 

причиново-наслідкові зв’язки та мовні засоби його; да-

вати оцінку прослуханому; виховувати увагу до слова.

Обладнання: текст, тести.

ХІД УРОКУ

І. Повторення вивченого і поглиблення 

знань про види мовленнєвої діяльності

1. Розв’язання проблемного завдання, (дошці записано). «Згоден? — 
Не згоден? — Обґрунтуй!».
Мовлення — це говоріння, читання, слухання, письмо.

2. Слово вчителя.

— Слухання — розуміння тексту називають аудіюванням. Під час 

аудіювання ви повинні: 

1) зрозуміти: а) мету висловлювання (для чого?); б) фактичний зміст 

(що?); в) тему (про що?); г) основну думку; д) причиново-наслід-

кові зв’язки (що з чим?, як?); е) мовні засоби; 

2) уявити наявні у тексті образи (якщо є); 

3) дати оцінку прослуханому.

ІІ. Робота над різними видами мовленнєвої діяльності

1. Сприймання — розуміння художнього тексту на слух.

ОСТАП ВИШНЯ

…Влітку 1944 року Спілка письменників України організувала тра-

диційну поїздку пароплавом по Дніпру до Києва на могилу великого 

сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

Цілий день провели письменники на Чернечій горі. Про велике 

народне свято біля пам’ятника безсмертному Кобзареві писав і я то-

ді в газеті. А тут хочеться розповісти про ту зворушливу картину, яку 

всі ми спостерігали, коли повернулися на пароплав.

Не лише по Каневу, а й по всіх довколишніх селах швидко поши-

рилася чутка, що приїхав Остап Вишня. І в другій половині дня біля 

канівської пристані зі бралось багато людей. Тисячі півтори їх при-

йшло, приїхало верхи на конях, щоб побачити і привітати свого улюб-

леного письменника.

І коли Павло Михайлович вийшов на палубу, усміх нувся до лю-

дей і вклонився, його закидали квітами.

— А ми вас не забули! — чулося з натовпу.

Павло Михайлович брав по квіточці з букетів, ки дав троянди і чор-

нобривці літнім чоловікам, жінкам, дівчатам. Знову повторював: «Спа-

сибі вам!» — і знову кланявся. А люди аплодували, сяяли, усміхнені. 
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І то ді я побачив, як Павло Михайлович дістав з кишені хустинку 

і змахнув нею сльозу з лиця.

Так повсюдно зустрічали і проводжали Павла Ми хайловича. І на-

самперед тому, що був він добрий і сердечний і в творах, і в житті. 

Адже злі люди ніколи не бувають талановиті, і, навпаки, таланови-

та, розум на людина ніколи не буває за своєю вдачею злою людиною. 

Мені пощастило потім працювати протягом дванадцяти років разом 

з Остапом Вишнею в журна лі «Перець». І я переконався, який він 

був доброзич ливий і лагідний з людьми.

Гадаю, що взагалі духовною засадою творчості ве ликого нашого 

сатирика були саме доброта і любов до людей. Прагнучи захистити 

своїм словом добро від зла, письменник і обрав собі зброю передньо-

го краю — сатиру, гумор.

Діяв він цією зброєю як великий майстер і по-батьківському дбай-

ливо навчав цього мистецтва усіх нас, перчан, що з ним працювали.

Коли Остап Вишня заходив до редакції в бадьоро му, веселому на-

строї, ми знали: Павло Михайлович або написав щось влучне або ко-

мусь зробив щось приємне.

А він сяде, бувало, і розповідає:

— Пригадуєте, хлопці, заходила ото до мене ста ренька і плакала, 

що пустила «квартиранта», а він, нахаба, згодом викинув її з кімна-

ти? Ну, так уже бабуся не плачуть, а сміються, і фокстрот бабуся тан-

цюють. Все! Подзвонили мені оце від прокурора, що викинули на-

хабу, аж зафурчало...

Розкаже, а потім весь день радісний ходить. Бо обстояв справед-

ливість, бо зробив добро людині!

Чим жили і за що боролись його співвітчизники, тим жив і за те 

боровся щодня своїм щирим словом і Остап Вишня. Саме тому він 

і став воістину народним письменником, заслужив у народу велику 

шану, довір’я і любов. Люди вірили: якщо Остап Вишня скаже своє 

слово — буде діло! (С. Олійник).

ІІІ. Тести для перевірки здатності учнів 

сприймати текст на слух

1. Куди виїздили письменники влітку традиційно?

А До Києва; 

Б до Канева; 

В до Одеси; 

Г до Харкова.

2. Хто прийшов на зустріч з Остапом Вишнею? 

А Письменники Києва; 

Б інтелігенція Канева; 

В мешканці довколишніх сіл; 

Г робітники міста.

3. Павло Михайлович повторював:

А «Дякую вам!»; 

Б «Щиро вдячний!»; 

В «Спасибі вам!»; 

Г «Дуже радий!».

4. Остап Вишня працював у журналі:

А «Крокодил»; 

Б «Червоний перець»; 

В «Перець»; 

Г «Шершень».

5. Коли Остап Вишня заходив до редакції веселий, це означало, що 

він:

А написав нову гумореску; 

Б склав вірша; 

В комусь зробив щось приємне; 

Г зробив добре діло.

6. Остап Вишня боровся за справедливість:

А гумором; 

Б сатирою; 

В іронією; 

Г щирим словом.

IV. Виразне читання текстів з «Української 

літератури» (за вибором учителя), відповіді 

учнів на запитання вчителя

V. Підсумок уроку

� Які види мовленнєвої діяльності ви знаєте?

� Що таке аудіювання?

VI. Домашнє завдання

Підготувати виразне читання тексту з підручника географії чи іс-

торії. 
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СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ 

Урок № 20–21

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ 

СЛІВ. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Мета: організувати повторення й поглиблення знань учнів про 

змінювання і творення слів, розширити поняття про 

способи творення слів; формувати вміння розрізняти 

спільнокореневі слова і форми слова; виробляти навички 

творення слів морфологічними способами; виховувати 

правописну пильність.

Обладнання: таблиця «Способи словотвору».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Прослухайте вірш М.Пасічника. Про які частини слова в ньому 

йдеться? 

ПЛЕКАЙТЕ МОВНИЙ САД
Як у дерев, у слів є кревні корені,

Незмінні, як незмінна правди суть.

У префіксах і суфіксах заховані

Вони життя їм немічним дають.

У повсякденній свіжій мовній повені

Слова тому цвітуть із губ людських,

Що коренями кревними напоєні

Гіллячки — префікси і суфікси — бруньки.

� Поміркуйте, чому префікси автор назвав гілочками, а суфікси — 

бруньками?

� Сформулюйте висновок про роль цих морфем у слові, аргумен-

туйте прикладами. 

ІІ. Актуалізація знань учнів

� Доповніть визначення:

Корінь — це…

Префікс — це…

Суфікс — це…

Закінчення — це…

ІІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з таблицею.

� Розгляньте таблицю. Працюючи в мікрогрупах, з’ясуйте, які спосо-

би словотворення ви вже знаєте, наведіть власні приклади до них. 

У зошитах заповніть таблицю «Що я вже знаю» прикладами, ві-

домі вам способи словотвору зафарбуйте зеленим кольором.

Словотвір — розділ мовознавства, який вивчає способи творен-

ня слів.

Способи словотворення

Морфологічні Неморфологічні

Лексико-семантичний 

(переосмислення існу-

ючих слів, надання їм 

іншого значення)

Лексико-

синтаксич-

ний (злиття 

сполучень 

слів в одне 

слово)

Морфолого-

синтаксич-

ний (перехід 

слова з од-

нієї частини  

мови в іншу)

Постфіксальний

СкладанняБезафіксний

Афіксальний

Суфіксальний

Префіксально-

суфіксальний

Префіксальний

Довідка: афікс — усі значущі частини слова, крім кореня і закін-

чення, тобто це префікс і суфікс. Постфікс — буква, склад, приєднані 

до кінця слова. Наприклад: умитися. 

2. Робота з підручником. Читання з позначками V, +, ?, Х. Сформу-

люйте питання до вчителя (?, Х).

IV. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Знайдіть серед поданих спільнокореневі слова і форми того са-

мого слова. Чим вони відрізняються? Підкресліть приголосні, що 

чергуються.

Дах — піддашшя — на дасі; розлука — розлучити — у розлуці; дорога — 

придорожній — по дорозі; запах — запашний — запахом — у запасі.

2. Проблемне завдання «Згоден? — Не згоден? — Обґрунтуй!»
Слова корова і коровай — «родичі» 
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3. Визначте спосіб творення виділених у тексті слів.

Доріжки білі ненька вишивала,

А заполоч блакитну з хвилі брала,

З клубочка свого серця жар — червону,

Із пасма ночі та із смутку — чорну… 

П’ять ниточок на голку,

П’ять під голку,

Ой білий шовку, непокірний шовку!

Швидкі роки ковзнули п’ятірнею

За матір’ю ласкавою моєю.

Та в’ю із хмелю радощі зелені,

Бо вірю я у вишивання нені,

Хто сам малюнок долі вибирає,

Той пустоцвіту у житті не має. 

(М. Павленко)

4. Утворіть слова за допомогою префікса з-(с-, зі-, зо-). Свій вибір 

обґрунтуйте.

Писати, горіти, гнати, гнити, питати, хотіти, фотографувати, ки-

нути, їхати, їсти, єднати, кувати, хитрити, полотніти, важити, слати, 

грати, брати, йти, казати, гинути, фокусувати, цідити, фундаменту-

вати, чесати, шити, цідити, хилити, хлинути, кінчити.

5. Від поданих слів утворіть нові слова суфіксальним способом, ви-

користовуючи суфікси: -ищ-, -ість-, -еньк-, -есеньк-, -ик-, -иськ-, 

-н-, -ач-(-яч-), -ськ-, -ав-(-яв-), -инн-, -анн-(-янн-), -очк-, -ечк-, 

-ник-, -ець-, -ар-.

Дим, дід, літо, осінь, береза, дуб, коса, кобза, гордий, читати, 

вовк, лис, вітер, бас, білий, квасоля, насіння, тополя, Київ, качка, 

молодий, село, гарний, земля, лист, книжка, хмара, Житомир, Запо-

ріжжя, Херсон.

6. До поданих доберіть слова, від яких вони утворилися. Виділіть за-

соби словотворення (графічно), визначте спосіб творення.

Зразок: затишний — тиша = префіксально-суфіксальний.

Настільний, проміжок, безробітний, безкозирка, полюбляти, за-

робіток, проводир, покутний, по-нашому, побратим, здвоїти, підсуд-

ний, безшовний, нарукавник, обнародувати, обочина, нероба, неві-

глас, недомірок, прошитий.

7. Гра «Цеглинка до цеглинки». Напишіть на картках 20 різних ко-

ренів і 10 карток з єднальним -о-. За допомогою інтерфікса (-о-) 

об’єднайте роздані на картках корені у відомі слова. 

Зразок: добр о дій.

Можливі корені: добр, вітр, від, дум, туг, рий, сій, вод, їд, мед, 

букв, нос, род, вірш, грай, дій, маз, гон, гречк.

8. Прочитайте текст. Від слів, що в дужках, утворіть прізвища. Текст 

запишіть.

Винятково багата українська мова на прізвища — складні слова.

Вважають, що започатковані вони на Запорізькій Січі як прізвиська. 

Відомий дослідник життя козацтва Д.Яворницький писав, що це робило-

ся для того, щоб польська чи російська влада не могли знайти кріпака-

втікача. У реєстр запорізьких козаків вписувалися прізвиська, утворені 

за зовнішніми чи внутрішніми ознаками втікача, як-от: (твердий хліб), 

(сухий Іван), (козу різати), (кістку згризти), (один, ріг), (скоро брехати), 

(перебий ніс), (не їж мак), (пробий голова), (роздай, біда), (покинь бо-

рода), (підкуй, муха), (не туди хата), (пані, будь ласка) (Г. Передрій).

V. Підсумок уроку

� Заповніть схему «Що я вже знаю».

Способи словотвору

 

VI. Домашнє завдання

� Виписати з підручника «Природознавство» по 5 слів на всі спо-

соби словотвору.

Урок № 22

НЕМОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ. 

СЛОВОТВІРНИЙ СЛОВНИК

Мета: навчити правильно визначати спосіб словотвору, озна-

йомити зі словотвірним словником, виробляти уміння 

і навички утворювати слова різними способами; розви-

вати навички самостійної роботи з книгою; виховувати 

толерантність.

Обладнання: схема словотвірного розбору.
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ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання: «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
1. Сьогодні зійшов молодий місяць. 2. Молодий і молода кланяли-

ся батькам.

Повторюване слово у реченнях — це різні частини мови. 

2. Слово вчителя.

� Чи знаєте ви, яким способом утворився іменник молодий у другому 

реченні?

� А як утворилося слово сьогодні?
� Звичайно, ні. Про ці способи словотвору ми будемо говорити 

на цьому уроці. Вони відносяться до неморфологічних способів 

словотвору, тобто морфеми — значущі частини слова (префікс, 

суфікс, корінь) — у їх творенні участі не беруть.

� Ваше завдання опанувати новими способами словотвору. Знання за-

конів словотвору потрібне для міцного засвоєння правил правопису.

ІІ. Організація засвоєння нових знань

1. Словникова робота: пояснити значення слів: лексика, семантика, 

синтаксис.

2. Самостійна робота з підручником. Опрацювати теоретичний ма-

теріал.

3. Бесіда:

� Які неморфологічні способи словотвору ви тепер знаєте?

� Який спосіб словотвору називають лексико-синтаксичним? Відо-

мо, що «leksus» — слово, а причому тут «синтаксичний»?

� Який спосіб словотвору називають лексико-семантичним? Що 

означає слово семантика?

� Отже, цей спосіб пов’язаний зі зміною (переосмисленням) зна-

чення слова, що однаково звучать і пишуться, але мають різне 

значення? Як ми називаємо такі слова?

� Отже, яким способом утворилися омоніми?

ІІІ. Вироблення умінь і навичок

1. Прочитайте. З’ясуйте, з яких частин складаються виділені слова 

у першому — четвертому реченні. Визначте спосіб творення ви-

ділених слів у п’ятому і шостому реченнях.

1. Січ мала більш як шістдесят куренів (М. Гоголь). 2. Нас п’ят-
надцять стрільців із загону захищали Славуту — Дніпро (П. Усенко). 

3. Лежу горілиць, спостерігаю перлистих переливи хмар (І. Нікітен-

ко). 4. Первінку свою купив втридорога, але тепер діти мали молоко 

(І. Нікітенко). 5. Через сімнадцять днів стартувала ракета, що виве-

ла на орбіту перший в історії людства штучний супутник Землі. Мій 

супутник, льотчик-космонавт Павло Попович.

2. Уведіть подані слова у складені вами речення, поясніть спосіб їх-

нього творення.

Сьогодні, джерело (води), джерело (натхнення), слати (посилати), сла-

ти (застеляти), одинадцять, навприсядки, заодно, мимохідь, босоніж.

3. Виконайте (за зразком) словотвірний розбір поданих слів за схе-

мою:

1) Слово, до якої частини мови належить;

2) Твірне слово (або основа);

3) Словотвірний засіб (префікс, суфікс, постфікс);

4) Спосіб словотворення;

5) Звукові зміни при словотворенні (чергування голосних чи при-

голосних);

6) Графічний запис словотвірного аналізу

Зразок: 1) Прикордонний — прикметник; 2) кордон; 3) префікс 

при- і суфікс -н-; 4) префіксально-суфіксальний; 5) немає; 6) при-

кордонний ← кордон.

Подорожник, приморський, відтворити, розшукати, безхмарний, 

бджолиний, кінотеатр, телевізійний, зображення, золотистий, нероба, 

з’явитися, дитсадок, голубувато-зелений, НЛО, мореплавці, старий.

� Порівняйте словотвірний розбір з розбором слова за будовою. 

У чому їх відмінність?

� Перевірте за словотвірним словником, чи правильно виконали 

завдання.

� Ознайомтеся зі структурою словотвірного словника та з будовою 

словникової статті.

4. Робота зі словотвірним словником: проаналізуйте 2–3 статті сло-

вотвірного словника.

5. Складіть словникові статті до слів: барвистий, щоденний, добри-

вечір, поспішати.

IV. Підсумки уроку

Зв’язно розкажіть «Що нового я дізнався на цьому уроці?»

V. Домашнє завдання:

� Виконати словотвірний розбір слів: золотистий, автомашина, при-

липнути, приміський.
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Урок № 23

 ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

Мета: навчати учнів визначати суфікси, перед якими відбува-

ється чергування приголосних, дотримуватися правил 

чергування приголосних при творенні слів у власному 

мовленні, розпізнавати виучувані орфограми; формувати 

навички грамотного орфографічного письма; виховувати 

правописну пильність.

Обладнання:  таблиця «Зміни приголосних при творенні слів».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Слова ручний і рушник мають спільну похідну основу рука.

� З’ясуйте, що сталося з кореневим приголосним [-к-].

� Отже, що приголосні можуть чергуватися, нам уже відомо.

� Сьогодні повторимо й поглибимо знання про чергування при-

голосних при словотворенні, щоб додержувати правил орфоепії 

й орфографії в усному й писемному мовленні.

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Допишіть приклади. Які приголосні чергуються? За яких умов?

г — ж — друг — дружок  г — [з] — друг — друзі

к — ч — ………..   к — [ц] — ……

х — ш — ……….   х — [с] — ……

ІІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з таблицею. Розгляньте таблицю. Розкажіть, які приголос-

ні твірної основи змінюються при творенні слів суфіксальним спо-

собом.

При словозміні і словотворенні приголосні в українській мові 

можуть чергуватися. Ці чергування передаються на письмі. В імен-

никах змін зазнають приголосні г, к, х та ц, [ц'], [с'] перед суфікса-

ми -ин-, -н-.
Перед суфіксом -н- приголосні основи к, ц змінюються у вимові 

на [ш] або [ч]. На письмі в обох випадках пишеться літера ч. Отже, 

к + н; ц + н утворюють орфографічне сполучення -чн-: місяць — мі-
сячний, рік — річний. 

Запам’ятайте! У кількох словах згідно з вимовою пишемо -шн-: дво-

рушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний, соняшник, торішній. 

Кінцеві приголосні 
твірної основи

Твірний 
суфікс

Зміни 
приголосних

Приклади

[с'к]

[ц'к]

[к]

[г]

[х]

[ц]

-ин-

-ин-

-н-

-н-

-н-

-н-

[шч] -щ-

[ч:] –чч-

-ч-

-ж-

-ш-

-ч-

херсонський — Херсонщина

козацький — козаччина

безпека — безпечний

берег — прибережний

пух — пушний

сонце — сонячний

2. Робота з таблицею.

Зміни приголосних при творенні слів

Кінцеві приго-
лосні твірної 

основи
Суфікси

Зміни 
в суфіксі

Приклади

г, ж, з,

к, ч, ц,

х, ш, с

-ськ-

-ськ-

-ськ-

-зьк-

-цьк-

-ськ-

Буг — бузький, Париж — паризький, 

француз — французький;

бідняк — бідняцький, Гадяч — га-

дяцький, молодець — молодецький;

волох — волоський, Одеса — одесь-

кий, Сиваш — сиваський

г, ж, з

к, ч, ц

х, ш, с

-ств-

-ств-

-ств-

-зтв-

-цтв-

-ств-

убогий — убозтво, боягуз — боягузтво;

козак — козацтво, ткач — ткацтво, 

молодець — молодецтво;

птах — птаство, товариш — товариство

Виняток становлять деякі прикметники, утворені від слів іншо-

мовного походження: тюркський, меккський, дамаський, баскський, 

казахський, кандалакський.

Зміни інших приголосних перед суфіксами –ськ-, -ств- на пись-

мі не відбуваються: брат — братський, братство; люди — людський, 

людство.

3. Ділова гра «Мікрофон». Передаючи мікрофон по ряду (або в мі-

крогрупі), швидко озвучити вивчене.

IV. Практикум

1. Утворіть слова за допомогою суфіксів –ин-, -н-, приголосні, що 

чергуються підкресліть.

Аптека, мачуха, рік, круг, кулак, вухо, техніка, птах, око, друг, 

дух, книга, крига, мука, критика, горіх, верх, страх, втіха, тривога, 

увага, райдуга, туга.

� З п’ятьма утвореними словами складіть речення.
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2. Від поданих прикметників утворіть іменники з суфіксом -ин-. Під-

кресліть орфограму «Буква щ перед суфіксом -ин-…».

Батьківський, галицький, черкаський, одеський, київський, ту-

рецький, чернігівський, полтавський, львівський, словацький, уман-

ський, хмельницький, канівський, дніпропетровський, донецький, 

житомирський, миколаївський.

3. Робота в групах. Прочитайте пісню Січових стрільців. Випишіть 

слова, у яких відбулося чергування приголосних при творенні слів 

з відтінком у значенні. Складіть таблицю змін приголосних при 

творенні слів із зменшувально-пестливими суфіксами.

Заквітчали дівчатонька   

Стрільцеві могилу,   

Замість мали заквітчати  

Стрілецькую милу   

Невисокий хрест з берези 

Заплели в віночки,  

Замість мали заплітати  

Косу барвіночком  

І пісочком висипали

Стежечку довкола,

Замість мали простелити

Рушник до престола.

Схилилися дві черешні

Наліво й направо,

А на вітах вітер грає

Про стрілецьку славу.

(Р. Купчинський)

� Розкажіть, що ви знаєте про Січових стрільців. 

4. Утворіть від поданих слова за допомогою суфіксів –ськ-, -ств-, 

підкресліть приголосні, що чергуються.

Кравець, викладач, завод, ударник, вояк, студент, каліка, Кавказ, 

Кролевець, Сиваш, кріпак, словак, чех, рибалка, батрак, сирота, кир-

гиз, Бахмач, Кременчук, Случ, Кривий Ріг, Гаага, Цюрих, Карабах, 

Лепетиха, чиновник, печеніг.

5. Гра «Третє зайве». Знайдіть слово в кожному рядку, що відрізня-

ється способом творення. Поясніть чергування приголосних.

1. Бездоріжжя, підніжжя, клоччя. 2. Пастушки, мушки, луки. 

3. Квітчати, прикрашати, визначати. 4. Учитель, модель, вихова-

тель.

6. Складання діалогу на тему «Словотвір» за поданим початком:

— Сергію, чи зрозумів ти, що вивчає «Словотвір»?

— Звичайно, «Словотвір» вивчає способи творення слів.

— …

V. Підсумки уроку

1. Озвучте таблицю № 1. Наведіть власні приклади.

2. Озвучте таблицю № 2. Наведіть власні приклади.

3. Назвіть вивчені на уроці орфограми.

VI. Домашнє завдання

� Пофантазувати, скласти казку «Пригоди суфікса -ськ- в країні 

Словотвору». Використовуйте назви способів словотвору, термі-

ни словотвору: твірне слово, похідне слово, префікс, суфікс, корінь, 

твірна основа, непохідне слово тощо.

Урок № 24

СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е В СКЛАДНИХ СЛОВАХ

Мета: навчити правильно утворювати і писати складні слова; 

формувати уміння і навички правильного й доцільного 

вживання складних слів у власному мовленні; вихову-

вати інтерес до лінгвістичних знань.

Обладнання: таблиця «Сполучні звуки вживаються», «Правопис склад-

них слів».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

(вірші записані на дошці)

— На зоряній карті північної половини неба видно сузір’я Воло-

пас з яскравою зіркою Артуром — сторожем Ведмедиці. Про нього 

прекрасний український поет Микола Зеров писав: 

І тільки Волопас там сходить на чолі

Важкої череди в години водопою.

А сучасний поет Анатолій Кичинський не менш поетично написав:

У степ помчався змієвидний шлях,

Немов дражнив Чумацький, краплевидний, Шлях 

Чи відомо вам, як утворено виділені слова?
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� Чому саме такі сполучні звуки (о, е) використано для їх утворення? 

Від чого залежить вибір сполучного звука у складному слові?

� На ці питання ви зможете відповісти, вивчивши тему сьогодніш-

нього уроку. Здобуті знання допоможуть вам правильно утворювати 

складні слова, що підвищить рівень вашої мовної культури. 

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Слово вчителя.

Близько 10 % словникового складу сучасної української мови ста-

новлять кількакореневі слова. Більшість з них утворена способом 

основоскладання.

Основоскладання в нашій мові ґрунтується на словосполученнях, 

тобто словосполучення згортаються в складні слова. Наприклад: той, 

хто рубає ліс — лісоруб; той, хто варить сіль — солевар.

При утворенні складних слів основи поєднуються за допомогою 

сполучних голосних [о], [е], що на письмі передаються буквами о, 

е, є.

2. Робота класу з таблицею на дошці «Сполучні звуки вживаються».

Сполучні звуки вживаються

[о] [е]

Після твердого приголосного пер-

шої твірної основи: книголюб ← кни-
гу + любити

Після м’якого приголосного першої 

твірної основи: вуглекоп ← вугілля + 
копати, змієлов ← змій + ловити

3. Робота з підручником. Опрацювання теми «Словоскладання».

� Дати відповідь на питання:

� У чому суть способу словоскладання? 

� Яка відмінність між основоскладанням і словоскладанням?

� Які орфограми слід запам’ятати?

� Вивчіть зміст таблиці «Правопис складних слів» (за підручником). 

Доберіть свої приклади.

ІІІ. Закріплення знань і вироблення вмінь і навичок

1. Знайдіть у тексті складні слова, поясніть, як вони утворені.

СВЯТИНЯ НАД ЛАВРСЬКОЮ БРАМОЮ

З давньоруських часів у Києво-Печерській лаврі збереглася Тро-

їцька надбрамна церква, збудована в 1106 — 1108 роках. Кошти на неї 

дав князь-чернець Микола Святоша. Він же власноручно викопав рів 

під фундамент. Цей храм спорудили за взірцем церкви Благовіщення 

на Золотих воротах.

У XVII на початку XVIII століття церкву Трійці заново спорядили, 

надавши їй пишних рис українського бароко. Поставили дивовижний 

різьблений іконостас, схожий на золоте мереживо, стіни прикраси-

ли різнобарвним, радісним малярством. Складні багатофігурні сцени 

«Христос навчає апостолів», «Об’явлення Івана Богослова» та інші 

є дорогоцінним взірцем українського мистецтва (З. Мензатюк).

� Зробіть висновок, що таке основоскладання, словоскладання.

Увага! Словоскладання — це поєднання кількох слів або форм слів 

в одному складному слові. Наприклад: клас-кабінет, салон-перукарня. 

При цьому слово виражає одне поняття, а не надає предметові другу 

назву, що виникла з ознаки.

Порівняйте:

1) інженер-будівельник (постійна спеціальність);

2) дівчина-красуня (дівчина красива).

У першому випадку другу частину слова не можна перетворити на 

означення. А в другому випадку можна,— отже, це синтаксичне сло-

восполучення (означуване слово і прикладка), а не складне слово.

2. Запишіть слова, вставляючи на місці крапок букви о, е, є на по-

значення сполучних звуків [о], [е]. Поясніть, яким правилом ви 

скористалися. Виділіть сполучні букви і твірні основи.

Чорн..зем, сиз..пірка, дарм..їд, вірш..писець, світл..люб, шовк..

пряд, вітр..гон, прац..люб, стал..вар, сол..коп, дров..руб, житт..люб, 

мед..вар, змі..їд, лист..гриз, земл..рийка, пуст..цвіт, серц..їд, земл..чер-

палка, сонц..поклонник.

3. Запишіть, розкривши дужки. Поясніть особливості творення та 

написання складних слів.

(Темно) синій, (кисло) солодкий, (швидко) плинний, (пізньо) сти-

глий, (легко) важний, (шести) денний, (дво) горбий, (чотири) значний, 

(світло) зелений, (мідно) червоний, (жовто) гарячий, (ясно) бурштино-

вий, (солоно) солодкий, (науково) технічний, (військово) юридичний.

� Поясніть значення слова бурштиновий.

4. Прочитайте текст, визначте тему, основну думку і стиль тексту. 

З якою метою використовуються в тексті складні слова? Випишіть 

складні слова, поясніть їх правопис. Зробіть словотвірний розбір 

кількох складних слів.

НАШІ КАРПАТИ

Українські Карпати — це частина гірської системи на Заході 

України. Довжина їх становить двісті вісімдесят кілометрів, а шири-

на понад сто. Карпати — середньовисокі гори, які мають плавні кон-

тури хребтів, округлі вершини. Усі найвищі точки Карпат знаходяться 

у межах Чорногорського хребта. Серед них Говерла — найвища гора 
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України, яка знаходиться на межі Закарпатської та Івано-Франківської 

областей. Її висота 2061 метр. На схилах ростуть хвойні ліси, вище — 

чагарникове криволісся і гірські луки (З підручника географії).

5. Гра «Аукціон знань».

� Назвіть якнайбільше імен, утворених основоскладанням. Зразок: 

Святослав…

� Назвіть якнайбільше українських прізвищ, утворених словоскла-

данням. Зразок: Затуливітер, …

IV. Підсумок уроку

Дайте відповідь на питання, поставлені у проблемному завданні 

на початку уроку.

V. Домашнє завдання

� Утворити складні слова — назви осіб, які мають одну з твірних 

основ -роб, -дій-, -твор-, -вар, -лов, -руб, -коп-.

Зразок: хлібороб, чудодій, пивовар.

Урок № 25

НАПИСАННЯ СЛІВ З ПІВ-

Мета: навчити правильно утворювати й писати слова з пів-, напів-, 

полу-, спів-; розвивати навички грамотного орфографічного 

письма; виховувати інтерес до лінгвістичних знань.

Обладнання: глобус.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя:

— Чи знаєте ви, що українське слово півострів — це зліпок з ні-

мецького Halbinsee, у якому «halb» — «пів», а «insee» — «острів». Цікаво, 

що в нашій мові за допомогою пів- утворена численна кількість слів.

2. Прочитайте слова на дошці і спробуйте розв’язати проблемне зав-

дання:

� Чому пів з другою частиною слова пишеться по-різному?

Півнеба, півозера, пів’ящика, пів-Києва, пів-Африки, о пів на сьому.

— Це завдання вам допоможуть розв’язати вивчені на сьогодніш-

ньому уроці правила. 

3. Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Засвоєння знань

1. Спостереження за мовним матеріалом на дошці.

2. Бесіда:

� З якими назвами (власними чи загальними) поєднується пів у пер-

ших трьох словах?

� Як при цьому пишеться пів: разом, окремо, через дефіс? За яким 

правилом у третьому слові стоїть апостроф?

� Як пишеться пів із власними назвами?

� На що вказує останнє словосполучення?

� Отже, якщо пів вказує на час, то пишеться окремо.

� Так само пишуться і спільнокореневі з пів слова полу-, напів-, 

спів- (полумисок, напівщиро, співпраця).

3. Ділова гра «Навчаючи — учусь». За вивченим матеріалом підготу-

вати інформаційну картку своєму однокласникові.

ІІІ. Орфографічний практикум

1. Запишіть, розкривши дужки. Поясніть написання слів з пів-, полу-, 

напів-.

(Пів) години, (пів) гривні, (пів) бака, (пів) десятка, (пів) жит-

тя, (пів) жмені, (пів) біди, (пів) захист, (пів) імла, (пів) імперії, (пів) 

квартири, (пів) кільце, (пів) лиха, (пів) літра, (пів) миски, (пів) мі-

сяця, (пів) ночі, (напів) держава, (Пів) Америки, (пів) Болгарії, (пів) 

Голландії, (пів) Венери, (пів) Дніпра, (пів) Ємена.

2. Запишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис склад-

них слів.

Якщо глобус умовно розрізати пополам, вийде дві (пів)кулі. 

На одній буде зображена карта західної пів(кулі), а на другій — схід-

ної. На глобусі видно, що Земля має два полюси: (Пів)нічний і (Пів-

)денний. Спостерігаючи за Сонцем, люди помітили, що (опів)дні 

воно піднімається найвище. Планета Земля — частина (Все)світу. 

Найвіддаленіша планета від Сонця — Плутон. Його не видно на-

віть у (теле)скоп. Розглядаючи карту, можна помітити, що майже 

(пів)України займають мішані ліси. Край лісів називають Поліссям. 

Найпоширеніші тут (дубово)соснові ліси. Під деревами — (під)лісок 

з кущів шипшини, барбарису, терну. На галявинах весною зацвітають 

білі (під)сніжники, блакитні (про)ліски, пухнаста (сон)трава. Пізні-

ше — (тіньо)витривалі рослини: конвалії, фіалки, квасениця.

Тишу мішаних лісів порушує (багато)голосе птаство: шпаки, 

(трясо)гузки, зозулі, (мухо)ловки. Біля озер і річок збираються зграї 
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качок, чайок, куликів, повільно походжають (довго)ногі лелеки. Тут 

водяться зубри, занесені в «Червону книгу» України.

Полісся поступово переходить у (лісо)степ (Н. Коваль).

� Розкажіть, у якій зоні розташоване ваше місто чи село (селище), 

використовуйте складні слова з пів-, напів-, полу-.

3. Побудуйте розповідь-припущення.

Уявіть собі сучасне місто. Український поет Михайло Драй-Хмара 

у 30-х роках уявляв його так:

Півкола, прямокутники, квадрати;

Будинки із бетону, криці й скла;

Скрізь радіомузика, автомати…

� Допишіть власну строфу про сучасне місто, вживаючи складні 

слова. Поясніть правопис складних слів в обох строфах.

IV. Підсумок уроку

Розповідь: «Що я засвоїв на уроці»

V. Домашнє завдання

� Скласти речення з фразеологізмами: На півдорозі кинути. На пів-

слові замовкнути. За півдарма купити.

Урок № 26

ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

Мета: дати поняття про творення складноскорочених слів; ви-

робити навички вживання та правопису їх; розвивати 

навички роботи з підручником; виховувати уважність, 

правописну пильність.

Обладнання: таблиця «Правопис складноскорочених слів».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя.

— Як ви думаєте, чи часто люди стають свідками, а то й співу-

часниками справді унікального явища — нового способу словотво-

рення? Мовці ХХ століття такими були. На початку сторіччя поя-

вився новий спосіб творення слів, який назвали абревіація (від лат. 

Abrevio — скорочую).

— Як це відбувається? Як пишуться такі слова? Відповідь на ці 

питання знайдете у темі уроку (Оголошення теми).

Мета — навчитися самим утворювати слова способом абревіації 

і правильно вживати та записувати їх.

ІІ. Засвоєння знань

1. Спостереження й аналіз слів на дошці: медпрацівник, ветлікар, 
ООН, ВНЗ.

2. Бесіда.

� Від яких слів маємо корені мед- і вет- у словах медичний, вете-
ринар?

� Отже, що сталося з цими словами? Правильно, їх скоротили і стали 

використовувати для зручності тільки першу частину (корінь) 

слова: медкомісія, ветаптека. 

� А як звучить повна назва ООН, ВНЗ? Так і запишемо: Організація 
Об’єднаних Націй, вищий навчальний заклад.

� Які частини слів ми взяли для утворення абревіатур? Тільки по-

чаткові букви.

3. Робота з підручником.

Прочитайте параграф і скажіть, як називаються ці типи склад-

носкорочених слів.

4. Опрацювання таблиці «Правопис складноскорочених слів» (за під-

ручником).

ІІІ. Вироблення умінь і навичок в учнів

1. Виконання системи вправ. Прочитайте текст, визначте його тему, 

стиль. Випишіть складноскорочені слова, поясніть тип творен-

ня і правопис. Перекажіть текст, вживаючи складноскорочені 

слова.

ВИНАХІДНИК

Архип Михайлович Люлька — український винахідник, ім’я якого 

добре відоме в усьому світі. Народився він на Богуславщині у родині 

коваля. У школі найбільше любив математику і … літературу. Допо-

магав учителеві майструвати прилади для фізкабінету.

Потім учився в профшколі три роки, де нарешті зрозумів, що для 

нього головне — вірші чи фізико-математичні науки. Вступив до ін-

ституту на фізмат. Найбільше любив теплотехніку. Створені ним тур-

бінні установки не раз обговорювались на засіданнях студентського НТ 

й одержували схвалення найавторитетніших фахівців. На роботу поїхав 

до Харкова. На Харківському авіаційному заводі йому запропонували 

місце інженера КБ, де у свої сорок три роки Архип Михайлович став 
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видатним конструктором авіатехніки. Винайдений ним турбореактив-

ний двигун зробив революцію у світовій авіатехніці (М. Сорока).

� У яких стилях найчастіше вживаються складноскорочені слова? 

Чому?

2. Утворіть складноскорочені слова, прокоментуйте тип скорочення.

Агітаційномасовий, Сполучені Штати Америки, Львівський ав-

тозавод, ветеринарна допомога, учнівський комітет, районний ви-

конавчий комітет, професійний рух, головний бухгалтер, запис актів 

громадянського стану, районний відділ народної освіти, науково-тех-

нічна революція, наукова організація праці, Народна партія України, 

засоби масової інформації. 

3. Лінгвістична задача. 

� Побудувавши граматичне доведення, підтвердіть або спростуйте гіпо-

тезу: «Слова бездимний і безмежний утворені різними способами».

4. Конкурс юних кмітливих лінгвістів.

Із частин поданих слів утворіть нові слова.

а) Перехід, будую, лісовий, зима.

б) Прохід, ліс, книжка, руки.

Зразок: з частин слів першого рядка можна утворити слово пере-

будова….

IV. Підсумки уроку

Гра «Мікрофон». Передаючи мікрофон, дати відповідь на питан-

ня: «Що нового дізнались на уроці?»

V. Домашнє завдання

� Записати повні назви абревіатур: БАМ, НАТО, облрада, Кривбас, 

«Приватбанк», «Укргазпром».

Урок № 27

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДОКЛАДНИЙ 

ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ 

У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ (УСНО)

Мета: розширити й поглибити знання учнів про типи мовлен-

ня, зокрема, опис; розвивати навички зв’язного викладу 

розповідного тексту з елементами опису приміщення, до-

тримуючись стилю; виховувати увагу, спостережливість; 

збагачувати словник учнів.

Обладнання: тексти художніх творів В. Малишка, І. Нечуя-Левиць-

кого, Ю. Збанацького.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя.

— На уроці ви вчитиметеся докладно переказувати художній текст 

з описом приміщення.

— Головне тут не забути, що докладний переказ передбачає де-

тальну, послідовну, близьку до тексту передачу змісту почутого чи 

прочитаного. Треба запам’ятати кожну деталь і відтворити найбільш 

доцільні мовні засоби, максимально вживати у своєму викладі наявні 

в тексті слова, словосполучення, художні засоби.

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Актуалізація знань. Робота з текстом. Прочитайте. З’ясуйте озна-

ки тексту: тему, «дане» і «нове», основну думку, стиль, тип мов-

лення. Які особливості тексту вказують на тип мовлення? Що 

описано в тексті?

Роздивився по хаті. У кутку рясніли образи, королівськими руш-

никами прибрані, кропило з васильків за Миколою Чудотворцем. 

Чорні страстяні хрести напалені на стелі... Він лежить на великому 

дерев’яному ліжкові, роздягнутий, накритий вовняною ковдрою чи 

киреєю... Пахне васильками... У вікно знадвору зазирає сонце. Біля 

вікна, тримавши козацьке сідло й ушивальник, звівся і стоїть густо-

бровий, кремезний парубок... (І. Багряний).

� До якого часу (епохи) належить описане приміщення? Доведіть 

свою думку засобами мови.

� Які ви знаєте типи мовлення?

� Який тип мовлення у цьому тексті?

� Як ви це визначили?

2. Слово вчителя.

Опис — це зв’язний текст, у якому подається словесне зображення 

основних (або найбільш характерних) ознак предмета. Опис примі-

щення ще називають інтер’єром. Інтер’єр — це архітектурно й худож-

ньо оздоблена внутрішня частина будинку, будь-якого приміщення. 

Опис приміщення можна виконати в художньому або науковому сти-

лі. В описі вказується місце розташування, площа, розміри, кількість 

вікон, дверей, предмети побуту, колір стін, оздоблення, меблі тощо. 

У художньому описі вживаються емоційно-оцінні слова, художні за-

соби (епітети, порівняння, уособлення, метафори).
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3. Аналіз тексту. Прочитайте текст. Підготуйтеся до усного перека-

зу тексту. Визначте тему, стиль і тип мовлення. Знайдіть у тек-

сті зачин, основну частину, кінцівку. Який опис уведено в текст? 

З якою метою?

ВІДВІДИНИ

Харитон відокремився від гурту хлопців, попросив: 

— Почекайте мене трохи, до дідуся загляну.

Гість вступив до хати, не постукавши. Харитон знав, що до вчи-

телів без стуку входити не можна, але вирішив, що Андрій Іванович, 

хоч і вчитель, але йому доводиться дідусем, отож, до нього слід захо-

дити, як до своєї людини, бо стук, як-не-як, не зближує, а віддаляє 

людей. І Харитон не помилився — тим він дуже втішив Андрія Іва-

новича, який саме так і зрозумів онукову поведінку.

Якийсь час вони розглядали один одного…

Харитон помітив, як постарів дідусь, як роки та довголітня пра-

ця зігнули його плечі.

Відірвавши погляд від дідуся, Харитон швидко, одним позирком 

окинув кімнату. Це була давно знайома вітальня. Кожного разу, ко-

ли вони з мамою заходили до рідні, їх приймали саме тут. Тоді ще 

жива була бабуся Катря. Тепер бабусі нема, але в кімнаті все зоста-

валося так, як і при її житті. Тільки на стіні раніше висіли портрети 

мами Галини і дядька Вадима, а тепер ще й бабусі Катрі, усміхненої 

і такої близької.

А все інше по-колишньому: посередині овальний стіл, стільці, над 

столом простенька люстра, біля стіни, між вікнами, що виходили на ву-

лицю, старенький диван, а біля внутрішніх стін — шафи з книжками.

У дідусевому домі не було нічого зайвого. Найбільше в ньому 

було книжок, бо Андрій Іванович так само, як і бабуся Катерина, 

вважав, що людина може жити без будь-чого, але без книжок жити 

не повинна.

Харитон мріяв про те, що колись прочитає усі книги, які тільки 

є на світі, хоч і відкладав цей приємний процес на майбутнє. «А може, 

це настав той час, коли треба починати читати?» — подумав хлопець, 

дивлячись на книги. І щось тепле і тривожне стрепенулося в його 

грудях (Ю. Збанацький).

4. Бесіда:

� Про кого (чи що) розповідається в тексті?

� Яку професію мав дідусь Харитона?

� Що привернуло вашу увагу в описі кімнати, які деталі?

� Що найбільше цінували в родині? З чого це видно?

� Як до цього ставився Харитон?

5. Колективне складання плану тексту.

6. Словникова робота: 

� Доберіть синоніми, у тому числі й контекстуальні, до слів: поди-

вився, Андрій Іванович, Харитон, стрепенулося.

7. Аналіз орфограм і пунктограм:

� Поясніть орфограми у словах: віддаляє, при житті, простенькі, 

стрепенулося, старенький, приймали, тривожне.

� Поясніть розділові знаки: а) при прямій мові; б) у другому абзаці; 

в) в 5-му абзаці (А все інше по-колишньому...).

8. Усний переказ тексту.

� Перекажіть докладно текст, зберігаючи детальний опис кімнати.

ІІІ. Підсумки уроку

� Чого ви навчилися на уроці?

� Що вдалося? Які ваші успіхи, невдачі?

IV. Домашнє завдання

� Описати свою кімнату у художньому стилі.

Урок № 28

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

З ТЕМИ «СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ»

Мета: перевірити рівень знань і вмінь учнів з вивченої теми; 

розвивати навички логічного мислення і мовлення; вихо-

вувати самостійність, уважність, правописну пильність.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми, мети уроку

ІІ. Організація роботи учнів з тестами

Тести
1. Словотвір вивчає:

А значущі частини слова; 

Б значущі частини мови; 

В способи творення слів; 

Г способи поєднання слів.
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2. Спосіб творення слів додаванням до твірної основи відразу двох 

значущих частин називається:

А префіксальним; 

Б суфіксальним; 

В префіксально-суфіксальним; 

Г основоскладанням.

3. Доберіть пару «твірне — похідне» серед поданих:

А мати; 

Б материн; 

В материнський; 

Г мамо.

4. Укажіть рядок, у якому слова, утворені префіксальним способом:

А відліт, відлітати; 

Б перехід, переходити; 

В запис, записувати; 

Г випас, випасати.

5. Укажіть рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним спосо-

бом.

А Перевозити, возик, перевізник, візник.

Б Читати, прочитати, читання, читач. 

В Учень, учити, учитель, учениця.

Г Заночувати, ніченька, нічник, переночувати.

6. Укажіть рядок, у якому всі слова утворені способом складання.

А Нафтоперегін, теплохід, двобій, семигранник.

Б Електростанція, вихователь, перехід, однодумець

В Телескоп, телеканал, навігація, по-моєму

Г Радіоканал, полукіпок, співпраця, лейб-медик.

Завдання
� Зробіть словотвірний аналіз виділених слів.

1) Осінній день, немов сварлива господиня, дощем холодним бубо-

нить давно (М. Стельмах).

2) Край села, за містком, спадає в ярок вузенька вуличка, по якій 

розбрелися хати (О. Тиха).

ІІІ. Збір робіт

IV. Домашнє завдання

� Використовуючи подані слова, проілюструйте усі відомі вам спо-

соби словотвору.

Дзвін, сам, пусто.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

Урок № 29

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНА 

РОБОТА З АУДІЮВАННЯ. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

Мета: оцінити вміння учнів сприймати й адекватно розуміти 

текст; розширити й поглибити знання про морфологію 

як розділ науки про мову, його зміст і завдання; розви-

вати уміння і навички розпізнавати вивчені частини мо-

ви в тексті, визначати їх граматичні ознаки; виховувати 

увагу до слова.

Обладнання: текст «Казка про частини мови».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя:

— Казка, яку ви зараз почуєте, дуже важлива для нашого уроку. 

Вона допоможе вам пригадати усе, що ви вчили про частини мови. 

У свою чергу засвоєні вами знання дадуть змогу правильно відпові-

сти на запитання тестів. Будьте уважні й зосереджені.

ІІ. Контроль аудіювання

1. Зачитування «Казки про частини мови».

КАЗКА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

Одного разу, коли матері Мови не було вдома, її діти — частини 

мови — засперечалися, хто з них найважливіший.

— Я,— сказав Іменник,— приношу найбільше користі, бо я даю 

всім імена: істотам, предметам, подіям. Одягнувши їх у сім відмінків, 

два числа і три роди, я можу виступати будь-яким членом речення… 

Тож, безумовно, я найголовніший.

Червоний від обурення Прикметник негайно перебив його:

— Зачекай, Іменнику! Та ж без моєї прикмети ти не був би ні гар-

ним, ні розумним. Це я всіх прикрашаю, вказую на приналежність 

предмета особі. А в реченні виступаю означенням і присудком…
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Тут у розмову втрутився Числівник.

— От задаваки! Та без мене ви б не знали ні року свого народжен-

ня, ні скільки живете на світі. Я теж маю відмінки, а подекуди чис-

ла і всі три роди. І разом з тобою, Іменнику, можу бути і головним, 

і другорядним членом речення.

Займенник слухав суперечку й іронічно посміхався.

— Які ж ви розумні! Та що б ви робили, якби не було мене. Я в ре-

ченні можу замінити вас усіх. Маю відмінки, роди і числа, а в речен-

ні зіграю будь-яку роль. А чи зможете ви без мене запитати про ко-

гось чи про щось?

Дієслово зверхньо, поблажливо поглядало на всіх, потім примир-

ливо сказало:

— Заспокойтеся всі. Без моєї Гераклової сили ви всі ніщо, тільки 

байдики б’єте. А як я з’явлюсь та запущу в дію усі мої три часи в од-

нині і множині, то тільки тоді і ви щось значите. Я вже не кажу про 

те, що в реченні блискуче виконую і головну, і другорядну роль.

Прислівник виглянув з-під руки Дієслова і собі: 

— А чим ви хвалитеся? Тим, що з вас ліплять люди все, що зама-

неться? Повчіться краще в мене. Я серед вас один і гордий, і твердий, 

як криця, стою непорушно. Себе викривляти у різних числах, відмін-

ках і родах я не дозволю. І в реченні я постійно виступаю обставиною. 

Та й у дружбі я надійний — завжди поряд з Дієсловом.

Тут між частин мови просунув голову Прийменник.

— Так я твій брат. Я теж незмінний. Без мене ви і думку не висло-

вите, як слід. Ось, наприклад: «Учень йде … школи». Нічого не зрозу-

міло. А як тільки я з’явлюсь, так і стає ясно до чи зі школи він іде.

Поважно походжаючи між частинами мови, Сполучник з при-

тиском сказав:

— Ви най-, най-, най-…зарубайте собі на носі, що в речення всіх 

з’єдную вас я, без мене ви ходили б, як загублене телятко.

— Та й без мене вам не обійтися,— промовила Частка. — Ні тобі 

запитати, ні заперечити, чи висловити сумнів…

— Гай, гай, діти однієї матері, а не можуть у мирі жити,— засму-

чено сказав Вигук. Ох, коли б я вмів говорити зрозуміліше, то вчив 

би вас розуму. А то тільки від радості, горя, страху, чи здивування 

можу піднести свій голос.

У цей час повернулася до своєї рідної домівки мати Мова.

— Не сваріться, любі діти. Кожен з вас мені потрібен. Без вас 

я не була б така гарна, мила людям у розмові, у пісні, на письмі. Хай 

між вами запанує дружба й злагода назавжди.

Усі частини мови з’єднали руки й пообіцяли матері:

— У дружбі і злагоді будем здорові і щастя дамо нашій матері 

Мові (С. Бат).

2. Відповіді учнів на запитання тестів.

Питання до аудіювання
1. Чим хизувався Іменник?

А своїм ім’ям; 

Б своїм вбранням; 

В своїми ознаками; 

Г найбільшою користю в мові.

2. Чим хвалився Прикметник?

А розумом; 

Б красою; 

В роллю в реченні; 

Г дружбою з Іменником.

3. На що звернув увагу Числівник?

А на своє значення в реченні; 

Б на свій зв’язок з Прикметником; 

В на те, що має відмінки; 

Г на свою другорядну роль у реченні.

4. Чому іронічно посміхався Займенник?

А бо міг замінити Іменника, Прикметника і Числівника в реченні;

Б бо не любив хвастливих; 

В бо в реченні міг зіграти будь-яку роль; 

Г бо лиш він міг запитати про когось чи про щось.

5. Що сказало Дієслово?

А що має число; 

Б що має три роди;

В що має Гераклову силу; 

Г що тримає на собі все речення.

6. Чому повчав прислівник?

А треба бути гордим; 

Б не дозволяти викривляти себе у різних числах, відмінках і родах;

В бути надійним; 

Г не підкорятися людям. 

ІІІ. Засвоєння нових знань. Бесіда

� Як ви уявляєте країну Морфологію?

� Чи зрозуміли ви, що вивчає розділ мови «Морфологія»?
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� Які з названих у казці частин мови вам уже відомі? Назвіть і на-

ведіть приклади.

� Чому одні частини мови називаються самостійними, а другі — 

службовими?

� Яка частина мови, на вашу думку, займає найбільшу територію 

в країні Морфології, тобто має найбільше слів? Чому?

IV. Практикум у визначенні частин мови

1. Прочитайте. Назвіть усі відомі вам частини мови.

МОРЕ 

Море, що спершу прозоро просвічувало аж до дна і зверху було 

веселим, синім, щодалі мовби темнішає, важчає, воно стає і справді 

чорним, можна зрозуміти, чому його так назвали. І хвилі, всюди хвилі, 

хвилі... Біля берега їх майже не було, а тут ними все море вилискує, 

перевертається, і лише де-не-де над їхньою темною синню чайка слі-

пуче зблисне в повітрі або з’явиться з-поміж хвиль самотній нирок, 

виткнеться чорною голівкою і знов пірне, зникне, як і не було його. 

Берег віддаляється. Уже ледь біліє черепицею рибаль ська хата, їхній 

береговий орієнтир (О. Гончар).

2. Гра «Хто швидше?» За ознаками вгадайте, про яку частину мови 

йдеться.

1. Поділяється на чотири відміни, змінюється за відмінками, числа-

ми, має три роди, називає істот/неістот.

2. Стоїть завжди у тому ж роді, числі й відмінку, що й іменник, вка-

зує на ознаку.

3. Має два числа, три часи, змінюється за особами і родами, при-

водить все в рух.

V. Підсумок уроку

Уявіть собі країну Морфологію, намалюйте її карту в зошиті, за-

фарбуйте зеленим кольором ті частини мови, про які ви можете ска-

зати: «Я вже знаю…»

VI. Домашнє завдання

� Підготувати розповідь про одну частину мови за карткою, яку на-

малювали.

ІМЕННИК 

Урок № 30

ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: вчити шестикласників розпізнавати іменники серед ін-

ших частин мови, визначати їх постійні й непостійні 

ознаки, синтаксичну роль; виробляти навички доцільно 

використовувати в мовленні іменники-синоніми, антоні-

ми, фразеологізми з іменниками; виховувати уважність, 

самостійність у навчальній роботі.

Обладнання: таблиця «Групи іменників за значенням»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Ділова гра «Мікрофон».

Передаючи мікрофон, назвати іменники однієї тематичної групи, 

наприклад, назви явищ природи, тварин, одягу, рослин тощо. Пере-

магає той ряд, який правильно і найшвидше це зробить.

2. Слово вчителя.

� На які питання відповідають усі ці назви?

� Що вони означають?

� Як називається ця частина мови?

� Чи все ви вже знаєте про іменник?

3. Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Іменник дно у називному відмінку множини буде дена. 

Учитель. Отже, не все ще ви знаєте про іменник, є над чим по-

працювати. На уроці ви маєте поглибити свої знання про іменник, 

навчитись розв’язувати всі проблемні завдання, користуючись цими 

знаннями.

ІІ. Організація повторення і поглиблення 

вивченого про іменник. Бесіда

� Що називається іменником?

� Які граматичні ознаки має іменник?
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� Які з ознак в іменника постійні (рід, число, відмінок)?

� А які ознаки змінні, тобто непостійні?

� Яким членом речення може бути іменник, тобто яка його синтак-

сична роль?

� Чи може звертання бути членом речення? У якому відмінку стоїть 

іменник-звертання?

ІІ. Практикум

1. Прочитайте текст. Визначте, що означають іменники, якими чле-

нами речення вони виступають. Зробіть синтаксичний розбір 

1 і 3 речень (письмово).

КОБЗАРІ УКРАЇНИ

Кобзар Данило Бандурка вчився грати на бандурі в Богуславі. 

Належав він до славетних народних співців часів козацтва. Спочат-

ку Данило співав на київських вулицях та майданах. А як став відо-

мим серед людей, прибув до Запоріжжя. Січовики прийняли його ра-

до, приписали до Корсунського куреня. А коли піднялося повстання 

проти панської Польщі, Данило Бандурка став гайдамакою, пішов 

із шаблею проти панів. За ці «злочини» закували Данила в кайдани 

і відправили до фортеці.

Та не могли скарати на горло вороги його кобзарську пісню і думу. 

Від села до села пішли його учні. Вони донесли у палких кобзарських 

грудях сиву пісню про волю до наших днів (М. Литвин).

� Знайдіть у тексті фразеологізм, доберіть до нього синонім.

2. Поясніть лексичне значення і правопис слів.

Вершина, велетень, кип’яток, п’єса, чемпіон, чемність, жінка, 

сльоза, пеньок, район, батальйон, зілля, збіжжя, знання, щоденник, 

свіжість, ганьба, марево, вариво, приварок, престол, прізвисько.

� Доберіть синоніми до виділених слів, складіть з ними речення.

3. Заповніть таблицю, дібравши відповідні іменники зі словника, 

поданого нижче.

№ 
п/п Групи за значенням Іменники

1

2

3

4

5

Назви якостей, властивостей.

Назви дій, станів, процесів.

Назви явищ природи.

Назви почуттів.

Назви матеріалу, речовини.

Актуальність, атакування, бажання, байдужість, бетонування, білиз-

на, білість, боротьба, будівництво, буксування, вагання, валютування, 

валькування, вантаження, вантажність, вапно, варениця, варення, 

вартість, ввічливість, віск, вертлявість, весніння, весілля, властивість, 

вигадливість, вино, вишивка.

4. Розв’язування лінгвістичної задачі.

Побудуйте граматичне доведення, підтвердивши чи спростувавши гіпо-

тезу: «Іменники багатство, козацтво, убозтво мають спільний суфікс».

ІІІ. Підсумок уроку. Ділова гра «Навчаючи — учусь»

� Підготуйте інформаційну картку для однокласників «Іменник як 

частина мови»

IV. Домашнє завдання

� Скласти тематичний словник «Школа», над іменниками чи поряд 

у дужках, зазначте відомі вам їхні граматичні ознаки.

Зразок. Школа (ж. р., одн., Н. в.)

Урок № 31

ІМЕННИКИ — НАЗВИ ІСТОТ І НЕІСТОТ (ПОВТОРЕННЯ). 

ІМЕННИКИ — ЗАГАЛЬНІ ТА ВЛАСНІ НАЗВИ. 

ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Мета: вчити школярів розрізняти іменники-назви істот і неіс-

тот, імена власні й загальні; розвивати навички викорис-

тання їх у ролі звертань, формувати уміння правильного 

написання власних назв; виховувати на дидактичному 

матеріалі старанне ставлення до навчання.

Обладнання: таблиця «Правопис власних назв».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Постановка проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Дуб, картопля, полк, загін — назви неістот.

Русалка. Домовик, Мороз, Вітер, покійник — назви істот.

2. Слово вчителя:

— Як бачите, не так-то просто визначити належність іменника 

до істот чи неістот. 

Отже, щоб правильно розв’язати проблемне завдання, нам спо-

чатку треба добре опрацювати тему уроку.
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ІІ. Повторення та поглиблення знань учнів

1. Робота учнів з матеріалом підручника «Іменники — назви істот 

і неістот».

2. Розв’язання проблемного завдання (див. 1).

ІІІ. Виконання системи вправ

1. Згрупуйте іменники за значенням: а) назви істот; б) назви неістот.

Узлісся, місяць, мудрість, клімат, зав’язь, компас, лічильник, лі-

кар, моряк, суворовець, чистота, глибина, тюлень, турист, студент, 

параграф, комар, дятел, теля, сад, військо, натовп, ставлення, су-

спільство, товариство, відстань, футболіст, бігун, острів, ясен, дуб, 

материнка, звіробій, трава.

� Поясніть орфограми в словах.

2. Спишіть текст. Підкресліть назви істот однією лінією, а неістот — 

двома.

Щиру правду про наших кобзарів, творців народних дум нам збе-

регли видатний художник і письменник Опанас Сластіон, а також не-

забутні Микола Лисенко, Леся Українка, Гнат Хоткевич та інші прав-

диві уболівальники за долю нашої культури (М. Литвин).

3. Поставте іменники жіночого роду в називному, родовому і знахід-

ному відмінках множини, виділіть закінчення. Чому в одних імен-

никах знахідний збігається з родовим, а в інших — із називним?

Земля, рука, країна, Вітчизна, жінка, синиця, Марія, стежка, Зоя, 

зоря, Галина, галка, ялина, модрина, затока, Оксана, смерека, анти-

лопа, вівця, Наталка, папуга, слива, чорниця, особа, бабуся, земля.

4. Поставте іменники чоловічого роду в називному, родовому і зна-

хідному відмінках однини і множини. Перевірте за орфографіч-

ним словником. З’ясуйте, чому в окремих іменниках закінчення 

в одному й тому ж відмінку не збігаються.

Козак, друг, вітер, світанок, вечір, батько, дід, трактор, танк, ком-

байнер, лісник, мітинг, міністр, президент, олень, трамвай, потяг, відмін-

ник, заробітчанин, фермер, інженер, дуб, офіс, менеджер, гетьман.

� Складіть 5 речень з іменниками в усіх трьох відмінках (на вибір).

5. Прочитайте текст. Визначте іменники, що означають власні назви. 

Чим їх правопис відрізняється від правопису загальних назв?

Та не тільки за старих часів нищили українське кобзарство. Ще 

більше йому дісталося напередодні війни з фашизмом.

Як свідчать бандуристи Григорій Крамаренко, Семен Гнилоквас, 

творець знаменитого маршу запорожців Євген Адамцевич, 1941 року 

понад триста співців України та Кубані зібрали нібито на з’їзд, з яко-

го ніхто не повернувся додому. От тому-то окремі з них після війни 

опинилися за кордоном. Серед них Григорій Китастий родом із міс-

течка Кобиляків, що на Полтавщині. Лунала його кобзарська пісня 

у фашистських таборах. А після війни, хоч і мріяв про Київ, Дніпро 

і Ворсклу, та знав, що не сховатися йому від Сталіна. Подався на чу-

жину — Нью-Йорк, Монреаль, Едмонтон. Очолив капелу бандурис-

тів на американській землі. Мистецтво своє передав онукові Юліану, 

який і привіз пісні та думи свого славетного діда в Україну, повернув 

рідній землі (М. Литвин).

IV. Робота з таблицею 

«Правопис власних назв» (у підручнику)

V. Самоконтроль знань

� Пригадайте, що можуть означати іменники — власні назви, за-

повніть таблицю «Що я вже знаю».

«Що я вже знаю»

Власні іменники

Дійові особи казок, байок Прізвища, імена

� На що вказують іменники — загальні назви? Для чого предметам 

надаються власні назви?

VI. Практикум

1. Від поданих слів утворіть клички тварин, заповніть разом із за-

гальними назвами.

Зразок: Собака Барс.

Зірка, дружок, соловей, лінивець, забіяка, пушок, лютий, зозуль-

ка, ласочка, стрімкий, білосніжка, клякса, квітка, барс, ласуня.

2. Запишіть загальні назви людей, що виникли від поданих власних 

іменників (за зразком).

Зразок: Україна — українець.
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Грузія, Молдова, Білорусь, Київ, Одеса, Крим, Тернопіль, Львів, 

Росія, Вірменія, Херсон, Чехія, Польща, Болгарія, Вінниця, Хмель-

ницький, Черкаси, Словакія, Румунія, Франція, Харків, Іспанія.

3. Прочитайте текст. Розкажіть, як власні назви переходять у загаль-

ні. Запишіть текст, підкреслюючи іменники, що перейшли з влас-

них у загальні назви.

ВІД ВЛАСНОЇ НАЗВИ

У нашій мові є чимало іменників — загальних назв, які походять 

від таких самих власних: прізвищ людей, географічних назв, зокре-

ма міст.

Ще у 490 році до нової ери на Марафонській рівнині відбулася 

битва між персами і греками. Звістку про перемогу над персами при-

ніс до Афін від містечка Марафон грецький воїн. З того часу такий 

біг називають марафонським, або марафон.
Слово макінтош походить від імені шотландського хіміка Чарльза 

Макінтоша. Спочатку так назвали тканину, яку він винайшов, а по-

тім назва перейшла і на сам виріб з неї.

Французький генерал Галіфе придумав для своїх кавалеристів шта-

ни особливого крою, які так і назвали галіфе.

На честь німецького конструктора-винахідника Рудольфа Дізеля 

(ХІХ ст..) названо двигун внутрішнього згорання — дизель. Одини-

ця електричної потужності — ват — походить від прізвища англій-

ця Джеймса Уатта. Апарат для фотографування або просвічування 

й одиниця опромінювання рентген походить від прізвища видатного 

німецького фізика Вільгельма-Конрада Рентгена (Є. Чак).

� Придумайте пояснення: звідки, на вашу думку, прийшли і що 

означали імена: Володимир, Владислав, Мстислав, Ярополк, Ярос-
лав, Богдан, Любомир, Божедар. 

IV. Підсумок уроку

� Скласти сенкан за вивченою темою.

1-й рядок — одне слово, тема; 

2-й рядок — опис теми з 2-х слів;

3-й рядок — дія, пов’язана з темою з 3-х слів;

4-й рядок — фраза з 4-х слів — виражає ставлення до теми;

5-й рядок — одне слово — синонім до теми, перефразування.

V. Домашнє завдання

� Записати з географічної карти України власні назви до загальних 

(міст, сіл, озер, річок), що утворилися від назв дерев, птахів, кві-

тів, риб тощо. 

Зразок. Річка Чайка, село Вишневе. 

Урок № 32

РІД ІМЕННИКІВ (ПОВТОРЕННЯ). 

ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ

Мета: повторити і поглибити знання учнів про рід іменників, 

дати поняття про іменники спільного роду, їхні грама-

тичні ознаки; формувати навички правильного визна-

чення роду власне українських слів-іменників та за-

позичених, виробляти вміння узгоджувати іменники 

спільного роду з іншими частинами мови, правильно 

вживати у своєму мовленні; виховувати на дидактич-

ному матеріалі інтерес до життя і творчості культурних 

діячів України.

Обладнання: таблиця «Розподіл іменників за родами».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання.

� Як визначити рід підкресленого іменника (записано на дошці)?

Усі радісно вітали листоношу.

2. Слово вчителя:

— Отже, тих знань, що ви маєте, для визначення роду цього імен-

ника недостатньо.

Тому, завдання, які ставимо на сьогоднішній урок: поповнити 

знання про рід іменника, навчитися самостійно, безпомилково ви-

значати рід будь-якого іменника.

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Прочитайте речення на дошці. Випишіть в одну колонку іменни-

ки, у визначенні роду яких ви не затрудняєтеся, у другу — імен-

ники, у визначенні роду яких ви сумніваєтеся.

1. Тарас Шевченко — геніальний поет України — заповідав лю-

бити рідну мову і свою землю. 2. Хто приголубить дитину, хто захис-

тить сироту?

2. Бесіда:

� Скільки родів має іменник?

� Як ви визначаєте рід іменника?

� Які закінчення має чоловічий, жіночий, середній рід?

� Чи можна визначити рід іменників: двері, окуляри?



116 Українська мова. 6 клас 117Іменник 

ІІІ. Засвоєння нових знань

� Робота з підручником. Аналіз таблиці «Розподіл іменників за ро-

дами».

IV. Практикум

1. Роподіліть іменники за родами, визначивши лексичне значення. 

З виділеними словами складіть речення. 

Ніжність, ласка, доброта, сміх, радість, гумор, сіль, солянка, со-

ління, солонець, курка, півень, курча, курчатко, лист, листя, листочок, 

листячко, насіння, насінина, насінник, бадилля, бадилина.

� Поясніть орфограми.

2. Доберіть до іменників чоловічого роду іменники жіночого роду. 

Зразок: козак — козачка. 

1. Батько, чоловік, хлопець, хлоп’я, онук, кум, українець, киянин, 

громадянин, артист, співак, школяр, робітник, брат, син, свекор.

2. Голуб, гусак, цап, півень, селезень, бик, баран, ведмідь, вовк, лис, 

тигр, слон, лев, перепел, горобець, журавель, заєць.

� Складіть речення з парами іменників (на вибір)

3. До поданих іменників допишіть прізвища, імена та по батькові 

жінки або чоловіка. Складіть з ними шість речень. Сформулюйте 

висновок: як визначається рід таких іменників.

Педагог; юрист; адвокат; менеджер; медик; слюсар; економіст; 

директор, токар, інженер, хірург, бухгалтер, капітан.

4. Читання матеріалу підручника «Іменники спільного роду» з по-

значками на закладці: V, +, ?, Х.

5. Робота з текстом. Вибірковий диктант.

Випишіть іменники спільного роду. Обґрунтовано доведіть їх при-

належність до спільного роду.

АМВРОСІЙ БУЧМА

Видатний український актор, лауреат Державних премій Амвросій 

Максиміліанович Бучма народився у Львові в сім’ї стрілочника за-

лізничного вокзалу. З дитинства він мріяв стати актором театру, дуже 

любив грати ролі героїв улюблених казок. Підрісши, на горищі будин-

ку організував свій театр, у якому акторами були замурзані хлопчаки, 

а він сам — директором. Радощам дітлашні не було меж. Бронек ( так 

його називали друзі) кожному давав окрему роль, зодягав за власною 

фантазією. І ось уже бідолаха — актор-самоучка. 

Початкову школу Амвросій закінчив з найкращими оцінками. 

Батько віддав його до єдиної тоді у Львові української гімназії. Та 

цікавість до видовищ підвела непосиду й дотепника. 

Одного разу, зіткнувшись з демонстрацією робітників, він зача-

ровано стояв добру годину і спізнився на уроки. За це « роззяву» за-

лишили без обіду і зачинили в порожньому класі. Тоді хлопець ви-

рішив самотужки вибратися на волю і пішов по карнизу третього 

поверху гімназії. 

— Ну й циркач, ну й шибайголова,— захоплювалися внизу.

— Тихіше, бо ще зірветься! — гаркнув якийсь чолов’яга. На нього 

подивилися з осудом: нахаба! 

За цей «спортивний рекорд» Бронека Бучму, звичайно ж, виклю-

чили. «Гімназист — невдаха» — то була найважча роль у його житті. 

Кілька років він нахлібник, наймит у сільського дядька, звідки уже 

п’ятнадцятирічного, добре відаючи про його талант, забрала сестра 

Ольга Бучма і відвела в театр Йосипа Стадника.

Війна 1914 року закинула Амвросія на Східну Україну, де він 

навчився по-справжньому грати в театрі М. Садовського. До вер-

шин майстерності Бучма піднявся в театрі «Березіль» Леся Курбаса 

(За Ю. Косачем).

6. Читання таблиці «Граматичний рід невідмінюваних іменників».

7. Ділова гра «Карусель»: швидко (по колу) дати відповідь на постав-

лене сусідом запитання і задати своє (за матеріалом таблиці).

8. Визначте рід іменників, виділені слова введіть у складені вами 

речення. 

ГЕС, Баку, капризуля, Замбезі, пенсне, філософ, лівша, ТЕЦ, ко-

лібрі, таксі, кепі, поні, ВНЗ, панно, забіяка, сільрада, невдаха, трудя-

га, вітрогон, протеже, спеціаліст, знавець, фізорг, депутат, староста, 

фотограф, Слава, Шура, Левада, Кривда, Онищенко, фініш, портьє, 

конферансьє.

9. Виправте помилки у вживанні роду іменників.

Широка степ; висока насип; рушнична дріб; холодна Сибір; важ-

лива запис; далекий путь; улюблена собака, залізничний магістраль, 

прозорий тюль; гостра біль; старовинна рукопис.

IV. Підсумки уроку

1. Сформулюйте підсумок уроку: «Я навчився...»

2. Розв’яжіть проблемне завдання, дане на початку уроку.

V. Домашнє завдання

� Виписати з оповідання М.Вінграновського «Гусенятко» («Україн-

ська література») уривок (6–7 речень), визначити рід усіх імен-

ників.
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Урок № 33

ЧИСЛО ІМЕННИКІВ (ПОВТОРЕННЯ). 

ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ 

ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

Мета: розширити й поглибити знання учнів про число імен-

ників; дати поняття про однинні і множинні іменни-

ки; виробляти уміння і навички правильно вживати 

ці іменники, узгоджуючи з іншими частинами мови, 

використовувати їх у своєму мовленні; виховувати 

на дидактичному матеріалі повагу до людей фізичної 

праці.

Обладнання: таблиця «Іменники, що мають форму тільки однини або 

тільки множини»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Постановка проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»

1) Іменники любов, гнів, сором у множині не вживаються.

2) Іменники штани, ножиці, окуляри в однині не вживаються.

2. Слово вчителя:

� Що ви знаєте про число іменників?

� Яким способом визначаєте його?

� Чи достатньо ви маєте знань для розв’язання проблемного зав-

дання?

� Отже, нам є над чим сьогодні працювати. (Оголошення теми 

уроку).

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Визначте число іменників, розподіліть їх на три колонки: 1-а) ті, 

що вжиті в однині, 2-а) ті, що вжиті в множині, 3-я — …

Вода й криниця, зірка і зірниця — 

Жіночий рід панує в словниках.

Хто витворив пісні? Не таємниця:

Вони — немов півні на рушниках.

Нам словники — аннали у напрузі,

І вірні друзі, і провідники.

В борінні, у горінні, в горі, друзі,

Не біймось заглядати в словники.

 С. Литвин

2. Робота з таблицею (на дошці).

� Розгляньте таблицю. Виділіть закінчення іменників. Доведіть, що 

закінчення іменників омонімічні. Поясніть, що ще, крім закінчен-

ня, слід враховувати, визначаючи число іменника.

Однина Множина

Щасливе обличчя

Нове завдання

Цікаве оповідання

Велике відкриття

Спортивне змагання

Наше передбачення

Щасливі обличчя

Нові завдання

Цікаві оповідання

Великі відкриття

Спортивні змагання

Наші передбачення

3. Робота з таблицею (у підручнику) «Іменники, що мають форму 

тільки однини або тільки множини»

1) Читання таблиці (вголос).

2) Бесіда: 

� Що позначають іменники, які мають форму тільки однини?

� Які закінчення вони мають?

� Що позначають іменники, які мають форму тільки множини?

� Які закінчення вони мають?

� Яку форму мають збірні іменники?

ІІІ. Вироблення умінь і навичок 

правильно визначати число іменників

1. Розподіліть іменники на три групи: а) ті, що мають однину і мно-

жину; б) ті, що мають тільки однину; в) ті, що мають лише мно-

жину. У виділених словах графічно виділіть корінь, суфікс, закін-

чення. Зробіть висновок, за допомогою яких суфіксів творяться 

абстрактні, збірні іменники?

Молодість, доброта, дружба, завзяття, глибина, настирливість, під-

несення, жовтизна, колектив, кіннота, дерево, кущ, звір, птахівництво, 

птах, рілля, рільництво, хоробрість, радість, радощі, Венера, Юпітер, 

Десна, Черкаси, лінія, місто, Збруч, Львів, Абрикосівка, Вишняки, 

іменини, море, кінь, змагання, терпіння, морква, сутінки, халва, ре-

сурси, нафта, бензин, цемент.

� З виділеними іменниками складіть речення.

2. Допишіть приклади іменників, що вживаються тільки в множині.

1. Назви ігор: шашки,…

2. Назви проміжків часу: канікули,…

3. Назви багаторазового повторення дії: заробітки,…

4. Назви парних предметів: сани,…
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5. Назви почуттів, станів: пестощі,…

6. Назви речовини: вершки,…

3. Запишіть, підкресліть іменники, що вживаються тільки в однині, 

одною рискою, а ті, що вживаються тільки у множині,— двома. 

Визначте тему і стиль тексту. Чи відповідає заголовок темі? За-

пропонуйте власні варіанти.

СТЕПОВИКИ

Спить комбайнер… І тільки тиша, страшна німота степу, коли рап-

тово замовкає комбайн на його гонах, збудить комбайнера. І тоді він 

підхопиться, сторожко гляне у той бік, де косив напарник.

Жнива — гаряча пора в степу. Тут зустрічають хлібороби і світан-

ки, і сутінки, і перші зорі. Від зажинок до обжинок сім-десять днів. 

Треба вихопити урожай у негоди. У селян великі турботи, не до пус-

тощів і веселощів. Косовиця йде майже цілодобово.

Тож, коли зустрінете закужеленого чорним пилом, із половою у во-

лоссі чоловіка в степу за обідом, не відвертайтеся і не гудьте, що без 

виделок, ножів і серветок уплітає борщ і баранину творець білоярого 

зерна, високих паляниць на вашому столі… (О. Зима).

� Розкажіть (усно), що ви знаєте про професію хлібороба.

4. Робота в групах. 

� Розробіть туристичний маршрут по Україні чи своєму краю. Підго-

туйте рекламу туристичного маршруту. Проявіть кмітливість і фан-

тазію. Використовуйте іменники усіх родів у всіх формах числа.

Зразок реклами:

Австралія — Південна земля, найменший материк планети. Кон-

тинент, де все навпаки: у січні — середина літа, а в липні — середина 

зими. Земля, де річки наповнюються водою періодично, тварини но-

сять малят у сумці, сіно росте на деревах, а окремі аборигени ходять 

на полювання… з бумерангом.

Це країна дивовижних пам’ятників: вівці, яка зробила її багатою, 

гусені, яка врятувала від нашестя кактусів.

Австралія — скарбниця корисних копалин: золота, бокситів, ву-

гілля, руди, нафти.

Відвідай Терра* Австраліус — і все побачиш власними очима!

Материк кенгуру і коала, страусів та евкаліптів чекає на тебе! 

5. Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Один з виділених іменників має лише одну форму числа.

* Терра — земля.

1. Ми були на концерті класичної музики. 2. Увечері хлопці на-

йняли музики

IV. Підсумки уроку

Заповніть таблицю «Що я вже знаю»

Число 
іменників

V. Домашнє завдання

� Скласти речення з іменниками, визначити їхній рід і число: Кар-
пати, Десна, Бровари, Канів, Прилуки, Ялта. 

Урок № 34–35

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ ЗА ВЛАСНИМ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯМ (УСНО І ПИСЬМОВО)

Мета: навчати писати твори-описи за власним спостережен-

ням, розвивати навички зв’язного мовлення, вчити ло-

гічно викладати думки за складеним планом; прогнозу-

вати зміст майбутнього твору, добирати доцільні мовні 

засоби; виховувати спостережливість, пошану до бере-

гині родинного вогнища — української білої хати.

Обладнання: малюнки хати, школи, квартири.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя:

— Уміння красиво говорити, логічно викладати думки приходить 

не відразу, цьому треба багато і наполегливо вчитися.

— Ваше завдання на уроці виявити свою спостережливість, учи-

тися прогнозувати майбутнє висловлювання, виходячи з теми і мети 

його, доцільно добирати мовний матеріал, щоб думка була оформле-

на чітко і виразно.
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ІІ. Актуалізація знань учнів. 

1. Прочитайте текст. З’ясуйте, які типи мовлення поєднуються в ньо-

му. Аргументовано визначте стиль тексту. 

Хлопець розумів: тепер мав тут жити, це його дім. Отож, йому 

нетерпеливилось знати: а чим тут володітиме, а що матиме в своєму 

розпорядженні?

Швиденько роздягнувся, пройшовся по вітальні, зазирнув у ді-

дів кабінет.

Стояв на порозі кабінету, тобто невеличкої, затишної кімнатки, 

виповненої книгами так, що навіть столику ніде було примостити-

ся, розглядав стіни, оздоблені найрізноманітнішими фотографіями. 

В кутку ліпилася вузенька, але зручна для відпочинку тахта, на якій 

любив посидіти дідусь. Йому стало радісно, що відразу не думано, 

не гадано став володарем такої кімнати… (Ю. Збанацький).

ІІІ. Підготовка до написання твору

1. Складіть тематичний словник «Мій клас».

Зразок: 6 — А клас; коридор; найкращий; великий; світлий; про-

сторий, …

2. Складіть речення з поданими словами і словосполученнями.

Наша школа. На другому поверсі. Портрет Тараса Шевченка. 

Дошка. Шафи. Стенди. Ряди парт. Учительський стіл.

3. Опишіть усно приміщення класу, в якому ви навчаєтеся, за пода-

ним планом:

1. Розташування класу в школі.

2. Розміри класної кімнати.

3. Наявність вікон і дверей.

4. Колір стін.

5. Оформлення класу.

6. Меблі та їх розташування в класі.

7. Моя парта (стіл).

8. Робоче місце вчителя.

9. Ставлення до класної кімнати моє й однокласників.

4. Робота з текстами. Підготуйтесь до розповіді на тему: «Хато, моя 

біла хато…»

1) Обговоріть уривки твору. Який з них може бути зачином, а який — 

кінцівкою твору?

Текст 1
Рідна хата! Оспівана в піснях, оповита легендами та переказами, 

опоетизована майстрами слова й пензля, вона була символом добра 

і надії, її незгасний вогник світитиметься теплом маминої любові, ві-

рою в доброту, високу людяність, одвічною сподіванкою на чисте небо 

над нами і світанкову тишу над голубим овидом (О. Довженко).

Текст 2
ХАТО, МОЯ БІЛА ХАТО…

Обернись в хороми, покрийся залізом, красуйся великими вікна-

ми, вирости, піднімись над травами… Хай прийдуть до тебе добро-

бут і гідність і сядуть на покуті… Але людина завжди повинна знати, 

звідки вона пішла в життя. Людина не має права бути безбатченком 

(О. Довженко).

2) Прочитайте текст. Як описано хату зокола (зовні)? Які особливо-

сті української хати виділено в описах?

Текст 1
На лісовій галявині стояла вкрита очеретом хатина. Негоди та бу-

рі покошлатили очерет, де-не-де він звисав із стріхи аж до віконець, 

немов велика шапка, яка насувається на очі (О. Донченко).

Текст 3
Стара, але дебела ще хата, рублена з доброго дерева, з різьбле-

ним ґанком і такими ж наличниками коло вікон, крита гонтом, сто-

їть на схилі сопки і дивиться всіма чотирма вікнами на річечку, що 

тече внизу, і далі… (І. Багряний).

Текст 3
Хата стояла на високому згірку, блискітно сміялась до сонця бі-

лими стінами, великими вікнами, котрі Кирило теж обмалював чер-

воним. З часом він прибудував мало не на півхати рамчату веранду 

й насадив попід нею дикий виноград. А перед порогом та на причіл-

ку, як із води, росли-розгіллячувались яблуні (М. Кравчук).

3) Ваша думка. Що дало підставу Тарасу Шевченкові писати: «Село 

на нашій Україні, неначе писанка…»

4) Допишіть подані прислів’я. Чому українці так шанували хату? 

У якій частині твору можна використати прислів’я і які з них?

1. Постав хату з лободи, а в чужую…

2. Чужа хата такая, як свекруха…

3. В своїй хаті своя й…

4. У своїй хаті й дихати…

5. Без рідної хати Вітчизни не….

5) Бесіда:

� Які ознаки української хати збереглися й понині?

� Чи траплялися вам сучасні будинки, квартири, оздоблені в укра-

їнському національному стилі?
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� Що б ви хотіли взяти з минулої патріархальної української хати 

у свою домівку?

6) Самостійна робота учнів над планом і твором з елементами опи-

су: «Хато, моя біла хато…»: 

� Складання плану твору. 

� Написання твору з елементами опису хати.

IV. Підсумок уроку

� Чим захопила вас робота?

� Які емоції викликала розмова про українську хату?

V. Домашнє завдання

� Виписати з підручника географії п’ять речень. Визначити рід і чис-

ло іменників у них.

Урок № 36

ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ.

НЕВІДМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ

Мета: розширити і поглибити знання учнів про відмінки імен-

ників, виробляти уміння визначати відмінок іменника 

в реченні, утворювати форми називного та родового від-

мінків множини; правильно вживати відмінкові форми 

іменників у власному мовленні та використовувати най-

уживаніші невідмінювані іменники; виховувати старан-

ність, охайність письма, увагу до слова.

Обладнання: таблиця «Відмінки іменника».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.  Слово вчителя

� Чи задумувалися ви, навіщо потрібні відмінки? Чи мають відмінки 

значення?

� Чим відрізняються форми іменників дідусь і дідуся, дідусі й ді-

дусів? 

� Навіщо іменникові різні форми одного й того ж числа?

� Як правильно: «Я катався на поневі» чи «Я катався на поні»?

� Як бачите, ще багато невідомого вам про відмінки іменника треба 

вивчити. Матеріал, який ви засвоїте сьогодні на уроці,— це ще 

одна сходинка до мовної досконалості.

ІІ. Актуалізація знань учнів. Бесіда

� Назвіть відмінки іменника. Скільки їх?

� Які відмінки називаються непрямими, а який — прямим? Чому?

� Який відмінок ніколи не вживається з прийменником?

� Який відмінок завжди вживається з прийменником?

ІІІ. Засвоєння знань учнями

1. Завдання 1.

— Подумайте, яка відмінкова форма слова хлопчик потрібна для 

того, аби 1) вказати, що дитина виконує дію (…малює); 2) вказати 

на вікову особливість (він ще…); 3) іноді назвати того, до кого звер-

таєшся (…, ти чий?).

— Чи однакові значення однієї й тієї ж відмінкової форми слова 

у всіх трьох випадках? Про що це свідчить?

— Отже, відмінкові форми іменників багатозначні, тобто відмін-

кова форма має не одне, а кілька різних значень.

2. Завдання 2.

Закінчення іменників виражають три їх граматичні значення: чис-

ла, роду і відмінка. Порівняйте ці значення в словах день, дочка, очі, 

село. Чи немає серед закінчень цих слів закінчень-омонімів? А закін-

чень-синонімів?

Доведіть, що форми іменника у словосполученнях: набрав землі 

і сиджу на землі — це різні відмінки слова земля. А тепер спробуй-

те довести, що закінчення іменників у словосполученнях город заріс 

бур’яном і посадив город — є закінченнями-омонімами.

Відмінок в іменників зустрівся з батьком, братом, сестрою, по-

другою, матір’ю, бабусею один і той же. А закінчення однакові? Чому 

їх не можна вважати синонімами?

— Отже, закінчення іменників можуть бути омонімічними і си-

нонімічними (дідусеві, дідусю).

3. Самостійна робота. Прочитайте з позначками на закладці 

(V, +, ?, Х) таблицю в підручнику «Відмінки іменника». Сформу-

люйте запитання до вчителя за вивченим матеріалом.

IV. Тренувальні вправи

1. Прочитайте текст. Усно визначте відмінок іменника і значення 

відмінка.

1. Як приїду додому я, мамо,   

Ти мене рано-вранці збуди.  

Знов піду я у ліс за грибами,  

Як колись у дитинстві ходив.  
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2. До берізки я там пригорнуся

І пошлю перепілці привіт,

Свіжих пахощів степу нап’юся,

Надивлюся на райдужний світ.

3. І ніде його, ні, не забуду

Серцем в пісню дзвінку переллю,

Бо куди не поїду, усюди

Я закоханий в землю свою.

(С. Будний)

2. Провідміняйте іменники в однині і множині. Виділіть закін-

чення.

Ранок. Хата. Село. День. Пісня. Поле.

3. Проведіть гру «Один за одним — усі разом». Перший учень гру-

пи починає будь-яким іменником у називному відмінку, другий 

ставить його в родовому і т.д. Яка група швидше і правильно по-

ставить п’ять іменників в усіх відмінкових формах, та й перема-

гає.

4. Робота в групах. Складіть речення з поданими іменниками у всіх 

відмінкових формах однини.

Хліб. Земля. Урожай. Виробництво.

5. Спишіть текст. Визначте рід, число і відмінок іменників. З’ясуйте, 

яким членом речення є іменник, і відповідно підкресліть.

Куди б мене життя не завело,

В якому б я не опинився вирі,

Яке б мій шлях не шматувало зло,

В який не довелося б линуть вирій,— 

Кохана земле, всім своїм єством

Я завше твій, як ти моя, Вкраїно,

Зігрій мене своїм ясним теплом,

Благослови у путь малого сина.

Як раптом стріну я в житті біду,

Спіткнусь, впаду, а чи зіб’юсь з дороги,

До тебе, земле, серцем припаду,— 

Пригорнеш ти і підведеш на ноги! 

(В. Гуменюк)

� Поясніть орфограми в тексті.

� Робота в парах. Візьміть інтерв’ю (запитання — відповідь) у парт-

нера щодо його ставлення до прочитаного.

V. Лінгвістичний експеримент

1. Поставте виділені слова у різних відмінкових формах

Ой цікаві (поні) — глянь, які красиві! Ех, промчать на (поні) ще 

б та ще разок! Вплетені у (поні) стрічечки у гриві; у легкім розгоні 

котиться візок (Д. Білоус).

2. Самостійно вивчіть, які іменники називаються незмінюваними.

3. Проведіть взаємоперевірку правил (робота в парах).

IV. Практикум

1. З’ясуйте значення слів, визначте рід, складіть (усно) речення.

1. Тріо, таксі, лото, кіно, метро, пенсне, кафе, ательє, піаніно, 

купе. 2. Какаду, ківі, цеце, зебу, шимпанзе, марабу. 3. Марокко, Сан-

Франциско, Гете, Осло, Гейне, Ай-Петрі, Сухумі.

2. Утворіть словосполучення, розкривши дужки. Складіть речення із сло-

восполученнями, вживаючи українські слова у різних відмінках.

Барвистий (какаду); великий (трюмо); хутряний (манто); свіжий 

(біфштекс); новий (шосе); дитячий (ательє); український (кіно); ві-

домий (ХТЗ).

3. Конкурс кмітливих лінгвобудівельників.

� Знайдіть і виправте помилки у вживанні іменників.

1. Сідайте, пане Василе. 2. Сергіє, ти маєш цю книжку? 3. Заходь-

те до нас, Гале. 4. Приїздіть, бабусе.

VI. Підсумки уроку

Дайте зв’язну відповідь: «Що нового я дізнався на уроці?».

VII. Домашнє завдання

� Скласти діалог про користь відмінків у нашому мовленні.

Урок № 37

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. 

ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ

Мета: виробити вміння і навички правильного визначення від-

міни іменника, різні відмінкові форми іменників усіх чо-

тирьох відмін, доцільно вживати іменники в мовленні; 

виховувати на основі дидактичного матеріалу зацікавле-

ність і пошану до народних звичаїв, обрядів.
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Обладнання: таблиця «Поділ іменників на відміни», зразки відмінюван-

ня твердої, м’якої і мішаної груп іменників І, ІІ відмін.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Оголошення теми уроку.

2. Слово вчителя:

� Що означає слово «відміни»? Доберіть спільнокореневі слова. 

Виходить, що відміни і відмінності мають спільний корінь.

� Навіщо поділяють іменники на відміни?

� Отже, щоб визначити, які відмінності лягли в основу поділу іменників 

на відміни, звернемося до матеріалу теми сьогоднішнього уроку.

ІІ. Актуалізація знань учнів

� Що про відміни іменників ви вже знаєте?

� Чи можна віднести до однієї відміни іменники день, мати, земля, 

море? Чому?

� Чи розподіляються за відмінами невідмінювані іменники та імен-

ники, що вживаються тільки у множині? Як ви гадаєте, чому?

ІІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з підручником. Вивчіть зміст таблиці. 

2. Аналітичне читання з позначками на закладці «Поділ іменників 

І і ІІ відмін на групи».

3. Робота в парах. Взаємоперевірка правил. Побудуйте діалог за ви-

вченим матеріалом (за схемою «запитання-відповідь»).

IV. Вироблення умінь і навичок

1. Визначте відміну і відмінок іменників

БАТЬКІВЩИНА

Он повзе мурашка,   

Ось хлюпоче річка.  

Не зривай ромашку,   

Не топчи травичку.  

В зелені діброва,   

В китицях ліщина.  

Глянь, яка чудова

Наша Україна.

Журавлі над лугом

Крилять рівним клином.

Будь природі другом,

Будь природі сином.

(А. Камінчук)

2. Визначте відміну іменників, складіть з ними кілька речень (на вибір).

Ранок, місто, батько, син, дочка, чемність, вітання, сніданок, тро-

лейбус, автобус, робота, навчання.

3. Вибірковий диктант. Випишіть іменники. Визначте їх відміну і гру-

пу (якщо є).

ЗВИЧАЇ — СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої 

звичаї, що виробилися протягом багатьох століть й освячені віками.

Звичаєвий обряд Святої Вечері символічно об’єднує всіх людей, 

що належать до одного народу, однієї нації.

Ми, українці, нація дуже стара, і свою духовну культуру наші пра-

щури почали творити задовго до християнської доби. Староукраїнські 

традиції ввійшли у плоть і кров наших звичаїв, і ми собі не уявляє-

мо Різдва без куті, Великодня — без писанки, Святої Тройці — без 

клечання.

Все це — наша дохристиянська культура… Кутя — це символ 

урожаю, писанка — символ народження весняного сонця. Зеленим 

гіллям наші предки охороняли своє житло від нечистих духів, що 

прокидаються разом з воскресінням природи,— від русалок, мавок, 

перелесників…

На перший погляд усі ці символи і слова, і дії, що супроводжують 

обряд, не мають значення в житті людини, але віють на серце кож-

ного з нас чаром рідної стихії. Вони для душі є тим живлячим баль-

замом, який сповнює її могутньою силою (О. Воропай).

� Які звичаї свого народу ви знаєте? У яких обрядах самі брали 

участь? Чим вони вам подобаються? Що ви знаєте про символи, 

названі у тексті?

4. Визначте відміну і групу іменників, складіть з кожним два слово-

сполучення, щоб те саме за звуковим складом слово мало різне 

значення.

Зразок: Лист до друга — лист дуба; старий віз — віз цибулю.

Ніс, замок, трійка, засів, біг, клас, корінь, плач, сік, перо.

5. Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Іменники І відміни швачка і шевчиха мають різне лексичне зна-

чення.
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V. Підсумки уроку

� Які іменники належать до IV відміни? Наведіть приклади?

� Які іменники не розподіляються за відмінами?

� Іменники яких відмін не поділяються на групи?

VI. Домашнє завдання

� З’ясувавши значення фразеологізмів хвіст бубликом, як вареник 
у маслі, скласти з ними речення. З’ясувати, чи змінюється при 

цьому відмінок іменника?

Урок № 38

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ

Мета: поглибити знання учнів про іменники І відміни, вироб-

ляти навички правильного вживання відмінкових форм 

їх, правопису іменників жіночого роду в давальному та 

місцевому відмінках із чергуванням приголосних; роз-

вивати мовне чуття і слух; виховувати повагу до україн-

ських традицій (на дидактичному матеріалі).

Обладнання: таблиці «Відмінювання іменників І відміни».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
У виділеному іменнику треба писати в закінченні -о-.

За меж..ю мріяв гайок.

2. Слово вчителя:

— Розв’язання цього завдання потребує від вас міцних знань про 

відмінювання іменників І відміни. Над цим ми і будемо сьогодні 

працювати.

3. Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Актуалізація знань учнів

� Які іменники належать до І відміни?

� Чи поділяються вони на групи? За якими ознаками?

ІІІ. Засвоєння знань з теми

1. Робота з підручником. Опрацюйте таблицю «Відмінювання імен-

ників І відміни», запам’ятайте зразки відмінювання.

2. Бесіда: 

� Які закінчення мають іменники жіночого і чоловічого роду твердої 

групи?

� Яка особливість відмінкових форм іменників м’якої групи?

� Синонімічні чи омонімічні закінчення іменників мішаної групи 

у родовому, давальному і місцевому відмінках?

� Яке закінчення ці іменники мають в орудному відмінку?

IV. Вироблення умінь і навичок

1. Провідміняйте (усно) подані іменники в однині і множині.

Дорога, задача, пісня, історія, Сава, Надія.

2. Вибірковий диктант. Випишіть іменники І відміни, виділяючи 

в них закінчення. З’ясуйте, в якому відмінку їх вжито, прокомен-

туйте закінчення.

ПОСАДИЛА МАТИ МАЛЬВИ КОЛО ХАТИ

Які ж квіти найбільше полюбляють в Україні? Чи не найбільш 

поширеною й улюбленою здавна вважали мальву. Високі стебла густо 

вкриті яскравими ніжними квітками та лапатим листям, живою сті-

ною закривали сільську хату, мов сторожа, від злого ока, від місяч-

ного сяйва, від біди.

Білі, рожеві, багряні стукають в шибки голівками, створюють ди-

вовижну веселку навколо оселі. Українці вірили в їх охоронну силу, 

і тому вони є навіть в колисанках: «Насадила мати мальви коло хати 

Та й пішла дитину сповивати… Розцвіли ті мальвочки аж під стріху, 

Має мама в хаті утіху…» (Г. Лозко).

� Розкажіть, які рослини українці вважають оберегами

3. Визначте відмінок іменника, виберіть правильний варіант його 

і запишіть словосполучення. Свій вибір обґрунтуйте. 

Найвищою (грушою, грушею). Найважчою (задачою, задачею). 

Маскою (сажею, сажою). Далекою (межею, межою). Високою (кру-

чею, кручою). Широкою (площою, площею). Глибокою (калюжою, 

калюжею).

4. Поставте іменники у формі давального та місцевого відмінків од-

нини. З’ясуйте чергування приголосних.

Зразок: 

Відмінок 
Іменники 

з основою на г
Іменники 

з основою на к
Іменники 

з основою на х

Д.

М.

дорозі

(на) дорозі

руці

(на) руці

мусі

(на) мусі
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Спека, думка, присяга, перемога, тривога, рибалка, хуга, черепаха, 

фабрика, відлига, епоха, жінка, берізка, стріха, розвідка, туга, втіха, 

згадка, курка, облога, подруга, сусідка, рівновага, бідолаха.

� Складіть по два речення з іменниками у давальному і місцевому 

відмінках (на вибір).

5. Конкурс юних кмітливих лінгвістів. Знайдіть і виправте помилки 

у вживанні іменників І відміни.

1. Я нагодував Дружка кашою і пішов працювати над задачою, яка 

у мені чомусь не виходила. 2. Бабуся кажуть, що у дядька Миколи ні ко-

пійки за душою, бо він цілими днями співає під грушою, а не працює.

V. Підсумки уроку

� Побудуйте сенкан на основі вивченого матеріалу «Відмінювання 

іменників І відміни».

VI. Домашнє завдання

� Поставити іменники у кличному відмінку, ввести кілька з них 

у речення.

Оксана, Таня, Ніна, Юля, Хома, Марина, Микола, ластівка, шко-

ла, зоря, історія.

Урок № 39

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ (ПИСЬМОВО)

Мета:  вчити школярів детально, логічно послідовно перека-

зувати текст, додержуватися структури тексту-роздуму; 

розвивати образне мислення і мовлення; удосконалювати 

уміння доцільно добирати художні засоби для оформлен-

ня думки; виховувати увагу до мови, чуття слова, право-

писну пильність.

Обладнання: картки з планом тексту. 

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя:

— Для кожної людини важливо вміти зв’язно, логічно послідовно 

й образно говорити. Цьому треба довго і багато вчитися. Робота над 

переказом дасть вам можливість підготуватися до самостійного скла-

дання висловлювання на будь-яку тему.

2. Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Робота над переказом

1. Бесіда:

� Що означає слово докладний (переказ)?

� Пригадайте, з яких частин складається текст-роздум?

� Як складається план?

2. Читання тексту (перший раз).

РОМАШКА НА ТАНКОДРОМІ

Олег усе частіше так виразно бачив крутий вигін Орелі біля на-

сипу, пригадував, як пахне розімлілий очерет у спеку. То був поклик 

батьківщини.

Але коли ж це почалося?

Може, тоді, як випадково в одного з солдатів побачив томик вір-

шів рідною мовою. Навмання розгорнув сторінку і прочитав: «…па-

дає з дерев пожовкле листя, день уже в обіді догорів, кажуть, що вно-

чі на передмістя осінь приблукала з хуторів…» Він так і не повернув 

солдатові ті вірші.

А можливо, отого дня, як після гарячих навчань лежав біля тан-

ка і раптом побачив між траків гусениці білу квітку ромашки. Вона 

мов проросла з блискучого, як леміш плуга, металу, жовтеньке сонеч-

ко з білими промінчиками. Було це в чужій країні, де стояла їхня час-

тина, де не було степу, вільної річки. І раптом ця ромашка, зовсім до-

машня, наче виросла біля Орелі. Як вона потрапила сюди, які вітри 

занесли? Може, дівчата-полонянки, які жили тут не дуже давно, ви-

падково принесли сюди ромашчине насіння, і воно проросло, щоб 

нагадувати їм батьківщину?

Екіпажі сиділи біля своїх машин — замурзані, натомлені хлоп-

ці,— а він усе дивився на жовтеньке ромашчине сонечко і намагав-

ся пригадати, як же це у них вдома на ромашку кажуть. І нарешті 

спливло в пам’яті чисте слово — «невісточка». Невісточками нази-

вають вдома ромашку.

Він забрав тоді з гусениці ромашку і вклав її до військового квит-

ка. Може, з того дня і почала приходити до нього все частіш батьків-

щина, його край над Оріллю (За О. Васильківським).

3. Бесіда за змістом:

� Про що цей текст?

� Що навіяло офіцерові спогади про батьківщину?

� Де він побачив ромашку?
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� Як вона там опинилася?

� Як називають ромашку в Україні?

� Де була батьківщина офіцера?

� У якому реченні міститься теза (головна думка)? Які аргументи наводить 

автор для підтвердження її? У якому реченні міститься висновок?

4. Словникова робота.

� Поясніть значення слів: танкодром, траки, гусениці (танка), ле-
міш плуга, екіпаж.

� Доберіть синоніми до слів: вигін (річки), приблукала (осінь), потра-
пила (ромашка), приходила (батьківщина).

� Знайдіть контекстуальні синоніми до слів: ромашка, пригадати.

� Поясніть орфограми у словах: очерет, навмання, передмістя, не 
повернув, гусениці, блискучого, леміш, дівчата-полонянки, принесли, 
ромашчине, насіння, нарешті, спливло, пам’яті, Оріллю.

� Поясніть пунктуацію в реченнях із вставними словами; цитатою; 

в складнопідрядних реченнях.

5. Колективне складання плану тексту.

Орієнтовний план:

1. Поклик батьківщини.

2. Томик віршів рідною мовою.

3. Ромашка на гусениці танку.

4. Роздум про ромашку.

5. Чисте слово — «невісточка».

6. Рідний край над Оріллю.

ІІІ. Повторне читання тексту

IV. Самостійне написання докладного переказу учнями

V. Домашнє завдання

� Повторити «Відмінювання іменників І відміни».

Урок № 40

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ

Мета: вчити розпізнавати іменники ІІ відміни у реченні й тексті, 

правильно визначати їхній відмінок і використовувати в 

мовленні; формувати вміння і навички аналізувати мов-

ний матеріал, робити припущення і висновки, добирати 

докази; розвивати правописні навички; виховувати спо-

стережливість, цікавість до нового, реально оцінювати.

Обладнання: таблиця «Відмінювання іменників ІІ відміни».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язування проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — 
Обґрунтуй!»
У родовому відмінку однини подані іменники матимуть закін-

чення -а(-я).

Учень, край, цукор, батько, горобець, стіл, клен, сад.

2. Слово вчителя:

� Чи можете ви з упевненістю сказати: «Я знаю», «Я можу» виконати 

правильно це завдання?

� Чи є щось таке у першому завданні, про що ви можете сказати: 

«Я цього ще не знаю, мені про це треба довідатися»?

� Отже, у вас є стимул до роботи: ви повинні більш докладно озна-

йомитися із системою відмінкових закінчень іменників ІІ відміни, 

щоб вживати їх правильно у власному мовленні.

ІІ. Засвоєння учнями нових знань

1. Усний аналіз тексту: визначити іменники ІІ відміни, їхню групу, 

число і відмінок.

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ

Сфера застосування віртуальної реальності дуже широка. Це ці-

каві діалоги, ігри, граючи у які, ви можете керувати автомобілем, пі-

лотувати літак, мчати на лижах вниз гірським схилом, подорожувати 

вітрильником по морю, або полювати на динозавра чи чудовисько 

в озері Лохнес. А також це засоби навчання лікарів мистецтву хірур-

гічної операції, льотчиків — безпечному пілотуванню надзвукових 

лайнерів, архітекторів — будівництву міст тощо.

Прийде час і комплекти віртуальної реальності стануть доступними 

всім. Тоді ми зможемо, не виходячи з будинку, побувати в універмазі, 

закупити потрібний товар, розплатитись кредитною карткою,— а ко-

шик з продуктами нам доставлять додому (З журналу). 

2. Робота з підручником. Опрацюйте таблицю «Відмінювання імен-

ників ІІ відміни (твердої, м’якої і мішаної групи)».

3. Бесіда за вивченим матеріалом:

� Чи всі іменники чоловічого роду в родовому відмінку мають однако-

ві закінчення? Зверніть увагу на їхнє лексичне значення: якщо вони 

називають конкретний предмет або особу, яке мають закінчення?

� А якщо це поняття абстрактне, збірне, то яке закінчення в імен-

нику?
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� Які відмінки мають паралельні закінчення? 

� Як ми можемо це використати при вживанні іменників? 

� Яке словосполучення милозвучніше: поету Тарасу Шевченку чи 

поету Тарасові Шевченку?

� Які приголосні зазнають змін у місцевому відмінку?

� Які закінчення мають іменники ІІ відміни у кличному відмінку?

ІІІ. Тренувальні вправи на вироблення умінь і навичок

1. Провідміняйте подані іменники в однині (усно).

Листопад, грудень, баштан, пасічник, товариш, школяр, кобзар, 

столяр.

2. Провідміняйте подані іменники в однині і множині (усно).

Око, письмо, знання, насіннячко, вогнище, місце, зілля, сузір’я.

3. Визначте відмінок іменників ІІ відміни.

Перший у світі віртуальний парк — «У пошуках легенд» — було 

відкрито в англійському місті Ноттенгемі. У США діє віртуальний ак-

варіум, де ви можете спостерігати за мешканцями моря через ілюмі-

натори. Японці створюють новий проект акваріума, у якому відвідувач 

зможе «плавати» разом з рибами в океані. А в британському місті Лес-

тер уже створюють віртуальний звіринець, у якому з допомогою муль-

тимедійної техніки відвідувачі не тільки вивчатимуть життя тварин, 

але й самі зможуть побувати в їхньому середовищі (З журналу). 

4. Складіть речення з іменниками, поставивши їх у формі кличного 

відмінка. 

Назар, Буг, байрак, луг, чумак, хлопець, кобзар, Олег, кравець, 

Анатолій.

5. Конкурс юних кмітливих лінгвістів. З’ясуйте і виправте помилки.

1. Дітвора весело плескалася у мореві. 2. Нашому селові пообі-

цяли провести газ. 3. Нікітінові довелося долати різні перешкоди 

на шляху до мрії. 4. Добре тому сонцеві цілий жаркий день купаєть-

ся в озерові.

6. Пофантазуйте. Напишіть коротке оповідання-припущення «Турбо-

ти орудного відмінка». Враховуйте його значення (знаряддя дії, за-

собу пересування, співучасника дії, порівняння, характеристики), 

а також різні закінчення іменників, що мають його форму.

IV. Підсумки уроку

Побудуйте зв’язну розповідь: «Що я вже знаю про відмінювання 

іменників ІІ відміни»

V. Домашнє завдання

1. Вивчити відмінювання іменників ІІ відміни за таблицями. 

2. Провідміняти іменники і ввести їх в речення у формі місцевого 

відмінка: берег, рік, вухо, ріг, вік, льох.

Урок № 41

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ 

ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

Мета: формувати в учнів уміння та навички правильно вживати 

іменники чоловічого роду у родовому відмінку однини, 

закріпити орфографічні навички; виховувати у школя-

рів самостійність, уважність, здатність здійснювати са-

моконтроль.

Обладнання: таблиці відмінювання і правопису іменників чоловічого 

роду ІІ відміни, сигнальні картки.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання.

� З’ясуйте, до якої групи належать подані іменники і які закінчен-

ня вони мають у родовому відмінку однини

Кобзар, каменяр, мир, мед.

2. Слово вчителя:

� Чи впевнені ви у правильності своєї відповіді? Чи можете твердо 

сказати й довести, що знаєте, які закінчення треба вживати?

� Про що ви можете сказати: «Я цього не знаю, і мені про це треба 

довідатися»?

� Щоб безпомилково виконати завдання, треба опрацювати матеріал 

«Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому 

відмінку». Одержані знання допоможуть правильно вживати ці 

іменники як в усному, так і в писемному мовленні, підвищать 

рівень мовної культури кожного з вас.

ІІ. Засвоєння учнями нових знань

1. Робота з підручником. Проаналізуйте таблицю «Закінчення імен-

ників чоловічого роду у родовому відмінку однини». 
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2. Бесіда:

— Які групи іменників мають у родовому відмінку закінчення 

-а(-я), а які — -у(-ю)? Наведіть приклади.

� Назвіть винятки з правил.

ІІІ. Система тренувальних вправ

1. Робота з сигнальними картками. Учитель читає іменники в на-

зивному відмінку, а учні піднімають картку з написаним на ній 

закінченням родового відмінка -а(-я) або -у(-ю).

Друг, брат, козак, кілограм, метр, рік, Львів, Луганськ, хокей, бас-

кетбол, пісок, гай, загін, президент, квас.

2. Запишіть прислів’я та приказки, розкривши дужки. Вибір закін-

чення іменника обґрунтуйте.

1. Голова без (розум), як ліхтар без свічки. 2. У кого в голові капус-

тяна розсада, тому не додасть (розум) і посада. 3. Від теплого (слово) 

і лід розмерзається. 4. Буває, що й теля (вовк) хапає. 5. Дружні соро-

ки й (орел) заклюють. 6. Ложка (дьоготь) зіпсує бочку (мед). 7. По-

серед зими (лід) не випросиш у куми. 8. (Дим) без (вогонь) не буває. 

9. Порожній млин і без (вітер) меле.

3. З’ясуйте лексичне значення іменників, поставте їх у формі родо-

вого відмінка однини, запишіть у відповідну колонку таблиці за-

лежно від закінчення.

Мають закінчення -а(-я) Мають закінчення -у(-ю)

Р. в

Снігур, менеджер, секретар, економіст, історик, Єрусалим, Хер-

сон, Миколаїв, Кіровоград, Ярослав, Володимир, Олег, Ігор, гори-

зонт, гейзер, екватор, материк, їжак, заєць, лис, баран, морж, пінг-

він, слон, носоріг, гончар.

� Підкресліть іменники, в основах яких відбулися зміни, поясніть 

ці зміни.

4. Розбір іменника як частини мови.

Випишіть іменники другої відміни чоловічого і середнього роду, 

розберіть їх як частину мови (схема в підручнику).

СОБОР

Цей старовинний, ще козацьких часів, собор був од Єльки в ди-

тинстві захований обрієм вовчугів, хоч навшпиньки стань, ніколи 

не видно його повністю. Бачила зі степу лише вершечки, голубі йо-

го маківки.

Пасе, бувало, дівча телят біля своєї ферми, блукає з ними по ру-

дих, спалених сонцем балках, де тільки будяки, мов кактуси дикі десь 

у мексиканській пустелі, а зійдеш на пагорб — і перед тобою в далечі 

за маревом сонця блакитніє оте високе, вершечок мрії дитячої. Бла-

китні планети твого дитинства (О. Гончар).

4. Лінгвістична задача.

Підготуйте граматичне доведення, підтвердивши чи спростував-

ши твердження: «Іменники Голуб, Тарасенко, Шевчук можуть належа-

ти до другої відміни або стояти поза відмінками». 

IV. Підсумки уроку

Проведіть взаємоперевірку правил за таблицею в підручнику.

V. Домашнє завдання

1. Вивчити таблицю відмінкових закінчень іменників ІІ відміни.

2. Розібрати іменники як частину мови, виписавши їх з поданих ре-

чень.

О рідна мова! Ти — крона й корінь рідного народу: батьків, дідів, 

і прадідів, і пра… І час твою не вичовгає вроду, не висотає Ворскли 

і Дніпра (Д. Луценко).

Урок № 42

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО 

СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета: вчити шестикласників писати перекази з творчим зав-

данням; розвивати навички аналізувати зміст і мовне 

оформлення поданого тексту; відтворювати текст з ура-

хуванням виду переказу (докладно); самостійно добира-

ти матеріал до творчого завдання; удосконалювати на-

писане; виховувати у школярів самостійність, увагу до 

слова.

Обладнання: малюнок з писанками.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Творчі роботи вчать нас самостійно добирати матеріал для ви-

словлювання, систематизувати його; вибирати відповідно до ситуації 
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стиль мовлення, доцільні слова, словосполучення і речення, що точ-

но виражатимуть наш задум.

— Ці уміння необхідні кожній людині, яка так чи інакше вступає 

у спілкування з іншими людьми і, отже, створює власне висловлю-

вання. Сьогоднішній урок допоможе вам виробити такі вміння.

ІІ. Робота з текстом переказу

1. Бесіда:

� Що означає докладно переказати текст?

� Які ви знаєте типи мовлення?

� У якому стилі ви б хотіли писати роботу? Чому?

� Як ви розумієте вираз «творче завдання»?

2. Ознайомлювальне читання тексту.

ДОРОГЕ ЯЄЧКО К ВЕЛИКОМУ ДНЮ

Здається, жодне свято для нас, сільської дітвори, не приносило стіль-

ки радості і душевної теплоти, як Паска. Це дійсно був Великий день.

Починався він з відвідин всеношної. Як зараз пам’ятаю той вечір. 

Припоравши домашнє господарство та поклавши в кошик паску, кра-

шанки та шмат сала, ми з мамою вирушили на всеношну. Доки дісталися, 

людей у церкві було повно. Хтось з місцевих читав по складах Євангеліє. 

Та ось вдарили дзвони, срібно заспівали над землею. Люди оживилися, 

загомоніли — незабаром має з’явитися з вівтаря сільський батюшка.

Так і сталося: розчинились врата, і в святкових ризах з хрестом 

у руках до прихожан вийшов священик. Ставши перед мирянами, він 

басовитим голосом промовив:

— Христос воскрес!

Присутні хором відповіли:

— Воістину воскрес!

Заспівав хор.

Після служби всі почали виходити з церкви з хоругвами, хрестом 

і плащаницею. Обіч церкви стояло безліч людей «зі святим»: пасками, 

крашанками, ковбасами, салом, стільниками. Після урочистого обхо-

ду батюшка освячував нехитрі селянські вжитки. Як тільки відбувся 

обряд, мама нахилилися до мене, тричі похристосувались і поцілува-

ли, потім так вчинили з тіткою Ганною, що стояла поруч, обміняв-

шись крашанками.

Нарешті почало світати, і ми вирушили додому.

Доки готували сніданок, мені було велено однести корівці окра-

єць свяченої паски, притрушеної сіллю. Перед тим як почати розго-

вини, тато мовили:

— Дай, Боже, і на той рік дочекатися цього світлого Христового 

Вос кресіння у щасті та здоров’ї!

Цілий день грався з хлопцями на вигоні.

Додому повернувся під вечір. У хаті сидів хрещений. Я привітався 

з ним традиційним «Христос воскрес». А він подарував мені дві пи-

саночки, що їх спеціально виготовив для мене.

Таких красивих розмальовок я ще не бачив ні в кого. На одній 

з них червонів хрест, а нижче текст: «З Христовим Воскресінням ві-

таю!» (За В. Скуратівським).

3. Аналіз тексту:

1) Визначте тему тексту.

2) З’ясуйте стиль, обґрунтовано доведіть.

3) Які типи мовлення поєднуються в тексті?

4) Який тип переважає?

5) Дайте відповідь на запитання:

� Про що розповідається в тексті?

� Чому це свято називають Великоднем?

� Що таке всеношна? Як вона проходила?

� Якого звичаю дотримувалися селяни на Великдень?

� Чим займалися діти, дорослі в цей день?

� Чому запам’ятався хлопчикові прихід хрещеного?

� Яка відмінність між писанкою і крашанкою?

� Як готується до Великодня ваша родина?

4. Словникова робота:

1) Поясніть за тлумачним словником значення слів: всеношна, Єван-

геліє, вівтар, миряни, хоругва, плащаниця, стільники;

2) Поясніть орфограми в словах: Великдень, Євангеліє, дзвони, неза-

баром, сільський, священик, освячувати, нехитрі, розмальовок;

3) Прокоментуйте пунктуацію в реченнях: а) у першому реченні; 

б) у реченнях з однорідними членами; в) у діалозі і при прямій 

мові; г) в останньому реченні;

4) Доберіть синоніми до слів: вирушати, промовити, обіч (церкви), 

безліч (людей), вжитки, відбувся (обряд), вчинити.

ІІІ. Оголошення творчого завдання

Доповнити текст розповіддю про підготовку до Великодня у ва-

шій родині.

IV. Усні розповіді 2–3 учнів 

про підготовку до Великодня вдома

V. Колективне складання плану тексту і творчого завдання

VI. Повторне читання тексту
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VII. Самостійна робота учнів над 

переказом з творчим завданням

Допомога учням в редагуванні робіт.

VIII. Домашнє завдання

� Переписати текст з чернетки у зошит.

Урок № 43

АНАЛІЗ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ У ПЕРЕКАЗІ. 

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ТРЕТЬОЇ ВІДМІНИ

Мета: вчити школярів аналізувати помилки, застосовуючи 

правила і добираючи приклади; подати відомості про 

особливості відмінювання іменників третьої відміни; 

формувати навички правильного вживання і написання 

іменників у непрямих відмінках, виробляти орфографіч-

ні навички; виховувати правописну пильність.

Обладнання: таблиця «Відмінювання іменників ІІІ відміни».

ХІД УРОКУ

І. Аналіз творчих робіт учнів

1. Загальна характеристика (у порівнянні з попередньою роботою).

2. Зачитування фрагментів (1–2) кращих робіт.

3. Колективний аналіз типових помилок.

4. Самостійний аналіз індивідуальних помилок.

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Оголошення теми і завдань уроку.

2. Робота з таблицею. Розгляньте таблицю «Відмінювання іменників 

ІІІ відміни» в підручнику, запам’ятайте її зміст.

3. Бесіда:

� З’ясуйте, що об’єднує іменники у родовому, давальному і місцевому 

відмінках множини. Як їх відрізнити?

� Поясніть відсутність чи наявність подовження в орудному відмінку 

однини.

� Які дві основи має іменник мати? Завдяки чому?

� Які орфограми у словоформах іменників ІІІ відміни слід за-

пам’ятати?

IV. Тренувальні вправи

1. Провідміняйте (усно) подані іменники в однині і множині (якщо 

можна), заповніть схему відмінкових закінчень

Мідь, велич, кров, подорож, нехворощ, мати, ненависть, галузь, 

якість.

Однина Множина

Н. — З.

Р. — Д. — М.

О.

Кл.

2. Випишіть іменники ІІІ відміни, розберіть як частину мови (див. 

схему в підручнику).

ЗОЛОТИЙ ГОЛОС УКРАЇНИ

Лине пісня, негучна, гарна. Народна пісня. І витончена її мелодія 

звучить легко, неначе ніжність самої весни, лагідність рідної матері.

Співає Ніна Матвієнко.

Гучні оплески слухачів свідчать про «любов з першого погляду». 

Безпосередня, серйозна і щира Ніна Матвієнко вражає своєю ціле-

спрямованістю, одвертістю, закоханістю в пісню, рідну мову. Для неї 

пісня — це є мова, а рідна мова — пісня. 

Голос її, сильний, душевний і рухливий, діє на слухача саме своєю 

музикальною витонченістю, щирістю. Українська пісня у виконанні 

Ніни Матвієнко має надзвичайну силу впливу на людську уяву, ро-

зум і душу (М. Танкіна).

3. Конкурс юних кмітливих лінгвістів. 

� За 5 хвилин запишіть: 1) 10 іменників ІІІ відміни, що в орудному 

відмінку мають подовження; 2) два словосполучення з іменником 

мати у давальному і знахідному відмінках; 3) речення з іменни-

ком честь в орудному відмінку.

V. Підсумок уроку

� Побудуйте діалог «Що я вже знаю» на вивченому матеріалі про 

ІІІ відміну іменників.

VI. Домашнє завдання

1. Вивчити таблицю «Відмінювання іменників ІІІ відміни».

2. Виписати з української літератури чотири прислів’я з іменниками 

ІІІ відміни, зробити їхній повний морфологічний розбір.
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Урок № 44

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ IV ВІДМІНИ

Мета: вчити школярів розпізнавати іменники четвертої відміни 

у реченні і тексті; формувати навички правильного від-

мінювання і вживання цих іменників у непрямих відмін-

ках; розвивати творчі здібності учнів; виховувати через 

дидактичний матеріал бережливе ставлення до тварин.

Обладнання: таблиця «Відмінювання іменників IV відміни»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання.

Що спільного між словами курчатко, дівчатко, хлоп’ятко і кур-

ча, дівча, хлоп’я?

2. Як довести, що іменники курча, дівча, хлоп’я не належать до ІІ від-

міни?

3. Слово вчителя:

— Прочитайте речення, розкривши дужки (на дошці)

1. Лисиця принесла (лисеня) рибку. 2. Малий Петрик грався 

з (теля).

� Які труднощі ви відчуваєте, розкриваючи дужки?

� Чи можете відразу правильно вибрати відмінкову форму іменника?

� Сьогодні на уроці ви вивчите той матеріал, який вам допоможе 

в цьому. (Оголошення теми і завдань уроку)

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з таблицею. Опрацюйте таблицю «Відмінювання іменників 

IV відміни» в підручнику, запам’ятайте зразки відмінювання.

2. Робота в парах. Проведіть взаємоперевірку знань.

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Визначте рід, відміну і групу (якщо є) іменників. Поставте в оруд-

ному відмінку, запишіть у три колонки.

Зразок: 

Відмінок І відміна, одн. ІІ відміна, одн. IV відміна, одн. Множина

О.в. куркою курками

Курка, курча, курчатко; лисиця, лис, лисеня, лисенятко; вовк, вов-

чиця, вовченя, вовченятко; ворона, вороння, вороненя; гуска, гусак, 

гусятко, гуся; мавпа, мавпеня; лев, левиця, левеня; тигр, тигриця, ти-

греня, тигренятко; слоненя, слоненятко; каченя, кача, качатко; інди-

ча, індичка; орля, орленя; зайченятко, зайченя.

� Які особливості мають форми іменників IV відміни в орудному 

відмінку однини та множини?

� Складіть 5 речень з іменниками IV відміни в орудному відмінку 

однини.

2. Провідміняйте (усно) подані іменники в однині, а відмінкові за-

кінчення і суфікси запишіть у схему.

Немовля, хлоп’я, теля, ягня, дівча, плем’я, тім’я, лоша.

Однина Схема Множина Схема

Н. немовля -я немовлята -ят — а

Р.

Д.

З.

О.

М.

Кл.

3. Прочитайте текст. Знайдіть іменники IV відміни, розберіть як час-

тину мови.

ЗАМОРСЬКЕ ДИВО

Наш знайомий привіз із Індії лемура. У неділю ми їздили поди-

витись. У звіряти справжні руки і великі сумні очі. Коли його хочуть 

погладити, він з огидою відсувається, показуючи зуби, і все це пово-

лі, немов жабеня на холоді. Він з тропіків, тому у нас йому не по со-

бі. Господар і гості говорили, що звіряті бракує сонця, йому потрібен 

кварц, а з іншого боку, потрібна темнота: лемур — тварина нічна. От-

же, треба йому спорудити спеціальне житло, де можна було б регу-

лювати клімат. Мабуть, варто піти до зоопарку, щоб порадитися, чим 

годувати маля (З журналу).

4. Лінгвістична задача. 

Побудуйте граматичне доведення, підтвердивши чи спростував-

ши думку: «Іменники хлоп’ятко і хлоп’я мають не тільки спільне, 

а й відмінне»

5. Творча робота.

Напишіть невеликий твір про життя тварин-малят у вашому дворі 

або в міському зоопарку. Рекомендовані теми: «Ой котику, котику!», 

«Смілива крихітка», «Веселе козеня», «Народились левенята», «Сні-

данок слоненяти» тощо.
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IV. Підсумки уроку

Складіть діалог за вивченим матеріалом («запитання-відповідь»), 

або ділова гра «Мікрофон».

V. Домашнє завдання

1. Вивчити таблицю «Відмінювання іменників IV відміни».

2. Виписати 5–6 речень з оповідання «Гусенятко» М.Вінграновського 

(«Українська література. 6 клас») і зробити морфологічний розбір 

іменників IV відміни.

Урок № 45

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ДИКТАНТ). 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМОЮ «ІМЕННИК»

Мета: провести контрольний зріз знань й умінь учнів з теми 

«Іменник»; виховувати правописну пильність.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Контрольний диктант

1. Ознайомлення з текстом диктанту.

2. Запис диктанту учнями.

3. Перевірка диктанту.

РОДОВІДНЕ ДЕРЕВО

Чи схожа родина на дерево? Чи не походять і не розвиваються від 

діда-прадіда діти, онуки й правнуки за тією ж закономірністю, що 

й гілки від стовбура? Усяке порівняння, як каже народна мудрість, 

кульгає. Та все ж чимало істин ми краще пізнаємо саме завдяки по-

рівнянням...

Ще в глибоку давнину виник звичай вести літописи, хронології роду. 

Кожне наступне покоління розповідало про себе. В архівах знаходимо 

чимало таких хронік, або генеалогій. Вони дають цінний матеріал не тіль-

ки для вивчення того чи іншого роду, а й певних явищ суспільних. Адже 

люди, сім’ї, династії були учасниками важливих історичних подій.

За літописами, проте, не завжди зручно одразу охопити всю історію 

роду. Представ ники знаменитих родин часто замовляли художникам, 

граверам наочне зображення свого роду. Так виникла традиція ро-

довідних дерев, які поширилися в мистецтві багатьох країн, у тому 

числі й українському.

Родини зображувалися у вигляді гілок, а члени цих родин — як 

галузки, листочки, плоди (За Д. Степовиком). (145 слів).

ІІІ. Організація роботи учнів з тестами

1. У якому рядку всі іменники — чоловічого роду?

А Назва, думка, край, рік, щастя.

Б Робітник, відмінок, синтаксис, радість, небо.

В Розпис, насип, дріб, рукопис, звук.

Г Бій, пам’ять, доброта, добро, обрій.

2. У якому рядку всі іменники мають форму і однини, і множини?

А Дороги, озеро, вино, Київ, біганина.

Б Військо, дитя, хата, будинок, Одеса.

В Книга, читач, бібліотека, книгарня, вірш.

Г Козак, Шевченко, поема, літопис, пшоно.

3. У якому рядку всі іменники належать до назв істот?

А Людство, комаха, рослина, дерево, син.

Б Дітвора, комар, лев, сопілка, дуб.

В Смерека, юнь, народ, поле, олень.

Г Українець, учень, співак, капітан, суддя.

4. У якому рядку не всі іменники належать до м’якої групи І від-

міни?

А Скриня, доля, земля, буря, Марія.

Б Софія, станція, олія, мрія, пісня.

В Анастасія, Індія, зоря, Ніна, праця.

Г Сім’я, колія, криниця, стаття, Оля.

5. У якому рядку не всі іменники належать до твердої групи ІІ від-

міни?

А Лист, листопад, озеро, вікно, підмет.

Б Розум, інтелект, оркестр, туман, вітер.

В Хліб, дім, кінь, край, кущ.

Г Мед, цукор, пісок, вік, плуг.

6. У якому рядку всі іменники належать до IV відміни?

А Левеня, гусеня, тигреня, курчатко, оленятко.

Б Теля, порося, каченя, ягня, ім’я.

В Соколя, індича, козенятко, хлоп’ятко, орлятко.

Г Зайченя, ведмежатко, собача, кошеня, гілля. 
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РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДОКЛАДНИЙ 

ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ (УСНО)

Мета: вчити учнів дотримуватися вимог до докладного перека-

зу; формувати навички повно передавати зміст, логічно 

у чіткій послідовності; максимально вживати мовні за-

соби тексту; дотримуватися стилю мовлення; виховува-

ти через дидактичний матеріал бережливе ставлення до 

природи.

Обладнання: тексти.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

На уроці ви вчитиметеся докладно переказувати текст наукового 

стилю. Це вам стане в пригоді і під час відповіді на уроках з усіх 

предметів, і в майбутньому, коли будете вчитися в університетах чи 

коледжах.

ІІ. Робота над переказом текстів

1. Актуалізація знань.

� Що означає «докладний переказ»?

� Який стиль називається науковим і чому?

� Які риси наукового стилю?

� Де використовується цей стиль?

� Розкажіть про відмінювання іменників четвертої відміни.

� Яким стилем ви користувалися? Доведіть аргументовано. 

2. Аналіз і переказ текстів.

1) Прочитайте текст. Визначте тему, тип мовлення, стиль. Випишіть 

наукові терміни. Знайдіть зачин, основну частину, кінцівку. Що 

в тексті «дане», а що «нове»? Який зв’язок речень у тексті? На-

звіть мовні засоби зв’язку речень у тексті. Якої науки стосується 

текст?

ОСТРІВ БІЛЯ ДНІПРОВСЬКИХ ПОРОГІВ

Острів Хортиця розташований у межах міста Запоріжжя. В рус-

лі Дніпра немає острова, який би своїми розмірами міг зрівнятися 

з Хортицею. Довжина його дванадцять кілометрів, середня шири-

на — два з половиною. Площа острова становить три тисячі гек-

тарів. Ландшафт Хортиці різноманітний: дикі, вкриті мохом скелі 

змінюються глинистими кручами, до яких впритул підходять кови-

лові степи, оточені байраками та ярами, зарослими листяним лісом. 

Мішані листяні ліси переходять поступово в дубові. По берегах Хор-

тиці — густі плавні.

Рослинний світ різноманітний — на острові росте більш як де-

в’ятсот видів рослин.

Ґрунт і мікроклімат окремих ділянок сприяє збереженню флори, 

що має обмежені райони розповсюдження. Так, наприклад, у балках 

острова росте сон-трава, васильок дніпровський, шипшина Бордзин-

ського, у степу — найдревніша з рослин України — ковила.

Тваринний світ Хортиці представлений тридцятьма видами звірів 

і ста двадцятьма видами птахів. 

З 1963 року острів Хортиця визнаний Державним історико-куль-

турним заповідником (З підр. «Природознавство»).

� Перекажіть текст за складеним вами планом (усно).

2) Прочитайте текст. Доведіть, що опис поданий у науковому 

стилі.

НЕОПАЛИМА КУПИНА

На лісистих схилах гір, серед заростей терну росте ясенець, який 

в народі має назву неопалима купина. Це розлогі кущі висотою 80 — 

100 сантиметрів з перистим листям, як у ясеня (дерева). На гілках 

зібрані в так звані султани — досить великі рожево-фіолетові квіт-

ки, що мають приємний солодкуватий запах. Ясенець — багаторічна 

рослина. Він любить сухі, багаті на вапно ґрунти, світлі листяні ліси. 

Як правило, кущі ростуть поодинці, але інколи збираються великими 

групами в одному місці. Стебла, листя і суцвіття ясенця вкриті без-

ліччю залоз, які виділяють ефірне масло. У жарку погоду пари цьо-

го масла накопичуються і висять невидимою хмаркою над кущами. 

Якщо піднести до куща запалений сірник, то ясенець спалахне си-

нім полум’ям. Але через кілька секунд погасне, не залишаючи нія-

ких слідів. Справа в тому, що горить не рослина, не квітки, а випари 

ефіру (З підр. «Ботаніка»).

3) Складання плану тексту.

4) Словникова робота:

— Доберіть з тексту опорні (ключові) слова, словосполучення 

до кожного пункту плану.

— Випишіть у зошити ті слова і словосполучення з тексту, у ви-

мові (чи правописі) яких ви відчуваєте труднощі.

— Складіть і запишіть речення зі словами: ясенець, неопалима ку-

пина, ефірне масло, рожево-фіолетові квітки (суцвіття).

3. Перекажіть текст за планом й опорними словами (усно).
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IІІ. Підсумки уроку

� Чого ви вчилися на уроці?

� Які результати роботи (успіхи, невдачі, труднощі)?

ІV. Домашнє завдання

� Знайти народні перекази, легенди про неопалиму купину. Коли 

вживається термін «неопалима купина» у мовленні?

� Підготувати усний переказ наукового тексту з історії чи географії 

(на вибір).

Урок № 47

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, 

ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

Мета: вчити розпізнавати іменники, що мають форму тільки 

множини у тексті; формувати навички правильно ви-

значати їх відмінкову форму і правильно вживати у мов-

ленні; виховувати правописну пильність.

Обладнання:  таблиці відмінювання іменників, що мають форму тіль-

ки множини.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

1. Усний переказ наукового тексту з історії, географії (чи ін. предмета).

2. Оцінка якості переказу учнями за такими критеріями: повнота, 

логічність, послідовність, доцільне вживання мовних засобів, до-

тримання наукового стилю.

ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. Актуалізація знань учнів.

� Які іменники мають форму тільки множини? Наведіть приклади.

� Як ви думаєте, чи відмінюються вони?

� Доведіть це на прикладі відмінювання слів: штани, окуляри, двері.

2. Робота з таблицею. 

� Проаналізуйте таблицю. «Типи відмінювання іменників, що мають 

форму тільки множини». З’ясуйте спільне і відмінне у відмінюванні 

цих іменників усіх чотирьох типів (Лубни, гроші, гордощі, ясла). 

3. Ділова гра «Навчаючи — учусь».

ІІІ. Тренувальні вправи

1. Провідміняйте іменники, що мають тільки форму множини, за-

повніть схему відмінкових закінчень.

Окуляри, ножиці, ворота, заручини, Карпати, граблі, Піренеї, 

кури.

2. Складіть речення із поданими словами, вживаючи їх у різних не-

прямих відмінках.

Вибори, дебати, фінанси, шахи, переговори, Черкаси, Суми.

3. Прочитайте текст. 

� Визначте лексичне значення іменників, що вживаються тільки 

у множині, їхню відмінкову форму. Якими членами речення ви-

ступають ці іменники в тексті?

ЖНИВАРСЬКІ ПІСНІ

До найдавніших українських народних пісень належать календар-

но-обрядові. Ще дуже далекі наші предки — праслов’яни з піснею 

починали і піснею вінчали успішне закінчення жнив.

Починалися зажинки обрядом першого снопа, що його мала на-

жати з краю поля перша, найкраща жниця. У зажинкових піснях, які 

виконувалися при цьому, бажали радісних, щасливих жнив. Відто-

ді на повний хід ішли жнива. І співали тоді трудових пісень, у яких 

розповідалось про турботи хлібороба, його радощі й нестатки, не-

великі заробітки і працю від раннього ранку до пізніх сутінків, про 

його будні і свята.

По закінченні жнив влаштовували гуляння. Дівчата сплітали вінок 

із колосків, прикрашали його маками, волошками, калиною, одягали 

найкращій жниці і йшли у двір господаря. Хазяїн вішав вінок на сті-

ні і зберігав до осені. Хлопці та дівчата водили хороводи, співали пі-

сень, влаштовували перегони. Веселощами, пустощами, радощами за-

вершувалися жнива (О. Чебанюк).

IV. Підсумки уроку

� Підготувати зв’язну розповідь про відмінювання іменників, що 

мають форму тільки множини.

V. Домашнє завдання

� Скласти розповідь про свою роботу в шкільних майстернях, ка-

бінеті обслуговуючої праці, використовуючи словник.

Словник: Ножиці, лещата, ресурси, двері, плоскогубці, окуля-

ри, шахи; турботи, вила, граблі, ноші, гордощі, канікули, веселощі, 

шашки.
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Урок № 48

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про словотвір імен-

ників; розвивати навички творення іменників різними 

способами, уживання їх у мовленні; виховувати уваж-

ність, самостійність у здобутті знань.

Обладнання:  таблиця «Способи творення іменників».

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і завдань уроку. 

Актуалізація знань учнів

1. Бесіда.

� Які способи творення слів ви знаєте?

� Які з них найбільш активні, на вашу думку, у творенні імен-

ників?

� Якими способами утворені іменники, записані на дошці?

Столяр, лікар, учитель, слухач, старець, лісок, медок, личко, дідусь, 

безвість, передмова, розбір, поверх, краєвид, лісовоз, сталевар, Непий-

вода, НТР, ООН, НАТО.

2. Заповніть таблицю «Що я вже знаю».

№ 
з/п Способи творення іменників Приклади

1.

2.

Префіксальний Правнук,

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з підручником. Опрацювати таблицю «Способи творення 

іменників» (Читання з позначками: V, +, ?, Х).

2. Ділова гра «Мікрофон». Передаючи мікрофон по ряду, швидко 

розказати про способи творення іменників, навести приклади.

ІІІ. Практикум

1. Утворіть іменники чоловічого роду на позначення назв осіб за ро-

дом діяльності. Поясніть правопис суфіксів.

Визволити, учити, викладати, видавати, мешкати, виховати, сіяти, 

орати, відвідувати, писати, малювати, промовляти, читати, переклада-

ти, копати, продавати, косити, керувати, організовувати.

� З утвореними від виділених слів іменниками складіть речення.

2. Утворіть іменники із значенням пестливості або здрібнілості, скла-

діть з ними п’ять речень (на вибір).

Вікно, здоров’я, байка, книжка, подушка, кладка, нитка, голка, 

хустка, вулиця, дівчина, хлопець, пір’я, голос, теля, озеро, вишня, 

хміль, дуб, телиця, рукавиця, мати, дід, баба, тато, дядько.

3. Утворіть іменники із значенням згрубілості, зневаги, збільшення.

Чобіт, кіт, цап, бас, вовк, хвіст, камінь, змія, злодій, заєць, хло-

пець, дід, явір, зубр, слон, крокодил, дуб.

4. Утворіть іменники за допомогою суфіксів -ив-, -ев. Складіть з ними 

речення.

Пекти, варити, плести, мережити, морозити, прясти, молоти, ма-

рити.

5. Прочитайте текст. Випишіть іменники, розподіливши їх за спо-

собом творення.

КОЛИСАЛА КОЛИСОНЬКУ

Мов ясочка схилилася над дитячою колискою молода мати, обе-

режно колисає свого первістка, наспівуючи колискову: «Ой люлі, люлі, 

налетіли гулі… Заплющ оченята, склади рученята»… У такт пісні й по-

гойдування колисочки легенько погладжує синові рученьки. Торкається 

тендітних пальчиків, нашіптуючи: «Сон у колисоньку, дрімота в кістонь-

ки, здоров’я на росточок, спи, мій синочок». І знову мелодійно: «Ой 

люлі, люлі, засинай, синулю, заплющ оченята, давно пора спати».

Чарівна мелодія колискової пісні робить свою справу. Зрештою, 

«золотенятко — мамине дитятко» засинає, а матуся ще довго вдивля-

ється у любе личко. І пригадується мудра прабабусина наука:

— Пам’ятай, онучко: ростиме дитина здоровою та щасливою, ко-

ли сама будеш мудрою. Матимеш доньку, то колисай у вербовій чи 

калиновій люлечці. Буде бадьорою, жвавою, а пісень співатимеш — 

навік будеш їй найріднішою.

 Ще знай, що класти спати дитину треба голівкою на схід сон-

ця, а ніжками на захід. Сон маляти буде міцним і здоровим (О. Не-

живий).

IV. Підсумки уроку

� Складіть сенкан за вивченим матеріалом.

V. Домашнє завдання

1. Дібрати до поданих словосполучень фразеологізми. Проаналізу-

вати іменники в них за способом творення.

Зразок: Робити щось незвичайне, несподіване. — Викидати колінця.
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Спускатися на дно. Несповна розуму. Невідомо, чи здійсниться 

бажане. Дивитися на когось з надмірною цікавістю, нічого не робля-

чи. Приборкати когось. Безлюдна місцевість. Бездумно, не передба-

чаючи наслідків.

2. З 2–3 фразеологізмами скласти речення.

Довідка: бульки пускати; десятої клепки не вистачає; бабуся на-

двоє гадала; витрішки продавати; вуздечку накинути; глухий закуток; 

задля красного слівця.

Урок № 49

ТВОРЕННЯ, НАПИСАННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ 

ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

Мета: дати поняття про способи творення імен по батькові; 

формувати навички правильного творення і написання 

імен по батькові; виховувати на дидактичному матеріалі 

повагу до старших.

Обладнання: таблиця «Утворення імен по батькові»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

� Чи знаєте ви, що означають ваші імена?

� А імена ваших батьків?

� Чиє ім’я поряд з вашим буде іти усе життя?

� Чи знаєте ви, як правильно вживати його у всіх формах, як пи-

сати?

� Про це ви довідаєтеся на цьому уроці, тема якого «Творення, напи-

сання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові».

ІІ. Організація засвоєння нових знань

1. Проведіть дослідження: визначте твірну основу і засоби творен-

ня похідних слів. З’ясувавши спосіб творення імен по батько-

ві, назвіть, які суфікси утворюють чоловічі, а які — жіночі імена 

по батькові.

Дмитро — Дмитрович — Дмитрівна

Василь — Васильович — Василівна

Віктор — Вікторович — Вікторівна 

Кузьма — Кузьмич — Кузьмівна

Ілля — Ілліч — Іллівна

2. Робота з таблицею. Самостійно прочитати таблицю «Утворення 

імен по батькові» (у підручнику), порівняти її зміст з власними 

висновками.

3. Робота в парах. Провести взаємоперевірку знання правил. 

ІІІ. Тренувальні вправи

1. Утворіть від власних імен чоловічі й жіночі імена по батькові, по-

ясніть правопис, суфікси виділіть.

Олексій, Олександр, Лука, Валерій, Хома, Кузьма, Валентин, Пав-

ло, Федір, Микола, Петро, Богдан, Володимир, Олег, Ігор, В’ячеслав, 

Яків, Матвій, Сергій, Степан, Геннадій, Ярослав, Микита.

� Поясніть орфограму -ї- в жіночих іменах по батькові, записавши 

їх у транскрипції.

2. Запишіть імена та імена по батькові членів своєї родини.

3. Запишіть в алфавітному порядку імена та імена по батькові своїх 

однокласників.

4. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від імен хлопчиків 

вашого класу.

IV. Підсумки уроку. Ділова гра «Навчаючи — учусь»

V. Домашнє завдання

Виписати з підручника української літератури прізвища, імена та 

імена по батькові всіх письменників. Скласти з ними речення, вжи-

ваючи їх в непрямих відмінках.

Урок № 50

НЕ З ІМЕННИКАМИ

Мета: формувати навички правильного правопису частки НЕ 

з іменниками, закріпити навички правопису префікса НЕ 

з іменниками, морфологічного розбору іменника, вживання 

іменників у мовленні; виховувати старанність у навчанні.

Обладнання:  таблиця «Правопис НЕ з іменниками»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Неук завжди пишеться разом, а неволя — не завжди.
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2. Слово вчителя: 

� Чи достатньо ви маєте знань для розв’язання проблемного зав-

дання?

� Якої допомоги потребуєте?

� Засвоєння теми сьогоднішнього уроку допоможе вам розв’язати 

це завдання. (Оголошення теми і мети уроку)

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з підручником. Опрацювати таблицю, читаючи з позна-

чками: V, +, ?, Х (на закладці).

2. Сформулювати запитання до вчителя чи товаришів за матеріалом 

таблиці, бути готовим самому дати правильну відповідь.

ІІІ. Вироблення правописних навичок

1. Аргументуйте правилом написання не з іменниками.

Немовля, нежить, неповага, нещастя, непокора, недуга, недогад-

ливість, недоїмка, невіглас, небезпека, невдача, несвідомість, недомі-

рок, недоплата, недооцінка, недоріка, нечисть, недосипання, невро-

жай, незгода, неслухняність, неуважність, несила, непотріб, недопалок, 

непідкупність, нещадність, неміч, нерівня, нежить, нейтрон, нелюд, 

немилість, незліченність (З орфографічного словника).

2. Доберіть синоніми з не, з’ясуйте лексичне значення, визначте 

відміну і групу іменників. Складіть шість речень з синонімами 

(на вибір).

Зразок: Горе — нещастя. Нещастя — то випробування людини 

на стійкість.

Пам’ять, хвилювання, брехня, хвороба, ворожість, зневага, безгра-

мотність, вигадка, рабство, бездіяльність, протест, безвинність.

3. Запишіть, розкриваючи дужки, поясніть правопис не з іменни-

ками.

1. Учений іде, а (не)ук слідом спотикається. (Нар. творч.). 2. У друж-

ній сім’ї (не)порозуміння тривають недовго (О. Копиленко). 3. Будьмо 

щасливі наперекір усім (не)годам і (не)приємностям (М. Коцюбин-

ський). 4. Не вбереглася пташка шуліки, як не вбереглася й Катря 

своєї (не)долі (П. Мирний). 5. Тільки (не)нависть, тільки помсту зу-

стрів ворог на нашій землі (П. Панч). 6. Холоду він не почував, руки 

й ноги терпли-німіли, (не)міч чи сон колихав його стиха (П. Мирний). 

7. Десь у двері грюкали, кричало (не)мовля (М. Бажан). 8. (Не)бій, 

а вихор пролетів — і стих в житах (П. Воронько). 9. (Не)вигода, а мрія 

тягла мене у той далекий край (О. Карпенко).

4. Поясніть значення фразеологізмів. Складіть з ними речення. Як 

пишеться не з іменниками у фразеологізмах?

1. Небо коптити. 2. Не ликом шитий. 3. Не голка, знайдеться. 

4. Не місце красить людину.

IV. Підсумки уроку. Складіть сенкан за вивченою темою

V. Домашнє завдання

� Вивчити таблицю «Правопис НЕ з іменниками»

� Виписати з української літератури шість речень, у яких НЕ пи-

шеться з іменниками разом чи окремо.

Урок № 51

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ІМЕННИК»

Мета: допомогти учням узагальнити, систематизувати і закрі-

пити вивчене з теми «Іменник», розвивати навички пра-

вильного вживання іменників у всіх відмінкових формах 

як в усному, так і в писемному мовленні; виховувати са-

мостійність, організованість у навчальній роботі.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя.

— Ви вивчили велику і дуже важливу тему і, перш ніж проводити 

контроль знань, давайте оглянемося на кілька кроків назад, пригада-

ємо все, що вивчили і знаємо про іменник, розкладемо свої знання 

у клітинки пам’яті, як бджола закладає мед у стільники.

— Урок проведемо у формі мовознавчого турніру.

ІІ. Організація повторення, 

узагальнення і систематизації знань

ІІІ. Оголошується мовознавчий турнір

1. Конкурс ерудитів. 

� Вам було домашнє завдання підготувати в групах повідомлення 

з теми «Іменник». Представити цю частину мови нетрадиційно: 

у вигляді подорожі по країні Іменника, казки, репортажу, реклами 

тощо. Підготувати ілюстративний матеріал (карту, малюнки, схеми 

тощо), навести приклади. Надаємо слово керівникам груп.
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2. «Скринька розуму». Підготуйте кожній групі-суперниці проблемне 

питання з теми «Іменник».

Зразок: 
1. Яку форму має іменник сонце (або дно) у родовому відмінку мно-

жини?

2. На основі яких ознак іменник покійник відноситься до істот, а імен-

ник армія — до неістот?

3. Аукціон знань. 

� Уточніть формулювання наведених визначень:

1. «До І відміни належать іменники чоловічого і жіночого роду».

2. «До ІІ відміни належать іменники чоловічого і середнього роду».

3. «До четвертої відміни належать іменники середнього роду на -а, -я».

4. «Іменник мати належить до третьої відміни».

4. «На змагання викликає відмінок!».

� За визначений учителем час поставте.

а) у родовому відмінку однини іменники: батько, ключ, джміль, 
готель, снігур, пісняр; 

б) у місцевому відмінку однини: книга, верх, ліс, пух, сага, щебе-
туха, луг, бук, музика; 

в) в орудному відмінку однини: сіль, ніч, радість, любов, повінь, 
мати; 

г) у давальному відмінку однини: орля, маля, теля, тигреня, яг-
нятко.

5. Конкурс «Я знаю, як …». 

� Дайте пояснення, як визначити, які закінчення писати в іменни-

ках ІІ відміни у родовому відмінку однини -а (-я) чи -у (-ю)?

? -а(-я) чи -у(-ю)?

Будинк.. Палац..

Семен.. ранк..

гектар.. радіус..

Донецьк.. Донбас..

апарат.. апарат..

камен.. камен..

гопак.. вальс..

машиніст.. край..

морозц.. мороз..

Дніпр.. Дон..

хліб.. мед..

6. Діалог за ситуацією.

� Ви почули, як двоє однокласників сперечаються про те, якого ро-

ду іменники тюль і толь. Побудуйте можливий діалог.

7. Лінгвістична задача. 

� Зробіть аналіз правопису іменників на основі граматичного дове-

дення.

Незнайко, невіра, небога, невиконання, негода.

8. «Жива криниця». Використовуючи відомі вам способи словотвору 

іменників, утворіть нові — наймолодші слова. 

Зразок: комп’ютероманія.

9. «Розумне перо». Виправте орфографічні помилки.

1. Гарна шапка колись була гордістю козаку. 2. За вечерою підво-

дили підсумки дня. 3. Ми з мамой, Володькою і Таньою були у цир-

ку. 4. Мишко стояв за дверями і, підпираючи їх плечами, не пускав 

дітей у клас. 5. Новий комбайн привезли з Херсону.

10. «Я вмію це!» Робота в групах. За встановлений час проаналізува-

ти всі іменники в реченні як частину мови (по одному реченню 

кожній групі).

1. Синє море хвилювалось і кипіло на березі піною, ревіло зві-

ром, віщуючи негоду. 2. Баркас підскакував на місці, хлюпав, як риба, 

і не міг пристати до берега. 3. Море дедалі втрачало спокій. Чайки 

знімались із одиноких берегових скель, припадали грудьми до хвилі 

і плакали над морем. 4. Море потемніло, змінилось. Дрібні хвилі зви-

вались до купи і, мов брили зеленкуватого скла, непомітно підкра-

дались до берега, падали на пісок і розбивались на білу піну (М. Ко-

цюбинський).

11. Творча робота. Напишіть невеликий твір на основі власних спо-

стережень за природою. Варіанти тем: «Зимонько-снігуронько, 

завітай до нас», «Красуні-ялинки», «А сніг іде, а сніг іде…». Вжи-

вайте іменники всіх відмін.

12. Конкурс юних кмітливих лінгвістів. Розгадайте кросворд. Прочи-

тайте вислів по горизонталі. Поясніть правопис іменників. 

1. Найвище дерево, що росте в Україні. 2. Назва найбільшого мо-

ря, що омиває Україну. 3. Найглибше озеро на Волині. 4. Найбільший 

звір. 5. Назва гір на Заході України. 6. Найвища гора в українських 

Карпатах. 7. Місто-порт на узбережжі Чорного моря. 8. Місто — 

столиця України. 9. Найбільша річка України. 10. Найвищий птах 

в Україні.
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Довідка: 1. Модрина. 2. Чорне. 3. Світязь. 4. Зубр. 5. Карпати. 6. Говерла. 

7. Одеса. 8. Київ. 9. Дніпро. 10. Журавель.

ІІІ. Підсумки уроку

� Чи сподобався вам урок? Чим?

� Чи з’ясували ви для себе, що вам треба повторити, готуючись до 

тематичної атестації?

IV. Домашнє завдання

� Підготуватися до тематичної атестації з теми «Іменник».

Урок № 52

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. 

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ З ТЕМИ «ІМЕННИК»

Мета: перевірити й оцінити рівень засвоєння знань і вироб-

лених умінь та навичок з теми «Іменник»; виховувати 

уважність, самостійність у роботі.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і завдань уроку

ІІ. Робота учнів з тестами

1. У якому рядку всі іменники — назви істот?

А Доба, сусід, думка, сонько, молодь.

Б Хлопець, молодець, виконавець, учень, ледар.

В Лелека, озеро, ячмінь, гніздо, журавель.

Г Жінка, мати, бабуся, щастя, курча.

2. У якому рядку всі іменники мають форму і однини, і множини?

А Вітер, сніг, дощ, вода, осінь.

Б Знання, сіль, добро, брат, степ.

В Квітка, стежка, школярка, блискавка, вулик.

Г Казка, герой, сестра, мед, овес.

3. У якому рядку всі іменники жіночого роду?

А Сирота, лівша, Калина, груша, сім’я.

Б Осока, берег, очерет, риба, верба.

В Дітвора, Сумщина, морква, каша, лоша.

Г Ганна, дорога, тема, мета, ідея

4. У якому рядку при написанні власних назв допущені помилки?

А Олекса Довбуш, Печиво «Зоря», Сузір’я Діви, Дністер.

Б Леся Українка, гора Говерла, Буковина, Тарас Шевченко.

В Петро Сагайдачний, Марко Вовчок, Чорне море, Олена.

Г Ярослав Мудрий, Київщина, журнал «Дзвінок», Будинок куль-

тури.

5. Знайдіть рядок з іменниками спільного роду.

А Круча, вежа, груша, лівша, Незнайко.

Б Бідолаха, нероба, ледащо, нікчема, невдаха.

В Донька, серденько, сірома, нездара, дитятко.

Г Суддя, пісня, листоноша, дівча, тім’я.

6. У якому рядку всі іменники належать до твердої групи І від-

міни?

А Земля, Микола, Сава, шапка, липа.

Б Малина, віра, думка, Микита, хустка.

В Сторінка, буря, станція, береза, повага.

Г Скриня, вишивка, рученька, голова, мрія.

7. У якому рядку всі іменники другої відміни твердої групи? 

А Дніпро, квадрат, лікар, гектар, сніг.

Б Пень, плащ, розум, слух, відмінок.

В Рід, світ, колосок, трактор, командир.

Г Струм, день, хліб, ключ, пісок.

8. У якому рядку всі іменники ІІІ відміни в орудному відмінку ма-

ють подвоєння букв перед закінченням?

А Честь, сталь, піч, мати, сіль.

Б Радість, велич, старість, любов, кров.
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В Верф, гордість, ніч, мідь, сміливість.

Г Подорож, мазь, міць, тінь, зелень.

9. У якому рядку всі іменники середнього роду у давальному відмін-

ку мають суфікс -ат (-ят), -ен?

А Ягня, тигреня, ім’я, плем’я, курча.

Б Життя, дитя, кошенятко, хлоп’ятко, лоша.

В Знання, маля, звірятко, дівчатко, зайча.

Г Орля, внуча, полум’я, сузір’я, соколя.

10. У якому рядку всі іменники незмінювані?

А Сани, очі, поні, тюль, леді.

Б Журі, шосе, кафе, кашне, портьє.

В Пілот, Гюго, шевальє, бюро, пюре.

Г Місто, попурі, Сочі, коридор, Конго.

Завдання
1. Визначте морфологічні ознаки іменників, що входять у речення.

А у тім просторім світі

Добра научайтесь,

Рідної своєї мови

Й пісні не цурайтесь!

(О. Грицай)

2. Складіть діалог на основі життєвого досвіду на одну з тем: «Зимові 

свята в моїй родині», «Моє захоплення», «Погода і пригода».

ІІІ. Підсумки уроку

� Чи справилися з роботою?

� У чому відчували труднощі?

� Як ви їх подолали?

IV. Домашнє завдання

� Підготуватися до твору-опису: вибрати об’єкт, визначити харак-

терні ознаки, риси, особливості, дібрати словник.

ПРИКМЕТНИК 

Урок № 53.

ПРИКМЕТНИК. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: навчити школярів розпізнавати прикметники, визначати 

їхні граматичні ознаки, розвивати уміння використовува-

ти прикметники у власному мовленні, вживати їх у по-

трібній формі; виховувати чуття мови, увагу до слова.

Обладнання:  таблиця «Прикметник»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Увага! На сьогоднішньому уроці кожен з вас повинен досягти 

таких результатів з теми:

Знати: що таке прикметник, яке його лексичне значення, які гра-

матичні ознаки.

Уміти: знаходити прикметники в реченні; визначати їх граматичні 

ознаки; правильно і доцільно вживати прикметники у власному мов-

ленні; визначати їх роль у реченні.

Цінувати: красу і багатство рідної мови, дбати про її чистоту.

ІІ. Засвоєння навчального матеріалу

1. Бесіда. 

� Пригадайте, що ви вивчали про прикметник у початковій школі?

� Що він означає? Наведіть приклади.

� Чи змінюються прикметники? Як вони змінюються? Від чого 

залежать граматичні ознаки прикметника?

� Яка роль прикметника в речення?

2. Дайте собі відповідь на питання: «Чи готовий я до вивчення теми?», 

заповнивши таблицю.

Знаю, вмію Не знаю, не вмію

3. Розгляньте таблицю «Прикметник». Розкажіть, яке лексичне зна-

чення прикметника, які його граматичні ознаки і синтаксична 

роль.
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Прикметник
який? чий?

Лексичне значення: 
виражає ознаку:

� безпосередньо: кислий
� через відношення до інших 

предметів: дерев’яний 
� за приналежністю: Лесин

Граматичні ознаки: 
змінюється за:

� родами (в однині): щирий-щи-
ра-щире;

� числами: добрий-добрі
� відмінками: веселий — весело-

го — веселому — веселим — (на) 
веселому

Синтаксична роль:
� означення: Сонце грало на 

червоному намисті.
� іменна частина присудка: День 

був ясний

4. Відгадайте, про кого йдеться в тексті. Які слова допомогли вам впіз-

нати птаха (звіра)? Випишіть прикметники, що означають: а) ко-

лір; б) розмір; в) форму; г) ставлення автора до предмета опису.

Текст 1
…За свої розмір, силу, красу і величну поставу його давно і спра-

ведливо називають царем усієї водоплавної птиці.

Білий, як сніг, з блискучими, прозорими невеликими очима, з чор-

ним носом і чорними лапами, з довгою, гнучкою і красивою шиєю, 

він неймовірно прекрасний, коли спокійно випливає із зелених оче-

ретів на темно-синє річкове плесо…

Текст 2
Він був прекрасним! Весь осяяний сонцем на білому тлі беріз. 

Який своєрідний вигляд у цього лісового гіганта! Довга горбоноса го-

лова, величезні ноги, високі, стрункі, ніби в скакового коня. А який 

колір шерсті — увесь темно-бурий, а на ногах ніби білі, туго натяг-

нуті панчохи (За Г. Скрембицьким).

� Зробіть висновок: Яка роль прикметника в нашому мовленні? Які 

ознаки предметів він називає?

ІІІ. Вироблення умінь і навичок

1. Записати текст, з’ясувати, від чого залежать граматичні ознаки 

прикметників, яка їх роль у реченні.

ЗИМА

Зима, лютуючи, дійшла до перевалу. Летять білі сніжинки з низь-

кого неба. Метуть заметілі. Погода не сперечається з народними при-

кметами. Зазвичай, перша половина лютого — хуртовинна пора, час 

сильних буранів…

У льодових кайданах і пишних снігах спочиває природа. Не за-

чіпає холодний вогонь яскравого, але безсилого сонця снігових ша-

пок на гілках. Усе опушено срібним інеєм. Шовковиста вата снігів 

ніжно рум’яніє в косому промінні заходу. Від лісу падає синювата 

тінь. Густо-кобальтова синь неба. Синьо-зелена хвоя ялин і сосон 

(Д. Зуєв).

� Накресліть графічні схеми другого речення першого абзацу і пер-

шого речення другого абзацу. З’ясуйте синтаксичну роль прикмет-

ників.

2. Поєднайте іменник з поданими у дужках прикметниками. Які 

прикметники вжиті в прямому, а які в переносному значенні? Які 

з них можуть бути використані у прогнозі погоди по телевізору, 

а які в художньому тексті? Доведіть свою думку, склавши два та-

ких тексти.

Сніг (білий, м’який, мокрий, сріблястий, голубий, густий, пух-

настий, тихий, лапатий).

Дощ (короткочасний, дрібний, монотонний, нічний, холодний, 

теплий, дзвінкий, сильний, рідкий, сліпий).

3. Робота з картками (індивідуально).

Зразок картки:

1. Допишіть закінчення прикметників, визначте їх рід, число і від-

мінок. Від чого вони залежать?

 До молод… дуба, під зелен… сосною, від сонячн… променів, пе-

ред дальн… дорогою, до найближч… станції, до син… озерця, ве-

сел… ранком.

2. Розкрийте дужки, розберіть прикметники за будовою: (На) гір-

ській (стежка), (з) голосистою (пташка), (у) сосновий (бір).

IV. Підсумки уроку

Ви вивчили тему, заповніть таблицю:

Знаю! Умію!
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V. Домашнє завдання

� Вивчити матеріал за підручником.

� Скласти і записати по 2 речення, у яких прикметник виступає 

у ролі означення та присудка.

Урок № 54

ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. 

ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ З ОДНІЄЇ ГРУПИ В ІНШУ

Мета: навчити школярів розрізняти групи прикметників за зна-

ченням, розкрити їх здатність переходити з однієї групи 

в іншу; розвивати уміння правильно вживати прикмет-

ники в переносному значенні; виховувати шанобливе 

ставлення до мови.

Обладнання: таблиця «Лексико-граматичні групи прикметників», картки.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Випишіть з тексту словосполучення «іменник + прикметник». Ви-

значте граматичні ознаки прикметника, зазначте їх у дужках. До-

беріть синоніми до виділеного слова.

Благословенна будь, о мово рідна,

Препишний раю мій у світі цім!

Душа моя навік тобою плідна,

У захваті палає неземнім

Рясними квітами жаркого слова…

  С. Черкасенко

2. Фронтальна бесіда:

� Яка частина мови називається прикметником?

� Яку ознаку можуть виражати прикметники?

� Назвіть граматичні ознаки, властиві цій частині мови? Як їх слід 

визначати?

� Розкажіть про синтаксичну роль прикметника в реченні, наводячи 

приклади.

� Яка роль прикметника в мовленні загалом, у художньому зокрема?

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Прочитайте вірш. З’ясуйте, які прикметники виражають ознаку 

безпосередньо (за кольором, смаком, розміром тощо), які за від-

ношенням до інших предметів, а які за приналежністю особі.

МОВО МОЯ

У шумі гаїв калинових,

У соло дзвінкім солов’я

Пісня моя колискова,

Страдниця — мова моя.

У рун шепотінні шовковім,

У рокоті моря й Дніпра,

Зброя Шевченка й Франкова,

Юна й, як вічність, стара.

(А. Легіт)

2. Розгляньте таблицю «Лексико-граматичні групи прикметників».

Прикметники

Якісні Відносні Присвійні

позначають озна-

ку за відношенням 

до предмета, мате-

ріалу, призначення, 

місця, часу, націо-

нальності: сонячний 
день, металевий стовп, 
шкільне подвір’я

позначають озна-

ку за приналежніс-

тю особі чи тварині 

(істоті): Довженків, 
щоденник, материна 
сумка, Маріїна книж-
ка, заяча нора

позначають безпосе-

редні, прямі ознаки, 

що можуть виявляти-

ся у більшій чи мен-

шій мірі: великий, ще-
дрий, старий, білий, 
кислий, смачний

3. Робота з підручником. Прочитайте теоретичний матеріал, доберіть 

аналогічні приклади.

4. Взаємоперевірка правил за питаннями (на дошці).

� На які групи за значенням поділяються прикметники?

� Які з них можуть виражати різний ступінь якості ознаки?

� Які прикметники можуть сполучатися з прислівниками?

� На яку ознаку вказують відносні прикметники? Чи мають вони 

ступені порівняння? Чому?

� Як називаються прикметники, що називають ознаку за прина-

лежністю чогось людині або тварині? На які питання вони від-

повідають?

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Вибірковий диктант. Випишіть прикметники з іменниками, від яких 

вони залежать, визначте групу прикметника за значенням.
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Слов’янської словесності ясу*

Із міста, що кипить від інформатики,

Я до лугів зелених понесу,

Де мова в злагоді із квітами зірчатими.

Там у руках Ярила золотих

Звелась лілея ніжно — берегинею!

Схилімось, слово,

До глибин земних — 

В найтяжчій скруті з ними не загинемо.

(С. Бурлаков)

2. Прочитайте усмішки, визначте, до якої групи за значенням нале-

жать прикметники.

Діалоги

1. — Чому ми кажемо «материнська мова»?

— Бо мати більше говорить, ніж батько.

2. — Яка була погода під час канікул?

— Святкова.

3. — Оленко, якого роду «парта»?

— Якщо Олегова — чоловічого, якщо Тетянчина — жіночого, а як-

що та, де сидять Наталка і Віталик,— то спільного.

4. — Чому це ти, Івасю, тільки двійки та трійки на уроках зароб-

ляєш?

— Треба, тату, з найменшого починати… (І. Страшко).

3. Утворіть відносні прикметники від поданих іменників.

Зразок: село — сільський.

Олово, атом, Донецьк, область, район, місто, трава, дерево, срібло, 

українець, латиш, чех, учень, рік, тиждень, місце, ранок, осінь, роса.

� Поясніть орфограми у прикметниках, утворених від виділених 

слів, складіть з ними речення.

4. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». До кожного іменника до-

беріть якнайбільше прикметників-означень у прямому й перенос-

ному значенні. З’ясуйте, які з них відносні, а які якісні чи при-

свійні.

Зразок: бабуся — старенька, лагідна, турботлива, сивенька, рідна, 

ніжна, добра, найкраща, мудра, мамина.

Вода, сад, долина, гора, пісня, мати, світ, космос, хутро, пальто, 

усмішка, послуга, житло, мир.

5. Аналітичне читання. Прочитайте матеріал на картках, роблячи 

позначки олівцем на закладці (V, +, Х, ?).

* Яса — чутка, розголос.

Перехід прикметників із однієї групи в іншу
1. Відносні прикметники можуть переходити в розряд якісних. Ба-

гатозначні слова своїм прямим значенням залишаються в розряді 

відносних, а на основі переносних значень створюються посту-

пово якісні прикметники. Наприклад: дерев’яний стіл (віднос-

ний) — дерев’яний язик (нерухомий) — якісний, кришталева ваза 

(відносний) — кришталева совість (чиста) — якісний.

2. Присвійні прикметники можуть набувати значення відносних 

або якісних. Утворені від назв осіб або тварин за допомогою су-

фіксів: -ськ-, -івськ-, -инськ-, -ач (-яч), -ин (-їн), вони набувають 

значення відносних. Наприклад: батько — батьківський, телячий 
(гурт), орлина (сім’я). 

3. Вжиті у переносному значенні, присвійні прикметники набувають 

значення якісних. Наприклад: заяча нора (присвійний) — заяча 
шапка (відносний) — заяча (боязка) душа (якісний); осляча шку-
ра — осляча ферма — осляча впертість.

6. Перепишіть, зазначаючи в дужках групу прикметника за значенням.

Зразок: веселий пасажир (якісний).

Народна мудрість, карпатські краєвиди, міський майдан, гранітний 

постамент, лисяча шуба, класні збори, лисяча нора, київські вулиці, лисяча 

натура, журавлиний ключ, журавлине крило, дівочі вуста, дівоча пісня, 

шевченківські місця, ластів’яче гніздо, ластів’яче крило, ластів’яче щебе-

тання, дідові чоботи, дідівські закони, воляча шкіра, воляча сила.

� Виділені слова введіть у речення.

7. Складіть речення з утвореними словосполученнями так, щоб в од-

ному випадку це були відносні чи присвійні прикметники, а в дру-

гому — якісні. 

Зразок: бузковий (цвіт, сукня).

1. Бузковий цвіт чарував і манив. 

2. Бузкова сукня дуже пасувала мамі.

Материнська (турбота, ласка), вишневий (сік, хустка), малино-

вий (напій, костюм), собача (голова, зграя, холод), орлиний (дзьоб, 

пір’я, погляд).

IV. Підсумки уроку

� Скласти сенкан за вивченою темою.

V. Домашнє завдання

� Вивчити матеріал за підручником. Виписати з української літера-

тури по два речення з прикметниками кожної групи.



170 Українська мова. 6 клас 171Прикметник

Урок № 55 — 56

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Мета: навчити школярів визначати ступінь порівняння якісних 

прикметників, самостійно утворювати правильно форми 

вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників, 

розвивати уміння доцільно вживати ці форми у власно-

му мовленні, правильно писати; виховувати орфогра-

фічну пильність.

Обладнання:  таблиця «Ступені порівняння якісних прикметників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. — Ви вже багато вчили про прикметник. Заповніть таблицю.

Я знаю! Я умію!

1.

2.

3.

4.

5.

2. Прочитайте тему уроку на дошці.

� Що вам відомо з цієї теми?

� Чи вживаєте ви практично ступеньовані прикметники?

� Як ви думаєте, що необхідно знати, аби добре засвоїти тему?

� Спробуйте самостійно сформулювати завдання подальшої роботи 

над темою: «Я повинен…»

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Проведіть порівняльний аналіз виділених прикметників у записа-

них на дошці реченнях.

Рідна мова — то чиста 

криниця, створена му-
дрим народом

Як парость виноградної 

лози плекайте мову… 

Чистіша від сльози во-

на хай буде. Немає му-
дріших, ніж народ, учи-

телів… (М. Рильський)

Понад усі найкраща, 

найчистіша має бути 

твоя рідна мова. Нею 

творили пісню і думу 

наймудріші в світі вчи-

телі — кобзарі

� Яку міру ознаки виражають прикметники у першому реченні? 

А в другому? У третьому?

� Розберіть прикметники за будовою. 

� Яким способом утворені прикметники у другій і третій колонці? 

Від яких основ?

� Які прикметники ви можете назвати «прикметниками вищого 

ступеня порівняння», а які «прикметниками найвищого ступеня 

порівняння»? Чим ви керувалися при цьому? Аргументовано до-

ведіть свою думку.

2. Робота з підручником. 

� Прочитайте таблицю «Ступені порівняння якісних прикметників» 

(у підручнику). Складіть за нею усну лінгвістичну розповідь «Спо-

соби творення вищого і найвищого ступенів порівняння»…

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Письмова робота (біля дошки і в зошитах). Утворіть вищий і най-

вищий ступені порівняння прикметників (обидві форми).

Свіжий, холодний, гарячий, лагідний, добрий, кислий, гіркий, 

солодкий, солоний, пасивний, активний, гарний, високий, низький, 

вузький, дорогий, далекий, близький, молодий, розумний.

� Прокоментуйте чергування приголосних, що відбувається при тво-

ренні вищого ступеня порівняння прикметників.

2. Випишіть прикметники найвищого ступеня порівняння, зробіть 

їх словотвірний розбір, поясніть, як вони утворилися.

1. Багато різних див на світі є, та найцікавіше із них те, що 

я у мами й тата є, найбільша моя цінність — то батьки, кохані, рід-

ні, найдорожчі і найближчі назавжди (З. Кедись). 2. Найщасливіша 

та мати, у якої щасливі діти. Найперші кроки на землі ми робимо 

з допомогою матері. Це ж у неї — найніжніші руки, найчутливіше 

серце. Таким воно залишається для дітей на все життя (М. Синга-

ївський).

� Визначте рід і число прикметників.

3. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». Одна команда називає 

прикметник у початковій формі, друга — усі форми вищого й най-

вищого ступенів, потім — навпаки.

1. Високий… 4. Великий…

2. Широкий… 5. Дрібний…

3. Солодкий… 6. Мілкий…

4. Редагування. «Знаю, як...». Виправте помилки. Відредаговані ре-

чення запишіть.

Мої батьки самі найкращі. Усім відомо, що материнська любов — 

сама безкорисливіша. Найбільш найдорожча для мене моя сім’я. 
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Мама — моя сама вірна порадниця. Найбільш улюбленіше заняття 

у нас з татом — розгадування кросвордів. Найсолодкий сон — під 

бабусину казку.

5. Конструювання. «З чистої криниці». Поясніть значення фразео-

логізмів. У якій ситуації їх можна вживати? Складіть з ними ре-

чення.

1. Іти шляхом найменшого опору. 2. На повний голос. 3. На пре-

великий жаль. 4. На швидку руку.

� Чи можна у фразеологізмі змінювати ступінь порівняння прикмет-

ника?

IV. Підсумок уроку

� Складіть діалог «Ступені порівняння якісних прикметників».

V. Домашнє завдання

� Вивчити теоретичний матеріал за підручником.

� Написати невеликий твір «Слово «мамо» — великеє, найкращеє 

слово» (Т. Шевченко). 

Урок № 57

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. 

ПОВНІ Й КОРОТКІ ПРИКМЕТНИКИ

Мета:  навчити школярів орфографічно правильно писати від-

мінкові закінчення прикметників твердої і м’якої груп; 

виробити навички правильного вживання прикметників 

у всіх відмінках в усному й писемному мовленні; роз-

вивати уміння правильно користуватися паралельними 

відмінковими закінченнями; виховувати самостійність, 

уважність, охайність.

Обладнання: таблиця «Відмінювання прикметників», картки.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання. 

Робота з індивідуальними картками

Варіант 1
1. Підкреслити прикметники, відповідно до синтаксичної ролі їх в ре-

ченні.

2. Розібрати за будовою: величезній, неспокійному.

3. Визначити всі відомі морфологічні ознаки прикметників: на пі-

щаній косі, по синьому морю.

4. Утворити всі ступеньовані форми виділених прикметників. 

Глибока осінь. Перелітні птахи вже давно відлетіли на південь. 

На звивистому узбережжі Каспію, у величезній затоці, влаштовано 

для них чудовий заповідник. Зараз тут живуть різноманітні переліт-

ні гості.

На піщаній косі біліє зграя чутливих красивих лебедів. Серед гус-

того очерету пірнають сірі качки. А по неспокійному синьому морю 

плавають невеликими табунцями гуси (З журналу).

Варіант 2
1. Підкреслити прикметники відповідно до їх синтаксичної ролі в ре-

ченні.

2. Розібрати за будовою: зеленкувате, спритна.

3. Визначити морфологічні ознаки прикметників: красивий, че-

пурна.

4. Утворити усі ступеньовані форми виділених прикметників.

У сороки-білобоки на боках пір’я зовсім біле. А голова, крила 

і хвіст чорні, як у ворони. Дуже красивий у неї хвіст. Він довгий, пря-

мий. Пір’я на ньому зеленкувате. Сорока – пташка ошатна, чепурна, 

спритна (З журналу).

Варіант 3
1. Вставити доречні, на ваш погляд, прикметники. Обґрунтувати їх 

доцільність.

2. Визначити морфологічні ознаки і синтаксичну роль трьох при-

кметників (на вибір).

3. Утворити всі ступеньовані форми виділених прикметників.

От і прилетіла з далекого краю господиня–осінь. Змахнула рука-

вом – і дерева одягли своє розкішне вбрання. Берізки прибрались, як 

дівчата, і вихваляються одна перед одною красою. А біля них поста-

ють дуби-парубки.

ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. Оголошення теми і мети уроку.

2. Спостереження над мовним матеріалом: у записаних на дошці ре-

ченнях виділити закінчення прикметників; з’ясувати, чим вони 

відрізняються.

1) Ой коли ж ти зріс, коли зелен став? 2) Закотилось сонечко 

за зелений гай… 3) Степи мої широкії, поля ж мої зеленії (Нар. твор-

чість).
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3. Слово вчителя. «Повні і короткі прикметники».

У сучасній українській літературній мові вживаються переважно 

повні прикметники, що мають в усіх формах відмінкові закінчення: 

зелений, зелена, зелене, зелені. Коротких прикметників, що прийшли 

до нас з усної народної творчості зовсім мало: зелен, красен, дрібен, 
повен, ясен, славен. Коротку форму мають якісні і присвійні прикмет-

ники тільки в називному та знахідному відмінках: ясен місяць, Сергіїв 
портфель, материн наказ.

Повні прикметники жіночого і середнього роду можуть мати не-

стягнену (широкая, золотеє) і стягнену форму (широка, золоте). При-

кметники чоловічого роду однини у називному відмінку мають не-

стягнену форму: добрий, щедрий. 
У поетичній мові вживаються повні нестягнені форми прикмет-

ників жіночого, середнього роду в називному і знахідному відмінках 

однини і множини. Наприклад: І ти, моя єдиная, ведеш за собою літа 
мої молодії (Т. Шевченко). 

4 Запишіть, підкресліть прикметники в називному відмінку, виді-

літь закінчення. Чим вони відрізняються? 

1. За дубами сивії голуби, вони мені голівоньку нагули… 2. Ой ле-

тіть, летіть, сиві зозулі… 3. Запрягайте коні в шори, Коні воронії, Та 

й поїдем доганяти літа молодії. 4. Ой, запрягли хлопці коні вороні, 

та вже не догнати літа молоді (Нар. творчість).

5. Робота з таблицею. Опрацюйте таблицю «Відмінювання прикмет-

ників» у підручнику. 

6. Евристична бесіда.

� З’ясуйте, чим відрізняються основи прикметників: зелений, синій.

� Чим відрізняються ці прикметники при відмінюванні? У яких 

відмінках перед закінченням пишеться м’який знак? Чому? (У Р., 

Д. і М. відмінках, а в З. і О. кінцевий приголосний основи 

пом’якшує і).

� Як передаються на письмі закінчення прикметників жіночого роду 

м’якої і твердої груп?

� У яких відмінках прикметники мають паралельні закінчення?

� На який приголосний (твердий чи м’який) закінчується прикмет-

ник безкраїй? Отже, до якої групи він належить?

� Чому ж у його відмінкових закінченнях не пишеться м’який знак? 

(Бо приголосний основи й — м’який).

� Чому прикметники на -лиций не відносяться до жодної з груп?

7. Гра «Естафета». Кожний ряд відмінює словосполучення (усно).

Білий лебідь, добра година, солодке молоко, ранній час, літня 

людина, вечірнє небо.

ІІІ. Вироблення умінь і навичок

1. Провідміняйте словосполучення в однині і множині, прокомен-

туйте відмінкові закінчення прикметників.

Всесвітній форум, осіння ніч, дальнє поле, древній рукопис, біло-
лиця красуня, повнолиций хлопчик, круглолице дівча, довговіє теля, 
батькова порада.

� З виділеними словосполученнями складіть речення, вживаючи їх 

у непрямих відмінках.

2. Перепишіть, дописавши відмінкові закінчення прикметників; по-

ряд у дужках зазначте їх відмінок. Вибір закінчення обґрунтуйте.

КРАСИВО І МОДНО

З-поміж усіх видів жіноч.. рукоділля найдревніш.. і найдоскона-

ліш.. є в’язання на спицях. До цього часу господині використовують 

кращ.. старовинн.. моделі, бо сучасн.. дуже мало. В’яжуть в основ-

ному дерев’ян.., стальн.. або костян.. спицями. М’як.., шовков.. нитки 

краще всього підходять для в’язання. У давнину жінки довг.., зимов.. 

вечорами збиралися на посиденьки і, розмовляючи, переповідаючи 

різн.. казки, байки, пригоди, в’язали тепл.. панчохи, рукавиці, ажурн.. 

хустки, накидки і навіть ковдри.

Надзвичайно красив.. було мереживо, плетене крючком. Тонк.. 

мереживом з гладеньк.. кручен.. ниток оздоблювали шерстян.. і по-

лотнян.. одяг. Орнамент — це поєднання геометричн.. фігур або мо-

тивів рослинн.. чи тваринн.. світу. Орнамент в’яжуть із ниток різн.. 

кольорів. Особливо популярн.. завжди були чорн.. і син.. у поєднан-

ні з червон.. і біл.. . Сьогодні в’язані ручн.. способом светри і коф-

тинки особливо модн.. не лише в Україні, а й у ціл.. світі (З кн. «Ху-
дожня вишивка»).

� Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

� Розкажіть, як ви ставитеся до різних ремесел. Яким із них за-

хоплюєтеся ви, ваша родина?

3. Складіть речення з поданими словосполученнями, вживаючи 

їх у формі давального або місцевого відмінка.

Весільний рушник. Українська витинанка. Народне мистецтво. 

Давні традиції.

4. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». За хвилину назвати 10–

15 прикметників м’якої групи у називному й родовому відмінках.

5. Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй?»
Прикметник темнолиций відмінюється як прикметник мішаної 

групи.
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6. Розібрати прикметники як частину мови (за схемою в підручнику).

Цілує сонце рушники

У чистій материній хаті,— 

І чути, як мої думки,

Мов ластівки стають крилаті. 

(М. Сингаївський)

IV. Підсумки уроку

� Заповніть таблицю:

Я знаю! Я вмію!

V. Домашнє завдання

1. Підготувати усне лінгвістичне повідомлення на тему «Прикмет-

ник — самостійна частина мови»

2. Розібрати прикметники як частину мови.

Лягає поле навзнак на спочинок

І просто в небо, як маленький стяг,

Біжить синок в червоній сорочині.

Не розбереш, де сонце, де дитя 

  І. Жиленко

Урок № 58

КОНТРОЛЬ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Мета: перевірити рівень оволодіння уміннями і навичками сві-

домо, швидко читати, відтворювати з пам’яті прочитане; 

оперувати словами з тексту, особливо прикметниками; 

розвивати вміння лаконічно висловлювати думки; вихо-

вувати уміння об’єктивно оцінювати свої знання.

Обладнання:  текст і тести.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

1. Виголошення повідомлень на тему «Прикметник — самостійна 

частина мови».

2. Вибірковий диктант. Виписати словосполучення «іменник+прик-

метник», у дужках зазначити граматичні ознаки прикметників.

СОНЦЕ-СВІТИЛО

Сонце зігріває землю, у яку сівач кидає зерно, до сонця тягнеться 

зелений паросток, що перетворюється на хлібний колос. Сонце так 

сміється взимку, що вікна в оселях плачуть. Давно відомо, що світило 

морозної пори, як серце мачухи; весняне ж виглядає веселіше й мило-

видніше та схоже на серце дівчини-красуні; літнє сонце порівнюють 

із гарячим поцілунком коханої; і нарешті настає осінь, коли на вулиці 

ні холодно, ні душно, як на святках у сіряках. Світило восени жалує, 

немов мати цигана. І весь цей сонячний шлях на небі споконвіку по-

вторюють живі істоти на землі (З кн. «Ми — українці»).

ІІ. Перевірка навичок читання

1. Слово вчителя. 

— Від уміння свідомо, швидко читати залежить рівень засвоєн-

ня матеріалу з будь-якого предмета, а отже, й ваша успішність. Тому 

читанню слід постійно приділяти велику увагу.

2. Робота з текстом. Читання учнями тексту мовчки.

ЮНІСТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Недалеко від міста Чигирина над річкою Тясмином, що розлива лась 

тут широко й багнисто, на горбі, під великим лісом притулив ся хутір 

Хмельницьких. Суботів звався. Оселив його Богданів бать ко, Михайло.

Тоді Чигиринщина була на краю хрещеного світу. Далі, де тепер 

Херсонщина, то вже були дикі степи. Ходили там табуни диких ко ней, 

сайгаків, турів, цебто диких волів. Далі, ближче до моря, випа сали 

свої отари овець і табуни коней волохи, турки, татари. На Дніп рових 

островах була Січ Запорозька, куди йшли козаки з України підстері-

гати татар, що раз у раз вибігали з Криму на Україну, гра бували села 

й хутори, забирали всякий пожиток і людей у неволю. По степах ні-

яких осад не було, ні міст, ні сіл.

І в сусідстві того дикого степу землі було вільної скрізь, куди оком 

кинеш. Гарно було тут господарити, але небезпечно. Жили люди, 

як у ворожім краю. Хутори ховалися десь у лузі, по балках, щоб не-

примітно було; а двори обгороджувалися міцним частоколом із стріль-

ницями, щоб у потребі відбитися й відстрілятися від ворога. Лісів тут 

тоді було далеко більше, як тепер.

Михайло Хмельницький поставив двір міцний, осадив кілька сі-

мей слуг та підсусідків, завів господарство, жив заможно, в достат-

ках. З дітей один тільки син Богдан-Зиновій виріс. Меткий хлопець 

удався. Чорнявий, сильний, як вогонь, скорий. Розумний і дотеп ний, 

сміливий і завзятий.

Та й час був такий, і місце таке, що не виростали й не ховалися 

там люди інші, тільки хоробрі та завзяті. Жили на ласці Божій, день 
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у день смерті в очі заглядаючи. З хутора на поле не вийдеш без руш-

ниці. Люди косять чи орють, а вартовий на могилі стоїть, щоб вчас-

но попередити про небезпеку.

Отак серед такого життя бурхливого, небезпечного виростав юнак 

Богданко. Та не хотів його лишити без науки батько. Підучивши 

до десяти років, послав у Галичину, в єзуїтську колегію, що її трима-

ли ченці-єзуїти. Там учився він найбільше латинської мови, бо нею 

тоді всяке діловодство велося по судах, по урядах.

Вчився Богдан, набирався науки. Але тягло його на Дніпро, в без-

краї степи, де козаки переганяють вітер на бистрих конях. І не схо тів 

він залишитися в тих безпечніших сторонах, щоб служити десь у су-

ді або на дворі великого пана, дороблятися панської ласки та ма єтку, 

а вернувся на Дніпро.

Пішов на Запорожжя, на Січ, бо там найліпше можна було на-

в читись воєнного ремесла, стати досвідченим вояком, відважним на-

чальником. А в тодішній Україні ніхто не мав такої слави та пошани, як 

вояк, сторож границь України. Вступив Богдан до козацько го війська. 

Ходив з козаками не раз на море, на турецькі міста, щоб «димом з ко-

зацьких мушкетів Царгород (Константинополь) обкурю вати», як казали 

козаки. Уганяв за татарськими наїздами по степах. Ходив у кримські 

походи. З польським військом, з реєстровими ко заками ходив на тур-

ків… Два роки перебув у турецькій неволі, аж виміняли його на турець-

ких невільників після перемоги під Хоти ном (1621 рік), коли то старий 

гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний наловив багато турків.

Так мужнів майбутній славетний гетьман України (За М.Грушев-
ським).

ІІІ. Тести для контролю читання мовчки

1. Хутір Хмельницьких звався:

А Чигирин; 

Б Тясмин;  

В Богданів; 

Г Суботів.

2. Чигиринщина тоді була: 

А Диким степом; 

Б Дніпровським островом; 

В Краєм хрещеного світу; 

Г Частиною Запорозької Січі.

3. У сусідстві дикого степу люди жили:

А Небезпечно; 

Б Безпечно; 

В Непримітно; 

Г Відкрито.

4. Батька Богдана Хмельницького звали:

А Іваном; 

Б Петром; 

В Михайлом; 

Г Зіновієм.

5. Богдан виріс:

А Тихим, хворобливим; 

Б Веселим, жвавим; 

В Розумним, сміливим; 

Г Хитрим, підступним.

6. Пішов Богдан на Запорозьку Січ, щоб навчатися:

А Воювати з турками; 

Б Воєнного ремесла; 

В Козацьких звичаїв;

Г Ловити турків.

ІV. Підсумки уроку. Бесіда

� Яка тема прочитаного вами тексту?

� Якою була юність Б.Хмельницького?

� Які риси майбутнього гетьмана проявилися в Богдана ще в юності?

� Які прикметники-епітети допомагають увиразнити портрет Бог-

дана?

� Дайте оцінку прочитаному. Яку цінність він має для вас, чому 

навчає?

V. Домашнє завдання

� Скласти невеликий твір-опис природи, вживаючи прикметники: 

«Зимові етюди»

Урок № 59

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ ЗА ПРОСТИМ ПЛАНОМ

Мета: навчити учнів писати твори з елементами опису інтер’єру; 

виробляти уміння складати твори-описи відповідно до 

мети і завдань висловлювання, добирати доцільне мовне 

оформлення; виховувати уважність, спостережливість.

Обладнання: малюнки «Музей Т.Шевченка», «Ігрова кімната дитсадка».
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ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розв’язання проблемного завдання.

� Уявіть: Ви побували в музеї Т.Шевченка. (Демонструється малю-

нок).

� Передайте ваші враження від побаченого. Що ви там побачили?

� До якого опису ви при цьому вдаєтеся?

� Отже, передаючи своє враження від того чи іншого приміщення, 

ви вдаєтеся до часткового чи повного опису його. 

На цьому уроці ви вчитиметеся робити це правильно, змістовно, 

красиво. 

ІІ. Засвоєння знань про твір-опис приміщення

1. Бесіда.

� Що на вашу думку, треба знати, аби описати приміщення? (Будову 

тексту, стилі і типи мовлення, особливості опису приміщення, 

слова-назви предметів й ознак).

� Отож, яких умінь ви повинні набути на цьому уроці? (Правильно 

будувати текст з елементами опису інтер’єру, добирати слова і ре-

чення відповідно до стилю мовлення, користуватися тлумачним 

словником).

2. Робота зі зразком тексту-опису приміщення.

� Прочитайте. Визначте стиль і тип мовлення. Що описано в тек-

сті? Як називається такий опис? З’ясуйте основні частини тексту, 

засоби зв’язку між ними. Випишіть за схемою «відоме» — «нове» 

назви описуваних предметів і їхні ознаки.

Бронко зайшов до Рити Валевської, сподіваючись здибати там 

Бори са Каминецького.

Мав передати Борисові важливу відомість. 

Крім цього, Бронкові взагалі хотіло ся побачити Бориса. Стужив-

ся за ним, хоч і вважав, що саме це слово замало чоловіче, а тому 

й не повинно мати міс ця у взаєминах між мужчинами.

Риту застав за столом, заваленим шкільними зошитами та слов-

никами. Стіл, либонь, заради правильного освіт лення, стояв не по-

вздовж, як цього вимагала б економія місця, а впоперек кімнати.

Знайомим духом війнуло на Бронка від цієї малої, надміру висо-

кої кімнати з одним «варшавським» вікном у сад. Широкий тапчан, 

застелений домотка ною веретою, займав половину всієї вільної пло-

щі. Кремові стіни були за ставлені по стелю вузькими стелажами, за-

кладеними книгами різного формату.

Між стелажами висіло кілька дере воритів на тему татрянської 

природи. На старовинній шафі у стилі бароко (Бронко підозрював, 

що кімнату здали разом з шафою, якої господарям ніде було подіти, 

а на дрова порубати шко да) виднілася гуцульська кераміка.

Вся оця обстановка була знайома Бронкові ще з тих часів, коли 

він бігав до Рити, чи то пак — до «ходячої енциклопедії» (І. Вільде).

� Яке перше враження від квартири?

� З якою метою автор увів у свій твір цей інтер’єр?

� Які слова вказують на місце розташування предметів у кабінеті?

� Яка основна думка опису?

� Яке враження на вас справляє кабінет учителя?

� Які предмети обстановки автор обрав для опису і чому?

� Чи є в тексті авторська думка?

3. Розгляд малюнків. Розгляньте малюнки. Кому, на вашу думку, 

належать ці кімнати? Опишіть усно кімнату, що на першому ма-

люнку, попередньо сформулювавши тему. Оберіть стиль мовлен-

ня, дотримуйтеся такого плану:

1. Загальне враження.

2. Опис архітектурних деталей (стіни, стеля, вікна, двері, підлога).

3. Місцезнаходження окремих предметів.

4. Детальний опис предметів інтер’єру (меблі, акваріум, піаніно, 

іграшки тощо).

5. Ваше ставлення до описаного.

4. Словникова робота. Прочитайте словник. Розподіліть слова і сло-

восполучення на дві групи: ті, що вказують на місце предмета 

в кімнаті, і ті, що вживаються для опису предметів. Запишіть 

їх у зошит. У якій частині твору ви використаєте цей словни-

чок?

Біля стіни, маленький столик, низенький стілець, перед вікном, 

посеред кімнати, м’які крісла, декоративний килим, журнальний 

столик, поряд з акваріумом, на стіні, на стелі, на підлозі, на під-

ставці, стіл на високих ніжках, шкіряний диван, м’які подушки, 

декоративні тарілки, сюжетні картини, пейзажі, натюрморт, біля 

дверей, оздоблення, оригінальна люстра, модний торшер, нічна 

лампа.

� Прочитайте речення. Які з них відображають загальне враження 

від приміщення, а які — ставлення до описуваного? Які з них ви 

використаєте у вступі, а які у закінченні твору?

1. Вражає скромність обстановки. 2. Кімната захаращена меблями. 

3. Звертає на себе увагу єдність оформлення — все в світлих, радісних 
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тонах. 4. Справляє враження просторої, світлої зали. 5. З першого по-

гляду видно, що тут тісно, незручно. 6. У кімнаті затишно, приємно. 

7. Усе тут говорить про господаря, його смаки і вподобання. 8. Мені 

дуже сподобалося. 9. Обстановка кімнати розкриває захоплення гос-

подаря, його хобі. 10. Справляє приємне враження, викликає захоп-

лення. 11. Усе влаштовано тут зі смаком і любов’ю.

5. Складання твору-опису. Розгляньте фотографію кімнати, у якій 

жив Тарас Григорович Шевченко в Києві у 1846 році. Сформу-

люйте тему й основну думку твору. Складіть план. Запишіть «ві-

доме» (про предмети), доберіть «нове» (означення-характеристи-

ки). Про які захоплення господаря кімнати говорять предмети? 

Оберіть стиль опису. Опишіть (усно) кімнату Т. Г. Шевченка. Ви-

словіть своє ставлення до описуваного.

ІІІ. Підсумки уроку. Бесіда

� Чого ви навчилися на уроці?

� Що нового дізналися?

� Як ви оцінюєте свою роботу на уроці (за 12-бальною шкалою)?

� Складіть сенкан за темою уроку.

IV. Домашнє завдання

� Написати твір з елементами опису квартири, в якій ви живете. 

Урок № 60

ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. 

ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ В ІМЕННИКИ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи тво-

рення слів в українській мові; виробити вміння утворю-

вати прикметники різними способами, визначати спосіб 

творення загальновживаних прикметників, орфографіч-

но правильно записувати їх; виховувати орфографічну 

пильність.

Обладнання:  таблиця «Способи творення прикметників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Запишіть прикметники-відгадки до загадок. З’ясуйте, від якого 

слова утворився прикметник і яким способом.

� Який зайчик вовка не боїться? (Сонячний)

� Якою косою не вкосиш трави? (Дівочою, піщаною, морською)

� З якого відра не нап’єшся води? (Порожнього)

2. Пригадайте, які ви знаєте способи словотвору, наведіть приклади.

ІІ. Засвоєння нових знань 

1. Зробіть словотвірний аналіз прикметників із записаних на дошці 

загадок. Назвіть способи їх творення.

1) Гостроносий і малий

Сірий, тихий і незлий.

Вдень ховається. Вночі

Йде шукать собі харчі.

Весь із тонких голочок.

Як він зветься? … (Їжачок).

2) Сама жовта і цукриста

Я — красуня золотиста. (Диня)

2. Аналітичне читання. Розгляньте таблицю «Способи творення 

прикметників». На чистій закладці позначте: V — знаю, + — нова 
інформація, ? — не зрозуміле (або забуте), Х — невідоме і незро-
зуміле.

За позначками ?, Х підготуйте запитання до вчителя.

ІІІ. Формування умінь і навичок

1. Випишіть прикметники, виконайте словотвірний розбір. З’ясуйте, які 

суфікси найчастіше використовуються для творення прикметників, 

вжитих у цьому тексті. Чи пов’язано це з темою, стилем тексту?

ПОЛІССЯ

Тихо підкочувалися до шляху золотисті хвилі вівса. Поряд його ви-

сокий молодший брат ще тільки зеленіє, бо його посіяли чомусь пізні-

ше. Великий лан пшениці теж дозріває, зблискуючи зрідка червоними 

маками і синім блаватом поміж стебел. Колоски шепочуться про те, 

що зібрали поле їхнього сусіда — жита. Ген у далині, ближче до лісу, 

розкидані солом’яні горбки після обмолоту, а довгаста, як гарба, скир-

та постягує ці солом’яні буруни до себе, і вони втишаться у її лоні. 

На сусідньому полі ранні скирти не жовті, а чорні: потемніли після 

облоги затяжних дощів. Плантації картоплі ще квітнуть білим цвітом, 

а низькоросла кукурудза стоїть у рівних рядах (М. Малиновська).

� Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

� Знайдіть складні речення в тексті. Як їх визначити? Поясніть роз-

ділові знаки.
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2. Від поданих слів утворіть прикметники префіксальним спосо-

бом. Які префікси вимагають орфографічної пильності? Поясніть 

їх правопис.

Зразок: добрий — предобрий, недобрий.

Здоровий, вільний, щільний, потужний, модний, щасливий, місь-

кий, обласний, гіркий, далекий, давній, шкільний, дорожній.

3. Від поданих слів утворіть якісні прикметники з різними смис-

ловими відтінками у значенні, використовуючи суфікси -еньк-, 

-есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- (-юсіньк-), -уват-, -ущ (-ющ-), -енн-, 

-езн-, -елезн-.

Зразок: старий — старенький, старесенький, старісінький, стару-

ватий, старющий, старезний.

Білий, синій, радий, молодий, мокрий, круглий, кислий, широ-

кий, короткий, сивий, повний, точний.

� Складіть чотири речення з утвореними прикметниками (на вибір).

4. Утворіть від поданих іменників відносні прикметники. Поясніть 

написання -н- і -нн- у прикметниках.

Машина (відділ), баштан (культура), чавун (рейка), телефон (роз-

мова), магнітофон (запис), море (лайнер), ціна (річ), сила (спортс-

мен), кінь (спорт), зміна (струм), осінь (пора), друг (клас).

� Складіть речення з утвореними словосполученнями (на вибір).

5. Утворіть відносні прикметники від власних назв за допомогою 

суфікса -ськ-. Поясніть орфограми у прикметниках. Підкресліть 

букви, що позначають чергування приголосних. 

Зразок: Галич — галицький.

Рига, Кривий Ріг, Запоріжжя, Буг, Чехія, Львів, Прилуки, Збараж, Га-

дяч, Овруч, Париж, Острог, Золотоноша, Миколаїв, Крим, Перемишль.

� Складіть зв’язний текст на тему «Мандруючи стежками України», 

вживайте утворені прикметники.

6. Утворіть прикметники від поданих сполук, виділіть засоби сло-

вотворення. 

Поза уроком; поза чергою; при садибі; за морем; при березі; між 

школами; між континентами; за горами; понад план; на скелі; од віку; 

над хмарою, жовтий і зелений, кислий і солодкий, блідий і рожевий.

� Яким способом утворені прикметники?

� Використовуючи утворені прикметники, складіть діалог на одну 

з тем: «Міжшкільний турнір з шахів», «Районна олімпіада з рід-

ної мови», «На присадибній ділянці», «Заморські гості у нашому 

зоопарку».

7. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». 

� Продовжіть до десяти ряд прикметників з тим самим способом 

словотвору:

1. Прекрасний … 2. Заміський … 3. Золотистий … 4. Темно-чер-

воний…

IV. Підсумок уроку

� Складіть сенкан з вивченої теми.

V. Домашнє завдання

� Пояснити значення фразеологізмів. У яких ситуаціях їх можна 

вживати? Які прикметники (за способом творення) входять до 

їх складу? Чи може прикметник у складі фразеологізму перейти 

в іменник?

1. Тугенький на вухо. 2. Ведмежа послуга. 3. Переливати з пусто-

го в порожнє. 4. Піший кінному не товариш.

� Складіть речення з другим і третім фразеологізмами.

Урок № 61

ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ. НАПИСАННЯ 

НАЙУЖИВАНІШИХ СУФІКСІВ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: навчити школярів знаходити вивчені орфограми і пояс-

нювати їх за допомогою правил; виробляти навички пра-

вильного написання прикметників з вивченими орфо-

грамами, знаходити і виправляти помилки на вивчені 

правила; виховувати орфографічну пильність.

Обладнання: таблиця «Правопис прикметникових суфіксів», картки.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Робота в групах. З тексту на картці виписати прикметники, зробити 

їх словотвірний розбір. (Кожна група опрацьовує 2–3 речення).

Жоден найточніший і найчесніший підручник історії не замінить 

спілкування з минулим через дерево, скелі, джерела, які люди пов’язу-

ють із конкретними історичними особами. Воді в цій низці природних 

пам’ятників відведена особлива роль. Так, чимало джерел в Україні та 

по інших усюдах мають те чи інше відношення до великого Кобзаря. 

Скажімо, в глибокій балці урочища Писарського, що на Черкащині, 
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тече джерельце, яке колись, за народними переказами, розчистив по-

ет. Завжди свіжа й чиста вода в криниці, що на старій Миргородській 

дорозі. Максим Рильський писав про неї: «Криниця в балці, жура-

вель при ній, тут, кажуть, воду пив колись Шевченко». На далекому 

Мангишлаці, куди в минулому столітті був висланий поет, є колодязь, 

який місцеві жителі називають Тарасовим. Прийнялися й верби, по-

саджені ним, і перетворились незабаром на затишний гай.

А скільки звичаїв, повір’їв, прикмет пов’язано з річковою й ко-

лодязною водою! У підземній воді схована таємниця дощів, снігів, 

туманів. Стародавні арійці вважали дощові хмари небесними джере-

лами. «Як у воду дивився»,— кажуть про подію, яку вдалося перед-

бачити (За В. Супруненком). 

ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1) Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
У слові уман..с..кий пишеться два м’яких знака, бо Умань пишеть-

ся з м’яким знаком.

2) Бесіда: 

� Чи достатньо у вас знань, аби правильно записати цей прикмет-

ник?

� Що вам відомо про правопис прикметникових суфіксів?

� Заповніть таблицю в робочому зошиті.

Я знаю! Я вмію! Не знаю, не вмію

2. Прочитайте. Пригадайте правило, за яким у прикметникових су-

фіксах пишеться м’який знак.

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОСМОНАВТ

Леонід Васильович Каденюк народився в 1951 році в селі Кліш-

нівці Хотинського району Чернівецької області. Звідси за польотом 

«Шаттла» стежила його мати, колишня сільська вчителька. Мабуть, 

прадідівський козацький характер вів Леоніда Каденюка до цього. 

З дитинства він мріяв стати льотчиком і наполегливо йшов до своєї 

мети (З кн. «Космос»).

3. Аналітичне читання. Опрацюйте таблицю «Правопис суфіксів при-

кметників» (з позначками V, +, ?, Х).

� Які орфограми слід запам’ятати?

� Підготуйте відповіді на питання однокласників.

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок 

1. Утворіть прикметники із значенням зменшеної (послабленої) озна-

ки. Поясніть правопис суфіксів. 

Зразок: жовтий — жовтуватий, жовтавий.

Довгий, білий, чорний, малий, тупий, червоний, гіркий, солоний, 

синій, солодкий, кислий.

2. До поданих словосполучень доберіть синонімічні з прикметниками.

Зразок: Сік берези — березовий сік.

Напій з груш. Листя лавра. Цвіт яблуні. Варення з вишень. По-

видло з айви. Гілки черешні. Колір абрикоса. Сік сливи.

3. Випишіть із «Орфографічного словника» української мови 10–

15 слів із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть з ними кілька ре-

чень.

4. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфік-

сів -ов-, -ев-, -єв-. Поясніть орфограми в суфіксах.

Вишня, слива, груша, яблуня; Аґрус, калина, дуб, ясен, верба; 

Явір, хміль, черешня, айва, горіх.

� Складіть невелику розповідь на тему: «Свято улюбленого варен-

ня».

5. Утворіть присвійні прикметники за допомогою суфіксів -ин-, -їн-, 

-ів-, -їв-. Поясніть можливі зміни приголосних.

Іван, Параска, Ївга, Сергій, Одарка, ненька, дядько, брат, сестра, 

тітка, Василь, Анатолій, Юрій, Наталка, Тетянка, орел, заєць, ведмідь, 

лев, сова, лелека, грак.

� Складіть кілька речень з утвореними прикметниками (на вибір).

6. «Спостережливе око — Допитливий розум — Влучне слово!»
� Зредагуйте речення. Чи в усіх реченнях прикметник має те саме 

значення?

Це був світлий день. На світлому небі сяяло світле сонце. У світ-

лих вікнах будинків виблискували світлі зайчики. У мене був світлий 

настрій. Хотілося робити лише світлі вчинки. Про цей день у мене 

залишилися лише світлі спогади.

IV. Підсумок уроку

� Доповніть таблицю «Знаю, умію», розпочату перед вивченням теми.

V. Домашнє завдання

� Виписати з підручників речення з прикметниками, утвореними 

суфіксальним способом.
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УРОК №№ 62

НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ

Мета: навчити застосовувати правила при написанні прикмет-

ників; виробляти навички правильного правопису при-

кметників; підвищувати орфографічну грамотність шко-

лярів; виховувати правописну пильність.

Обладнання: таблиця «Написання -н- і -нн- у прикметниках», картки.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Індивідуальна робота учнів з картками і консультантами.

І варіант 

1. Складіть словосполучення з прикметниками, що мають суфікси 

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.

2. Зробіть морфологічний розбір прикметника. Заворожила хлоп-

чиків карпатська ніч.

ІІ варіант 

1. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк- 

від слів: учень, ткач, молодик, чех.

2. Зробіть словотвірний розбір прикметника «Софіївка» – зразок 

прекрасної паркової архітектури.

ІІІ варіант
1. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ев, -єв від само-

стійно дібраних твірних слів.

2. Зробіть фонетичний розбір прикметника. Українські криниці є мис-
тецькими витворами.

Методична ремарка. При потребі учням можна призначити кон-

сультантів з числа сильних шестикласників.

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1) Розв’язання проблемного питання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Сон..ий, кін..ий, захід..ий, річ..ий утворені за допомогою суфікса 

-н-, але пишуться по-різному.

2) Дайте відповідь на питання: Що ви знаєте про правопис -н- 

і -нн- у прикметниках?

3) Заповніть таблицю.

Я знаю! Я вмію! Не знаю, не вмію

2. Аналітичне читання. Опрацюйте таблицю «Написання –н- і –нн- 

у прикметниках» (з позначками V, +, ?,Х). Підготуйте запитання 

до вчителя за позначками ?, Х.

3. Відповіді вчителя на запитання учнів.

4. Дайте відповідь: — Яку орфограму треба запам’ятати?

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Утворіть від поданих іменників прикметники з суфіксом -н-, -ан-, 

-ян-, -ін-, -ин-, -ен-, поясніть їх написання.

Сон, стіна, ранок, туман, осінь, кінь, день, вино, зміна, причина, 

ціна, письмена, глина, пісок, чавун, сила, сокіл, голуб, змія, скло, 

дерево, буква, звір, весна, вогонь, пісня.

� Зробіть фонетичний розбір слів осінь, змія.

2. Складіть речення з поданими прикметниками. Поясніть орфогра-

му «Н і НН у прикметниках».

Численний, страшенний, здоровенний, несказанний, незрівнян-

ний, широченний.

3. Перепишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть орфограму 

«Н і нн у прикметниках».

РІДНОЇ МОВИ ДУША

Чую мелодію слова,

Ніжно звучить, як струна,

Хочеться знову і знову,

Щоб, як луна весня..а,

Легко і стрімко літала

І не було їй кінця,

Чуйно, любовно торкала

Душі людс..кі і серця.

Слово моє, набирайся

Сил із дзвонк..вих струмків,

В пісні народ..ій кохайся,— 

Там діаманти віків.

Там наші душі свяще..і,

Вищий гармонії світ,

Там почуття сокрове..і,—

Болі і радощів зліт.

 (О. Лупій)

4. Якими правилами ви будете послуговуватися, щоб правильно за-

писати прикметники з суфіксом -н- від поданих іменників? Утво-

ріть і запишіть прикметники, орфограми виділіть кольором.

Користь, баласт, форпост, виїзд, оборона, лимон, капость, зап’яс-

тя, цілина, телефон, целофан, честь, тиждень.
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5. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». Продовжіть ряд прикмет-

ників до десяти з аналогічним суфіксом і правописом.

1. Качиний … 2. Старовинний… 3. Невблаганний…

6. Побудуйте діалог, додавши репліки, яких бракує.

� Чи є орфограми у суфіксах відносних прикметників?

� ...

� Як пишуться прикметники із суфіксом -н-?

� ...

� Як пишуться суфікси присвійних прикметників?

� ...

IV. Підсумки уроку

� Доповніть таблицю «Знаю, умію».

V. Домашнє завдання

� Виписати з орфографічного словника по десять прикметників 

з -н- і -нн-, скласти з ними п’ять речень. 

Урок № 63

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 

РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета: навчити правильно писати складні прикметники, пояс-

нювати орфограми правилами; виробляти навички гра-

мотного орфографічного письма, розвивати вміння за-

побігати помилкам у правописі прикметників; вихову-

вати самостійність у здобутті знань.

Обладнання: таблиця «Складні прикметники пишуться разом або че-

рез дефіс», роздруки текстів.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація засвоєних знань

1. Випишіть прикметники з вивченими орфограми. Поясніть їх пра-

вопис. (Текст на кожній парті).

Вони повертаються… Юрій Дрогобич з Руси доктор філософії 

і медицини Болонського університету, й Олек сандр Засядько, кон-

структор ракет, нащадок запорожців з династії козацьких гармашів… 

Юрій Кондратюк — один із піонерів ракетної техніки і теорії косміч-

них польотів (це за «трасою Кондратюка» було здійснено 1969 року 

політ американських астронавтів на Місяць) — і Михайло Туган-Ба-

рановський — перший східноєвропеєць, економічні теорії якого ви-

знав світ… Повертаються не просто на вистраждану батьківщину, аби 

зайняти належне місце в пантеоні славних синів України. Поверта-

ються з непам’яті у пам’ять, із лихих проваль замовчування на вер-

шину заслуженого, і, на превеликий наш сором і жаль, такого за-

пізнілого визнання. Вони ніколи не зрікалися свого коріння, вони 

називали себе українцями, пишалися козацьким родоводом — ми 

про них знаємо як про видатних… російських учених. Це і славетний 

етнограф і мандрівник Миклуха-Маклай, і «батько» сучасної космо-

навтики Ціолковський…

Цей список, звичайно, можна продовжувати. За дея кими підра-

хунками, тільки наприкінці XIX — на початку XX століть за кордо-

ном успішно працювали й мали не абиякий авторитет майже двісті 

вчених-українців (З журналу). 

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1) Розв’язання проблемного завдання. «Згоден? — Не згоден? — Об-
ґрунтуй!»
Деревообробний, історико-культурний, вищезгаданий, трохи вище 

зазначений — усі прикметники написані правильно.

2) Бесіда:

� Яким способом утворені ці прикметники?

� Чи можете ви пояснити, чому вони пишуться по-різному?

� Чи важливо вам це знати? Чому?

3) Слово вчителя:

Складні прикметники часто вживаються в нашому мовленні. Щоб 

писати їх грамотно, треба добре засвоїти правила, які будете вивча-

ти сьогодні.

2. Спостереження над мовним матеріалом (на дошці).

Проаналізуйте сполуки слів, з яких утворені прикметники за зв’яз-

ками (підрядний, сурядний) і зробіть висновки про правопис склад-

них прикметників.

Зразок: Ніжний дзвін (підрядний) — пишеться разом. Кислий і со-

лодкий (сурядний) — пишеться через дефіс.

1. Гостре лезо — гостролезий.

2. Два кольори — двоколірний, двокольоровий.

3. Чотири грані — чотиригранний.

4. Будувати трактор — тракторобудівний.

5. Вище зазначити — вищезазначений.
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6. Білий і синій — біло-синій

7. Мова і література — мовно-літературний.

3. Аналітичне читання. Вивчіть зміст таблиці (у підручнику).

«Складні прикметники пишуться разом або через дефіс» (з по-

значками V, +, ?, Х).

� Яку орфограму треба запам’ятати?

ІІІ. Вироблення вмінь і навичок

1. Утворіть складні прикметники від поданих слів. Як називається 

цей спосіб словотвору? Чи дорівнює лексичне значення прикмет-

ника значенню слів, від яких він утворений? Поясніть, яким пра-

вилом ви керувалися, записуючи прикметники?

Середня Азія, білий і рожевий, мило варити, ліс пиляти, фізика 

і географія, сільське господарство, безтурботний і радісний, північ і за-

хід, Європа й Азія, політика й економіка, різні кольори, п’ятий рік, 

три кути, сам надіється, життю радіти; гіркий, і кислий, і солодкий.

2. За якими правилами подані прикметники треба поділити на дві 

групи? Розкрийте дужки, запишіть у дві колонки.

(Середньо) вічний, (тепло) (воза) будівний, (вагоно) ремонтний, 

(дерево) обробний, (західно) український, (електронно) променевий, 

(науково) дослідний, (добровільно) спортивний, (планово) економіч-

ний, (індустріально) педагогічний, (лимонно) жовтий, (житлово) по-

бутовий, (темно) зелений, (кисло) солодкий, (сліпо) (глухо) німий, 

(сто) (двадцяти) (п’яти) річний, (жовто) (біло) червоний, (гарний) 

прегарний, (добрий) предобрий.

3. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». Доповніть ряди складних 

прикметників.

1. Рукописний… 2. Темно-коричневий… 3. Радий-раденький… 

4. Тридцятип’ятиповерховий…

4. Прочитайте текст. На місці крапок вставте складні прикметники 

(з довідки). До якого типу мовлення належить текст? Чому автор 

використав для опису птаха складні прикметники, а не прості? 

Снігур — супутник зими і білого снігу. Літом його важко побачити. 

А взимку снігурі так звеселяють … пейзаж, радують своїм … посвисту-

ванням. Снігур дуже гарний. У нього … спинка з … надхвістям і … гру-

ди. Шия і голівка … металевим відблиском. Грудка самочки не …, а …, 

тому її оперення більш скромне і непомітне. З настанням теплих берез-

невих днів зимові … снігурі відлітають у свої рідні ліси (Л. Асєєва).

Довідка: одноманітний, добродушний, синювато-сірий, білосніж-

ний, яскраво-червоний, чорно-сірий, ясно-червоний, темно-сірий, 

червоногруді.

IV. Підсумок уроку. 

� Дайте відповіді на питання

� Що нового я дізнався з теми «Прикметник»?

� Який мій найбільший успіх у засвоєнні матеріалу і як я його 

досяг?

� Які труднощі траплялися і як я їх долав?

� Чого я раніше не знав (не вмів), а тепер знаю і вмію?

� Які зміни відбулися у моїх знаннях?

� Чи потрібно це мені? Якщо так, то для чого?

� Які завдання я ставлю перед собою надалі?

V. Домашнє завдання

� Виписати з підручників шість речень зі складними прикметника-

ми на всі вивчені правила.

Урок № 64

НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ 

ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ

Мета: навчити школярів застосовувати правила написання 

прізвищ прикметникової форми; виробити уміння пра-

вильно вживати їх в усному і писемному мовленні; ви-

ховувати уважність і правописну пильність.

Обладнання: таблиця «Правила правопису прізвищ прикметникової 

форми».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань учнів

� Пояснювальний диктант. Поясніть орфограми в прикметниках. 

Заясніло в барвистому травневому вінку біло-оксамитове мере-

живо. Із-за темно-зелених стіжків гордовитого рогозу тихо випливає 

щаслива качина сімейка. Неповороткий сазан виринув з обжитої ями 

і вимальовує широкі кола на водяній гладі. Метушаться легкокрилі 

берегові ластівки. З-під похилого куща розлогої шелюги випурхну-

ла бла китна пташка, плавно торкнулася водяного дзеркала — і вже 

в її довгому дзьобі тріпочеться срібляста верховодка. 

У тінистому вільшанику, у вінку крилато-ажурної папороті, яскра-

во-жовтим букетом пишається болотяне верболіззя.

Пишні левади пропахли медовим ароматом (За М. Яценком).
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ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя.

� Прочитайте на дошці тему уроку.

� Чи є щось нове для вас у цій темі?

� Скажіть, як правильно записати прізвища Крутиков чи Крутіков, 

Писарев чи Писарєв?

� Отже, не все нам добре відоме, є над чим сьогодні працювати на 

уроці.

� Запишіть тему уроку в зошити.

2. Робота з підручником. Колективне опрацювання таблиці «Прави-

ла правопису прізвищ прикметникової форми». Взаємоопитування 

за таблицею.

3. Естафета. Провідміняти прізвища (усно).

Задорожній, Ковалів, Іваничук, Коцюбинська, Писарєва, Федяєва 

(кожному ряду по одному).

4. Аналітичне читання. Читання таблиці «Правопис російських прі-

звищ» з позначками V, +, ?, Х. Запитання учнів до вчителя.

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Прочитайте текст. Випишіть прізвища прикметникового похо-

дження, поясніть правопис.

РОДОВІ ІМЕНА

Прізвище — це зафіксоване в документах родинне найменування. 

Якщо ім’я служить для виділення особи у сім’ї чи колективі, а по-

батькові вказує на зв’язок з батьком, то прізвище об’єднує членів од-

нієї родини і дає змогу відрізнити їх від представників інших родин. 

Прізвище треба берегти, не ганьбити негідними вчинками, бо за ним 

стоять усі покоління твого роду. 

Українські прізвища спочатку одержали феодали, здебільшого 

за назвою своїх земель: Бистрицький, Рогатинський, Задеснянський, 

Острівний, Сербенська, Чорноморський. Згодом прізвища одержали 

міщани, переважно за родом занять: Діхтяр, Килимник, Міняйлук, 

Пивовар, Гончар, Олійник, Пасічник, Кобзар тощо. Кріпаки довгий 

час не мали прізвищ. Лише під кінець 18 століття родові прізвища 

одержали всі українці. Значна кількість їх утворена від імен. Так ві-

домо, що від імені Іван існує 130 прізвищ: Іванів, Іванків, Івасів, 

Іванюк, Іванченко, Іванченків… Деякі з них утворені від жіночих 

імен: Маланчин, Катеришин, Ганусин, Марисіїв, Одарченко (Г. Пе-

редрій).

2. Погрупуйте прізвища за правилами написання і запишіть.

Пушкін, Лермонтов, Рилєєв, Грибоєдов, Писемський, Бєлий, 

Гур’єв, Алексєєв, Фадєєв, Малишев, Бєлорецький, Чичиков, Шипов, 

Білгородський, Виноградов, Єлизаров, Єсенін, Тургенєв, Муромцев, 

Озеров, Федін, Матвєєв, Менделєєв, Козицький, Калінін, Сусанін, 

Рощин, Пущин, Іноземцев, Інокентьєв, Ільїн, Таїнов, Мирний.

� З прізвищами відомих письменників складіть речення.

3. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». Доповніть ряд прізвищ 

на ту ж орфограму.

1. Крутиков… 2. Вавилов… 3. Озеров… 4. Шмельов...

IV. Підсумки уроку

� Заповніть таблицю «Знаю, умію»

V. Домашнє завдання

� Виписати з підручника зарубіжної літератури прізвища російських 

письменників, пояснити їх правопис. Скласти чотири речення 

з виписаними прізвищами (на вибір)

Урок № 65

НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ

Мета: домогтися засвоєння учнями правил правопису НЕ з при-

кметниками; підвищити орфографічну грамотність учнів 

і культуру мовлення; виховувати спостережливість, ува-

гу до слова.

Обладнання:  таблиця «Написання НЕ з прикметниками».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

Спостереження над мовним матеріалом (на дошці).
Прочитайте речення, зверніть увагу, як пишеться НЕ з прикмет-

никами. Пригадайте правила правопису НЕ з іменниками. Чи мож-

на, на вашу думку, аналогічні правила застосувати до правопису при-

кметників з НЕ?

1. Річка не широка, не уславлена, але весела й світла. 2. Русло 

річки не пряме, а звивисте, по її берегах ростуть верби. 3. Лівий бе-

рег невисокий, і його заливає під час повені. 4. На правому, високо-

му березі розкинулося невелике містечко. Його оточує негустий гай, 
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у якому збирають весною — квіти, влітку — ягоди, а восени — гри-

би (В. Панова).

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

� Виходячи з висновків, зроблених після розгляду речень на дошці, 

заповніть таблицю «Знаю. Умію. Я повинен».

� За вашими записами визначимо, над чим нам треба працювати 

на уроці.

2. Колективне формулювання завдань уроку.

3. Аналітичне читання. Опрацюйте таблицю «Написання НЕ з при-

кметниками», роблячи позначки на закладці олівцем (V, +, Х, ?).

НЕ з прикметниками пишеться

Разом Окремо 

1) якщо прикметник без НЕ не вжи-

вається і НЕ виступає префіксом: 

негайний, незугарний, неозорий, не-
добрий, незлий;

2) якщо утворений прикметник 

з НЕ можна замінити синонімом: 

нешвидкий — повільний, неохай-
ний — брудний;

3) у складі префікса недо-, що надає 

значення неповноти якості: недо-
ладний, недосяжний;

4) у прикметниках, що становлять 

єдине поняття: незнайомий, неска-
занний, незрівнянний

1) якщо до прикметника в речен-

ні є протиставлення: не легкий, 
а важкий;

2) якщо прикметник з НЕ виступає 

присудком (між прикметником 

і НЕ можна вставити є, був): ту-
ман не густий (туман не є (був) 
густим)

Орфограма

НЕ з прикметниками

� Яке правило було вам не відоме раніше? Чи припускались ви 

помилок на ці правила? 

� Яку орфограму вам треба запам’ятати?

ІІІ. Вироблення умінь і навичок 

1. Прочитайте речення, поясніть орфограму «Не з прикметниками».

1. Хоч і річка невеличка, а береги ламає. 2. Непроханому гостю 

немита ложка. 3. Що з того, що дівка гарна, коли до роботи незугар-

на. 4. Набрид, як нечиста сила. 5. Розумний і без майна не бідний. 

6. Недобрих слів не обгородиш. 7. Плуг та борона — невелике багат-

ство, та на них увесь світ тримається. 8. Дарма, що перша борозна 

нерівна (Нар. творчість).

2. Перепишіть речення, знімаючи риску. Написання НЕ з прикмет-

никами обґрунтуйте, за допомогою правил.

1. День летить, немов ракета, з ночі, не/всипущий, із веселим го-

моном, чим його зустрінеш, не/відомого (М. Сливко). 2. Тютюневські 

осокори — мій ріднокрай, моя любов!.. Я небо синє, не/озоре у ва-

ших кронах бачу знов (А. Рибачок). 3. А ясна зіронька то заіскриться, 

а то згасає в не/осяжній млі (В. Цимбалюк). 4. Назустріч сонцю ніжні 

личка звелись на довгих стебельцях. І навіть хмарка не/величка таїть 

захоплення в очах (Г. Хорташко). 5. Час не/вблаганний краде в нас 

чарівні миті (З. Рудик). 6. Уз вузенький. Не/глибокий. Тиха річечка 

маленька (І. Яворівський). 

� Поясніть орфограму «Ненаголошені е, и».

3. До поданих прикметників доберіть синоніми з префіксом НЕ- 

і без нього.

Зразок: грубий — некультурний, нечемний, неввічливий.

Знайомий. Хворий. Бідний. Малий. Хибний. Короткий. Вузький. 

Чистий. Турботливий. Сміливий. Дешевий. Легковажний. Запальний. 

Важкий. 

� Складіть кілька речень з прикметниками з префіксом НЕ-.

4. До поданих прикметників доберіть антоніми з префіксом НЕ- і без 

нього.

Зразок: веселий — невеселий, сумний.

Добрий, глибокий, твердий, далекий, ранній, молодий, високий, 

грамотний, талановитий, давній, безпечний.

� Складіть кілька речень з прикметниками з префіксом НЕ-.

5. Гра «Ви нам — слово, ми Вам — десять». Назвіть слово на одне 

з правил таблиці команді-суперниці, вона повинна назвати десять 

прикметників на це ж правило.

6. Творча робота. Допишіть текст «Зимовий пейзаж», вживаючи при-

кметники з не-.

Сьогодні все їй здавалось особливо ніжним і чарівним. Місяць, 

що піднімався з-за снігів, був незвичайним, привітним, щирим, весе-

лим. Половина його сиділа в снігу, і здавалось, що хтось невидимий, 

але теж веселий, оре землю золотим череслом. 

Зорі, особливо виразні і яскраві, які тільки бувають у морозні зи-

мові ночі, підморгували, блимали на неосяжному просторі неба.

� Поясніть правопис виділених слів.
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IV. Підсумки уроку

� Складіть сенкан за вивченою темою

V. Домашнє завдання

� Побудувати лінгвістичне повідомлення на тему «Правопис НЕ 

з прикметниками».

� Виписати з «Орфографічного словника» 10–15 прикметників з не- 

і недо-. Дібрати до них іменники.

Урок № 66

 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ЖАНРОВОЮ 

КАРТИНОЮ (МАЛЮНКОМ)

Мета: навчити учнів складати твір-оповідання за жанровою 

картиною; удосконалювати навички усного та писем-

ного мовлення учнів; збагачувати словник школярів; 

виховувати шанобливе ставлення до краси, мистецтва, 

творчості.

Обладнання: репродукції картин на тему війни «Пам’ятати довіку». 

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Бесіда.

� Чи часто ви буваєте у виставкових залах?

� Які картини вам подобаються? Чому?

� Чи вмієте ви гарно розказати про побачене на картині?

� Спробуйте це зробити за однією із репродукцій картин, що мають 

спільну тему «Пам’ятати довіку».

� Дайте оцінку розповіді.

� Чи є вам чому вчитися?

� Сформулюйте завдання на цей урок.

2. Цілевизначення.

� Для написання твору-оповідання за картиною нам треба знати: 

а) що таке оповідання, його будова;

б) ознаки художнього стилю;

в) мовні засоби зв’язку речень у тексті;

г) художні засоби, особливості їх уживання.

� Яких умінь ви набудете, виконавши цю роботу?

1. Складати твір-оповідання за картиною.

2. Добирати робочі матеріали до твору.

3. Доцільно використовувати мовно-виражальні засоби.

4. Користуватися образотворчою лексикою.

5. Правильно добирати слова і словосполучення для вираження влас-

них почуттів від побаченого на картині.

ІІ. Робота над твором

1. Коротка довідка про художника (підготовлена учнем до уроку).

Микола Гепард — художник, що народився і виріс після війни, 

у 1949 році. Але, скільки пам’ятає себе, День Перемоги у їхній сім’ї 

був священним. У цей день уся родина неодмінно йшла до парку 

Слави, покладала квіти до пам’ятника загиблим солдатам. З хлоп’я-

чим захопленням він дивився на героїв війни, що дзвеніли медалями, 

карбуючи крок на параді. Ця вихована з дитинства глибока поша-

на до визволителів вилилися згодом у картини, присвячені солдатам 

1941–1945 років.

2. Розгляд репродукції картини «Пам’ятати довіку»

3. Бесіда за картиною:

� Яке враження на вас справила картина?

� Яка подія на ній зображена?

� Що ви знаєте про участь українців у Другій світовій війні?

� Що зображено на передньому плані?

� Чи є на картині другий план?

� Які кольори відібрав художник для своєї картини?

� Що вони символізують? Який настрій передають?

� Чому картина має назву «Пам’ятати довіку»?

4. Читання зразка твору-оповідання за картиною.

Дивлюсь на картину маловідомого мені художника М.Гепарда 

«Пам’ятати довіку» і пригадую минулорічне свято Перемоги. Ось так 

і я покладав квіти зі своїм дідусем біля Вічного вогню. А поряд стояли 

ветерани-фронтовики. Дідусь підштовхнув мене: «Дивись, запам’ято-

вуй. Ось вони переможці! Сьогодні ми ще можемо бачити і слухати 

їх… Майбутні покоління уже не матимуть цього щастя. Бачиш, як 

їх мало залишилось…» Я пильно вдивлявся у їхні обличчя, розглядав 

нагороди, що виблискували на сонці. А дідусь тим часом уже вітався 

з ветеранами. Це були друзі його батька, теж фронтовика, якого вже 

не було між нами… 
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Сіли на лавочці в парку. Дідусь, якого всі називали Леонідом Ми-

колайовичем, мабуть, продовжував свої спогади, бо початку я не чув: 

«Кінцевий наш пункт — артучилище в Томську. Основна маса курсан-

тів — з Києва, України. Про те, що новоприбулі курсанти — україн-

ці, хутко дізнався ввесь Томськ. Адже під час маршування ми співали 

українських пісень. Чимало мешканців міста сходилося послухати на-

ші пісні. Аж надто гарно виходило в нас «Копав, копав криниченьку» 

та «Ой на горі та женці жнуть».

Та ось одного дня надійшла сумна звістка: Київ у руках ворогів. 

Похнюпили ми голови. І вперше під час маршу на команду старши-

ни — «Заспівуй!» — ніхто не зреагував. Мовчки, важко йшли, несучи 

в собі гірку думу. «Заспівуй!» — сердився старшина. Мовчимо затято 

і суворо. Як не кричав, не ганяв нас, ніхто не обізвався. А другого 

дня всі подали рапорт з проханням відправити на фронт. Начальник 

училища спочатку відмовив, але після другого рапорту зрозумів, що 

писали ми його кров’ю серця, і підписав. Швидко зібралися, нами 

рухало тоді незбориме почуття — негайно кинутися в бій за визво-

лення Києва, рідної України…»

На картині я бачу недалеке майбутнє: ми всі дорослі, і з нами 

поряд він — останній солдат-ветеран. Але ми пам’ятатимемо довіку 

героїв і їх подвиги і пам’ять цю передамо своїм дітям. В ім’я миру 

на землі! (За С. Плачиндою).

5. Робота з твором-оповіданням.

� Визначте в оповіданні зав’язку дії, розвиток і кульмінацію подій, 

розв’язку їх.

� Назвіть героїв оповідання.

� Яке враження справила на вас репродукція картини і зміст опо-

відання (схвилювало, розтривожило, викликало роздуми і т. п.)?

� Яким чином автор поєднав опис картини і розповідь ветерана? 

Знайдіть мовні засоби зв’язку речень у тексті.

� Перекажіть усно текст.

� Опрацюйте алгоритм написання твору. 

1. Обдумай тему, основну думку. (Тема твору — це сконцентрована 

інформація: про що буду писати. Основна думка — це мета тво-

ру: для чого писатиму).

2. Склади схему підготовки матеріалів і заповни її.

№ порядковий № робочий План Ключові слова, коментарі

1. Біля басейну
Зустріч, розмова, 

п’єдестал

� Перша графа дає можливість упорядкувати послідовно і логічно 

думки, що записані під «робочим номером».

3. Склади логічний ланцюжок ключових (опорних) слів.

4. На чернетці запиши:

Частини твору Зміст (стисло)

1. Вступ (1/4 обсягу твору)

2. Основна частина (1/2 всього обсягу)

3. Закінчення (1/4 обсягу)

� У частині «Зміст» запиши розгорнуту інформацію, що міститься 

в ключових словах. Наприклад: басейн — У нашому місті є пре-
красний басейн.

1. Упорядкуй усе, записане в «Змісті», зіставивши з темою і метою 

(основною думкою) твору.

2. Зредагуй текст (перевір, чи дотримано абзаців, чи немає невиправ-

даних повторів, чи правильно використано мовні засоби зв’язку 

речень, абзаців, чи додержано орфографічних і пунктуаційних 

правил).

3. Перепиши твір у зошит і ще раз перевір.

6. Складання твору-оповідання за дібраною вчителем картиною 

(усно).

7. Самостійна робота учнів над власним твором (письмово).

8. Допомога учням в редагуванні текстів.

ІІІ. Збір робіт 

IV. Домашнє завдання

� Підготувати лінгвістичне повідомлення на тему «Прикметник 

в українській мові». 

Урок № 67

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРИКМЕТНИК»

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про 

прикметник; розвивати уміння лінгвістично мисли-

ти, оперувати мовознавчими термінами, застосовувати 

знання у нестандартних ситуаціях; виховувати цікавість 

до мови, залюбленість у неї.

Обладнання: плакати, таблиці, лозунги, підготовлені учнями, запи-

тальники.
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ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності. Слово вчителя

— Ви вивчили дуже важливу тему «Прикметник». Сьогодні треба 

мобілізувати всі знання і намагатися виявити насамперед для самого 

себе, що ви знаєте, можливо, є прогалини в знаннях, то до тематич-

ної атестації їх треба заповнити. Повторювати тему будемо у формі 

«Лінгвістичного марафону»

— Хто знає, що таке марафон? Звідки походить це слово? 

Словничок
Марафон — тривале й напружене змагання, біг

— Так. Це дуже швидкий біг, у нас він до того ж мовознавчий. Це 

вимагає від вас швидкого відтворення знань і застосування їх на прак-

тиці. 

— Активна участь у всіх конкурсах марафону забезпечить вам ви-

сокі бали на фініші.

ІІ. «Лінгвістичний марафон» 

1. «Конкурс ерудитів». За поданим початком та запитаннями розка-

жіть про прикметник як частину мови і його роль у мовленні.

1) Уявімо собі на хвилинку, що всі ознаки предметів раптом зникли. 

Яким би сірим, одноманітним здавався нам цей світ без рідного 

маминого обличчя, слушної батькової поради, без золотого коло-

сся, голубого неба, червоної троянди, зеленого лісу…

Чи змогли б люди образно висловити думку, створити прекрасні 

поезії, дивні казки, чудові художні твори? Напевне, ні! Той барвис-

тий, неповторний світ навколо нас створює невтомний, невгамовний 

ПРИКМЕТНИК.

Хто ж він такий? Що ми про нього знаємо?

2) Допоміжні запитання (на кожній парті).

1) Яка частина мови називається прикметником?

2) Яке значення виражає прикметник (колір, смак, розмір…)?

3) На які групи за значенням поділяються прикметники?

4) Які ступені порівняння мають якісні прикметники? Як вони утво-

рюються?

5) На які групи поділяються прикметники за особливостями відмі-

нювання?

6) Яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні?

7) Які особливості правопису має прикметник?

2. Ланцюжок. Необхідно один за одним називати прикметники тіль-

ки тієї групи за значенням, якої є названий перший прикметник. 

Якщо ланцюжок переривається через помилку чи затримку, на-

ступний учень називає прикметник іншої групи.

Симпатичний…

Кришталевий…

Довженків…

3. Лінгвістична задача. Побудуйте лінгвістичне доведення висунутого 

твердження: «Виділені слова — різні частини мови».

1. Розумний навчає, дурний повчає (Нар. творчість). 2. Розумний 

чоловік мало говорить, а багато слухає (Нар. творчість). 

4. Світлофор. 

� Згрупуйтеся у 2–3 команди. Утворіть ступені порівняння від по-

даних прикметників за виділений учителем час. Правильно утво-

рені всі форми ступенів порівняння прикметника — зелене світ-

ло — працюйте далі, набирайте бали; неправильно утворені (хоча 

б одна з форм) — червоне світло — втрата балів і роботу продов-

жує інша команда.

Чистий, дужий, хитрий, поганий, вузький, великий.

5. Конкурс редакторів. Зредагуйте текст і запишіть. Обґрунтуйте 

правки. 

Мій друг Юрко завжди був більш старанніший у навчанні, ніж 

я. Мабуть, тому він самий сильний у знаннях з багатьох предме-

тів. А на уроках Юрко самий дисциплінований із хлопців. Він час-

то говорить мені, що самим більшим моїм другом повинна бути 

книга.

6. Орфографічна вікторина: «Яка відмінність у правописі слів?»

1. (Жовто) зелений, (жовто) гарячий; (світло) червоний, (червоно) 

гарячий; (біло) голубий, (біло) сніжний; (два) поверхи, (дво) по-

верховий; (техніко) економічний; (суспільно) корисний.

2. Мід..ий, чаву..ий, ціли..ий, дерев’я..ий, маши..ий, трактор..ий, 

кі..ий, орли..ий, камі..ий, кам’я..ий.

3. Дівчинка була (не)весела. Дівчинка (не) весела. Ворог (не)навис-

ний. (Не)скінченна розмова. (Не) гайний виклик. (Не)сміливий 

хлопець.

4. Матер..н, батьк..в, бабус..н, дідус..в, заяч..й, орл..й.

7. «На змагання викликає відмінок!».

� Провідміняйте (усно) прикметники: ранній, галицький, повноли-

ций.
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� Поставте в родовому, орудному й місцевому відмінках: Юрчишин 

Марина Василівна, Юрчишин Михайло Романович.

8. Бліцтурнір. За хвилину виконати розбір прикметника як части-

ни мови.

Ідеш зимовим лісом і милуєшся чарівною казкою, білосніжним 

дивом, що розкинулось перед тобою (В. Тиха).

9. «Поговоримо». Скласти діалог з кількох реплік за поданою реп-

лікою:

— Що найдорожче та найрідніше тобі?

— …

10. Конкурс на кращу творчу роботу. 

Напишіть коротенький твір на одну з тем: 1. «Провесінь». 2. «Ско-

ро проліски з-під снігу глянуть синіми очима» (В. Сосюра). 

ІІІ. Підсумки уроку

1. Аргументоване оцінювання.

2. Вручення призів.

IV. Домашнє завдання

� Підготуватися до тематичної атестації з теми «Прикметник».

Урок № 68

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 

ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК». 

КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ І ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Мета: провести контрольний зріз знань з вивченої теми, ви-

явити й оцінити рівень знань і вмінь учнів з теми «При-

кметник», розвивати самостійність; виховувати відпові-

дальність, старанність, охайність.

Обладнання:  тести з теми «Прикметник»

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Ви добре працювали протягом багатьох уроків. Тепер треба 

не розгубитися, зосередитися, бути уважними і цілеспрямованими. Це 

допоможе вам успішно справитися з контрольною роботою — дик-

тантом і тестами.

ІІ. Текст контрольного диктанту

КАРПАТСЬКА НІЧ

Казкова та сповнена дива тиша карпатської ночі. Заворожила хлоп-

чиків чарівниця лісів і гір, і вони лежать собі нишком, навіть пово-

рухнутися бояться. Високо-високо мерех тять зорі. От хтось усіяв небо 

золотою пшеницею, а між тим золотим засівом усипав борошном чи 

найбілішою сіллю широку небесну стежину. То світить над Карпатами 

білістю Чумацький Шлях. Далекий і безмовний світ. Хлопчики впев-

нені, що світ починається звідси, з Карпат, бо від високих гір ближ-

че до неба. А вони тепер майже в самому небі, піднялися в найвищі 

українські гори й хочуть почути, що їм скажуть зорі.

Та зорі мовчать. Задрімало в безмов’ї золотом усіяне небо. Засну-

ла земля в тиші карпатської ночі, тільки чути, як у лісі падають го-

лочки зі смереки.

Гарна карпатська ніч (За Я. Гояном). 

ІІІ. Тестові завдання (кожному учневі)

� Виберіть правильний варіант відповіді (1 відповідь — 1 бал)

1. Продовжіть речення: «Прикметник — це частина мови, яка вка-

зує на…

А «…дію або стан предмета…»

Б «…назву предмета і відповідає на питання хто? що?»

В «…ознаку предмета або його приналежність і відповідає на пи-

тання який? чий?»

Г «…предмети, ознаки, кількість, але не називає їх».

2. У якому рядку всі прикметники належать до твердої групи?

А Літній день, широкий степ, багатий фермер, осіннє сонце.

Б Гірський район, велике озеро, пізня година, манна каша.

В Вишневий сад, старий дідусь, рідна пісня, веселе хлоп’я.

Г Останній рік, зелений чай, сосновий ліс, вчорашній день.

3. У якому рядку всі прикметники належать до розряду якісних?

А Тепла хустка, червоне яблуко, вузька стежка, зимовий ранок.

Б Вороний кінь, батьків наказ, скляний стовп, далекий друг.

В Сусідський півень, Марійчин зошит, дерев’яна скриня, товста 

книга.

Г Кращий учень, гречана каша, Олешківська Січ, найближча стан-

ція.

4. У якому рядку всі прикметники належать до розряду відносних?

А Маків цвіт, гаряча вода, свіжа газета, материна порада.

Б Легка ноша, довгий шлях, сільський учитель, дідова хата.
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В Кришталева ваза, міська ратуша, польова квітка, пташиний 

базар.

Г Крутий берег, ситцева сукня, вечірній концерт, радісна звістка.

5. У якому рядку всі прикметники належать до розряду присвійних?

А Фермерів, технічний, паперовий, гарний.

Б Братів, сестрин, Софіїн, Тарасів.

В Материн, фізичний, кривий, бронзовий.

Г Шевченків, Лесин, медичний, могутній.

6. У якому рядку всі прикметники мають ступені порівняння?

А Металевий, військовий, синів, солодкий.

Б Художній, срібний, безлистий, живий.

В Босий, лисий, гнідий, каштановий.

Г Високий, добрий, близький, активний.

� Виконати морфологічний розбір прикметника (3 бали). Кожному 

варіанту один прикметник.

Вода із семи криниць… Це не лише поетичне порівняння, худож-

ній прийом, але й глибока народна пошана до живих прозорих дже-

рел (В. Скуратівський).

� Творче завдання (3 бали). Написати невеликий твір, вживаючи при-

кметники вищого і найвищого ступенів порівняння. Тема: «Най-

рідніші очі — мамині, найтепліша оселя — своя»

V. Збір робіт

VI. Домашнє завдання

� Повторити орфограми в прикметниках.

Урок № 69

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета: зробити аналіз виконаних робіт, заповнити прогалини 

в знаннях учнів; закріпити навички правопису прикмет-

ників, підвищити орфографічну грамотність, культуру 

усного й писемного мовлення; виховувати уважність, 

відповідальність в роботі.

ХІД УРОКУ

І. Загальна характеристика виконання 

контрольної роботи в порівнянні 

з попередньою контрольною роботою

ІІ. Колективний аналіз типових помилок:

а) у тестах;

б) у морфологічних розборах;

в) у диктанті.

ІІІ. Аналіз індивідуальних помилок 

(самостійно, з допомогою вчителя)

IV. Орфографічний диктант

Укладіть з тих слів контрольного диктанту, у яких припустилися 

помилок, словничок. Обґрунтуйте (усно) їхнє написання. Проведіть 

самодиктант з пам’яті.

V. Підсумки уроку

� Чи задоволені ви собою?

� Які недоліки в знаннях виявили?

� Що зробили, щоб ліквідувати їх?

� Які завдання ставите перед собою?

VI. Домашнє завдання

Скласти речення зі словами, у яких були допущені помилки.
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ЧИСЛІВНИК 

Урок № 70

ЧИСЛІВНИК. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ 

ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ ЧИСЛІВНИКА

Мета: вчити розпізнавати числівники в реченні, визначати їх 

граматичні ознаки; виробити навички розрізнення чис-

лівників та інших частин мови, які виражають числові 

значення; розвивати інтерес до наук; виховувати уваж-

ність, спостережливість.

Обладнання: опорна таблиця «Частини мови».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Розгляньте таблицю на дошці, наведіть приклади, дайте відповідь 

на питання: Чи достатньо одного граматичного питання, щоб ви-

значити частину мови?

Частини мови Питання

1. Іменник Хто? Що?

2. Прикметник Який? Чий?

3. Числівник Скільки? Котрий?

4. Дієслово Що робити? Що зробити?

2. Прочитайте словосполучення (на дошці). Визначте частини мови 

(за таблицею). Дайте відповідь на запитання:

� Що спільного в словах?

� Чим вони відрізняються?

1. Трійка (за відповідь), три (сини), триповерховий (будинок), по-

троїти (зусилля). 2. Сотий за списком. Сотня книг. Столітній дуб.

3. Слово вчителя.

— Отже, числове значення можуть мати різні частини мови. Як 

же визначити серед них числівник? Яка відмінність між іменником-

назвою числа і числівником. Відповіді на ці запитання будемо шукати 

у темі сьогоднішнього уроку. (Оголошення теми і мети уроку).

ІІ. Організація засвоєння учнями знань

1. Аналітичне читання. Прочитайте параграф у підручнику, роблячи 

під час читання на закладці позначки: V, +, ?, Х).

2. Бесіда.

� Як записується число в математиці і в мові?

� У чому відмінність?

� Прочитайте приклади, записані на дошці: 33 + 78 = 111, 

424 – 10 = 414. Запишіть їх словами. (Сума тридцяти трьох і сім-
десяти восьми становить сто одинадцять. Різниця чотириста два-
дцяти чотирьох і десяти становить чотириста чотирнадцять)

� У якому відмінку вживаються числівники? Які слова говорять 

замість «+» і «-»?

� Коли і для чого числівник використовується у мовленні?

� Які морфологічні ознаки має числівник?

� На які розряди поділяється за значенням?

� Яку синтаксичну роль виконує в реченні?

ІІІ. Вироблення умінь і навичок

1. Запишіть рішення математичної задачі словами. З’ясуйте розряд 

і граматичні ознаки числівників.

У книзі 480 сторінок. У ній 34 малюнки і 29 схем. Усі інші сто-

рінки — з текстом. Скільки сторінок з текстом у книжці?

2. Визначте, до яких частин мови належать подані слова. З’ясуйте 

їх лексичне значення, граматичні ознаки і будову.

Раз, один, одиниця, однина, одно, однинний, двійка, двійко, 

двояк, двійня, надвоє, удвох, двічі, двоїться, подвоєний, чверть, 

четвірка, четверо, четверик, начетверо, сто, сотня, сотник, декіль-

ка, кільканадцять, багато, половина, півтора, півсотні, два з поло-

виною, сотий, тисяча, тисячний, багатотисячний, мільйон, мільйо-

нер, мільйонний.

Розрізняйте!

Якщо слова тисяча, мільйон, 
мільярд уживаються у формі од-

нини, то вони виступають як 

числівники: тисяча книжок, 
мільйон школярів, мільярд гривень

Якщо слова тисяча, мільйон, мільярд 

уживаються у формі множини, то во-

ни виступають як іменники з кількісно-

предметним значенням: тисячі робітни-
ків, мільйони громадян, мільярди зірок

3. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». Продовжіть ряд числів-

ників аналогічних за значенням.

1. Десять… 2. Небагато... 3. Тринадцятий… 4. Дві сьомих… 5. Се-

меро…
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4. Робота з текстом. Запишіть цифри словами. Визначте розряд чис-

лівників, їхню синтаксичну роль.

МАНДРІВКА ПО КИТАЙСЬКІЙ СТІНІ

Троє молодих китайських робітників повернулися додому після 

тривалих ман дрів. За цей час подолали пішки 6450 кілометрів. Во-

ни йшли маршрутом, прокладеним багато століть тому,— по Великій 

Китайській стіні. Нагадаємо, що висота стіни — від 6 до 10 метрів, 

шири на — 5–6 метрів.

На своєму шляху туристи виявили багато раніше невідомих напи-

сів на стіні, кам’яних прикордонних стовпах та ме моріальних плитах. 

Своєрідним звітом про мандрівку стали 7000 фотографій, зроблених 

ентузіастами (А. Денисенко). 

IV. Підсумки уроку

� Чим різняться число і числівник?

� Коли і для чого використовуються числівники?

� Що нового про числівник ви дізналися на уроці?

V. Домашнє завдання

� Високий рівень — підготувати розповідь «Старовинні назви мір 

і ваги».

� Достатній рівень — скласти кросворд на тему «Числівник».

� Середній рівень — скласти казку, у якій є числівники. 

Урок № 71

ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ

Мета: навчити визначати будову числівника і відповідно пра-

вильно записувати його; розвивати уміння і навички 

вживати числівники в мовленні; виховувати інтерес до 

наукових досліджень.

Обладнання: таблиця «Групи числівників за будовою», картки з вір-

шами-жартами.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

1. Один учень зачитує казку, а інші записують в зошит числівники 

з неї, розподіляючи їх за розрядами.

2. Розгадування кросвордів, складених учнями.

3. Заслуховування повідомлень (1–2) «Старовинні назви мір і ваги». 

Короткі відгуки про них.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Прочитайте на картці уривки віршів-жартів. Чому ці тексти важ-

ко читати? Який запис чисел більш прийнятний? Чому?

ТРИ

Є у мене 3 сес3.

Часто їжджу я до них.

Як би мені ухи3тись

Розказати все про них?

В тої, що живе у С3ї,

Під вікном співає с3ж,

А сама вона майс3ня,

Ось приходь та подивись!

СТО 

У про100го 100рожа

Непро100рий дім,

А тому ча100 100ніжка 

Бродить під 100лом у нім.

Дорожить 100ніжка

Чи100тою ніг,

Привезла з 100лиці

Зразу 100 панчіх.

І непро100, мабуть, 

Випрати всі 100.

Так багато ніжок

Ще не мав ніхто!

(Л. Кондратенко)

2. Запишіть цифри словами (з дошки): 17, 28, 146, 1738.

3. Бесіда.

� Чи відчуваєте ви труднощі у записі? У чому вони полягають?

� Щоб правильно записати ці числівники, треба знати їх групу за 

будовою.

� Скільки слів чи коренів входять до числівника сімнадцять, два-

дцять вісім, сто сорок шість, тисяча сімсот тридцять вісім? Яким 

способом вони утворені?

� Переконайтеся у правильності своїх відповідей, прочитавши таб-

лицю «Групи числівників за будовою».
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ІІІ. Засвоєння нових знань

1. Аналітичне читання. 

� Опрацюйте зміст таблиці «Групи числівників за будовою».

2. Бесіда.

� Які числівники за будовою прості?

� Обґрунтуйте назву «складні числівники».

� Яка відмінність складених числівників від простих і від склад-

них?

IV. Вироблення умінь і навичок

1. Спишіть з дошки текст, усі числа запишіть словами, визначте гру-

пу числівників за будовою.

У середині XVII століття населення земної кулі налічувало всього 

лиш 545 мільйонів чоловік. Але вже через 100 років воно збільшилося 

до 725 мільйонів. Ще через століття населення Землі стало дорівню-

вати 1 мільярду 171 мільйону чоловік (З журналу).

2. Доберіть до поданих чисел відповідні іменники і запишіть. З ново-

утвореними словосполученнями складіть три речення (на вибір).

28, 33, 46, 57, 68, 91, 102, 204, 305, 463, 547, 856, 948, 1251, 2365, 

4500, 1000009, 8-й, 17-й, 30-й, 167-й.

� Визначте групу числівників за будовою.

3. Від кількісних числівників, поданих цифрами, утворіть порядкові 

числівники і запишіть їх словами. Доберіть до них іменники.

11, 16, 23, 31, 45, 54, 67, 70, 82, 99, 100, 128, 224, 325, 712, 813, 

915, 1000.

� З’ясуйте групу числівників за будовою.

4. Творче завдання. 

� Складіть прогноз погоди на завтра, використовуючи різні за бу-

довою числівники.

V. Підсумок уроку

� Що нового ви дізналися на уроці?

� Чому навчилися?

� Чи було вам цікаво?

� Які труднощі, у чому саме відчували?

� Як ви з ними справилися?

VI. Домашнє завдання

� Вивчити теоретичний матеріал «Групи числівників за будовою». 

Скласти діалог «Що ти знаєш про числівник?»

Урок № 72

ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ. 

БУКВА Ь (М’ЯКИЙ ЗНАК) У КІНЦІ ЧИСЛІВНИКІВ 

ТА ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ

Мета: навчити учнів відмінювати прості, складні і складені чис-

лівники; виробляти навички правильного вживання різних 

відмінкових форм їх у мовленні; розвивати навички запо-

бігання помилкам у вживанні складених числівників у не-

прямих відмінках; виховувати орфографічну пильність.

Обладнання: орфографічні словники, таблиця «Відмінювання кіль-

кісних числівників».

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

1. Розігрування діалогів, написаних удома.

2. «Скарбничка мудрих думок». 

� Допишіть прислів’я, визначте групу і розряд числівників. У яких 

ситуаціях доречно вживати ці прислів’я?

1. За одного битого … 2. Семеро одного … 3. Де двоє деруться … 

4. Краще на три слова сказати менше, ніж … 

3. Запишіть цифри словами, розподіливши на групи за будовою (з до-

шки).

49, 317, 60, 8, 5, 30, 14, 367, 1143, 90, 7 1/5.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Розв’язання проблемного завдання

1. Прочитайте речення на дошці. Чи правильно записані числівники?

Сто дев’яносто п’яти спортсменам придбали нову форму. З семи 

учнями пішов у гори інструктор.

2. Слово вчителя.

— Для того щоб правильно вживати числівники у непрямих від-

мінках, необхідно добре засвоїти відповідні правила, що їх будемо 

вивчати на цьому уроці.

ІІІ. Організація засвоєння нових знань

1. Аналітичне читання. 

� Опрацюйте таблицю «Відмінювання кількісних числівників» (за 

підручником).
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2. Бесіда.

� Як відмінюються числівники один, два, три, чотири?

� Яка особливість відмінювання числівників п’ять — двадцять, 

тридцять, п’ятдесят — вісімдесят?

� Скільки відмінкових форм мають числівники сорок, дев’яносто, 

сто?

� Яка особливість відмінювання складених числівників?

� Що треба пам’ятати про правопис числівників п’ять, шість, 

дев’ять, двадцять, тридцять?

� Чи зберігається м’який знак у цих числівниках у непрямих від-

мінках?

IV. Вироблення вмінь і навичок

1. Визначте відмінок числівників у тексті.

ДУБ НА ХОРТИЦІ

Хортиця — найбільший (біля двадцяти кілометрів у довжину 

і до двох з половиною в ширину) і наймальовничіший острів на Дні-

прі. Тут на околиці села Верхня Хортиця росте славетний сімсотліт-

ній дуб. Висота цього велета досягає тридцяти шести метрів, діаметр 

крони — сорок три метри, а товщина стовбура — майже шість і п’ять 

десятих метра. Про цього унікального гіганта складено безліч легенд, 

пісень, дум (А. Денисенко).

2. Запишіть цифри у словосполученнях словами. Визначте відмінок 

числівників.

1. За 7 замками. 2. Жонглювати 11 тарілками. 3. У 40 питаннях 

із 100. 4. На 19 маршруті автобуса. 5. Вручити атестати 478 випускни-

кам. 6. Зупинилися на 60 кілометрі. 7. Користувалися 4 мобільними 

телефонами. 8. Подарували книги 20 дітям.

3. Провідміняйте числівники. З кількома числівниками у непрямих 

відмінках складіть речення.

Семеро, обоє, кількасот, вісім, шістдесят один, сімсот п’ятдесят 

чотири, обидва, триста сорок сім, одна третя, нуль цілих п’ять де-

сятих.

4. Перепишіть, записуючи цифри словами.

1. Знайти частку від ділення 240 на 8. 2. До 93 додати 64. 3. Знайти 

частку від ділення 800 на 1/2 частину від 100. 4. Від 692 відняти 80. 

5. Який периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 93? 6. Зна-

йдіть частку від ділення 369 на 9. 7. До 2/3 додати 7/8.

5. Робота з орфографічним словником. 

� Перевірте правопис слів. Поставте наголос.

� Словниковий самодиктант:

Дев’ять, дев’ятсот, сьомий, чотирьох, шістсот, шістьох, одинадцять, 

чотирнадцять, шістнадцять, дев’ятнадцять, тридцять, п’ятдесят.

6. Відредагуйте текст. 

Я збираю марки. У моїй колекції вже більше семи десяти марок. 

На сороках з них штампи зарубіжних країн. Я спілкуюсь із п’ятдеся-

тьома філателістами. Мрію зібрати кільканадцятьох альбомів марок 

на різну тематику.

V. Підсумки уроку

� Що нового дізналися на уроці? Чого навчилися?

� У чому відчуваєте труднощі?

� Чи задоволені ви собою?

VI. Домашнє завдання

� Вивчити таблицю «Відмінювання кількісних числівників»; 

� Провідміняти письмово числівники сімсот двадцять п’ять, чоти-

риста дев’яносто шість, ввести їх у речення. 

Урок № 73

УРОК-ПРАКТИКУМ. ВІДМІНЮВАННЯ 

КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Мета: закріпити знання й удосконалити вміння відмінювати 

числівники, правильно вживати усі відмінкові форми 

числівників в усному і писемному мовленні; виробити 

навички знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх, 

виправляти помилки на вивчені правила; виховувати 

орфографічну пильність.

Обладнання: таблиця «Відмінювання дробових і збірних числівників».

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

1. Робота в групах. Гра «Експерт». 

Словничок (на дошці): Експерт (від лат. еxpertus — досвідче-

ний) — спеціаліст, який здійснює експертизу й робить умотивова-

ний висновок.
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«Експерти» у кожній групі слухають відповіді учнів, виправля-

ють помилки.

� Завдання для груп. Записати числа словами, зокрема і відповідь, 

визначити відмінок числівників.

№ 1. До 10 додати 8, розділити на 3, помножити на 47 дорів-

нює…?

№ 2. До 58 додати 69, розділити на ½ і помножити на 10 дорів-

нює…?

№ 3. До 94 додати 56, розділити на 30, помножити на 0,7 дорів-

нює …?

№ 4. До 143 додати 16, розділити на 3, помножити на 11 дорів-

нює…?

� Запитання експертам:

� Які помилки були допущені?

� Яка причина їх?

� Над яким матеріалом нам слід попрацювати?

ІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Робота з підручником. Повторіть таблицю «Відмінювання дро-

бових та збірних числівників» та відмінювання тих числівників, 

на правопис яких допускалися помилки.

2. Гра «Перезва». Групи готують одна одній по 3-5 запитань за ма-

теріалами таблиць відмінювання числівників.

Зразок: 

� З кількох частин складається дробовий числівник?

� Як називається верхня цифра? А нижня — ?

� Яким числівником є чисельник? (Кількісним).

� А знаменник? (Порядковим).

� Яка особливість відмінювання збірних числівників?

� З якими іменниками вони поєднуються?

3. Провідміняйте дробові числівники:

2 ½; 4 2/3; 3 5/7; 7/8; 0,3; 7,2.

4. Утворіть від поданих чисел і запишіть словосполучення: збірний 

числівник + іменник. Складіть з ними кілька речень. 

Зразок: троє дівчаток. По дорозі спішили до школи троє дівчаток 

третього класу.

3 (кінь); 4 )теля); 6 (школяр); 2 (лисеня); 13 (курча); 20 (ягня); 

5 (брат); 30 (гусеня); 3 (сани).

5. «Орфографічна дуель». Групи готують суперникам на картках по 5–6 

числівників, що вимагають знання орфограм. Вручають одна од-

ній картки зі словами, словосполученнями чи реченнями і потім 

перевіряють їх.

Зразок: П’ят.., шіст..ма. чотир..х, двадцят..ма, п’ят..десят..ма.

6. Подані словосполучення запишіть в орудному відмінку.

Чотири олівці; три кольори; обидва хлопці; обидві бабусі; п’ятдесят 

овець; сорок ящиків; сто пар чобіт; шістсот сімдесят два гектари.

7. «Естафета». Кожний ряд (група) відмінює один числівник. Пере-

магає той, хто провідміняв правильно і якнайшвидше.

Сто сорок дев’ять; двісті тридцять сім; триста шістдесят чотири; 

п’ятсот дев’яносто вісім.

8. Творче завдання. Пояснити значення фразеологізмів, скласти 

з ними речення.

До третіх півнів. Одного поля ягода. На сьомому небі бути. Всі 

п’ять пальців знати.

ІІІ. Підсумки уроку

� Чи сподобався вам урок?

� Що корисного для себе дізналися?

� Які прогалини в своїх знаннях ви виявили?

� Які уміння виробили? Як оцінюєте свою роботу?

� Що ви собі побажали б?

IV. Домашнє завдання

� Повторити вивчене про числівник, записати від мами чи бабусі 

рецепт страви, вживаючи числівники.

Урок № 74

ВІДМІНЮВАННЯ ТА НАПИСАННЯ 

ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Мета: навчити школярів відмінювати і записувати порядкові 

числівники; розвивати навички правильного вживання 

відмінкових форм порядкових числівників на позначен-

ня дат і часу; виховувати уважність, спостережливість, 

правописну пильність.

Обладнання: порівняльна таблиця «Відмінювання порядкових числів-

ників і прикметників».
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ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Останнім часом багато вчених-мовознавців відносять порядкові 

числівники до іншого класу слів — прикметників.

— Як ви гадаєте, чому?

— Які лексичні чи граматичні ознаки порядкових числівників да-

ють підстави так думати?

— Наше завдання на уроці детально розібратися в цьому і при-

йняти чи не прийняти таку позицію.

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Аналітичне читання. Проаналізуйте порівняльну таблицю «Від-

мінювання порядкових числівників і прикметників», зробіть ви-

сновки.

Числівник Прикметник 
твердої групи Числівник Прикметник 

м’якої групи

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

другий

другого

другому

другий, другого

другим

(на) другому

добрий

доброго

доброму

добрий, доброго

добрим

(на) доброму

третій

третього

третьому

третій, третього

третім

(на) третьому

пізній

пізнього

пізньому

пізній, пізнього

пізнім

(на) пізньому

2. Бесіда.

� Що спільного у відмінюванні порядкових числівників і прикмет-

ників?

� Які ще спільні граматичні ознаки вони мають? (Змінюються за 

родами, числами).

� Яку синтаксичну роль виконують порядкові числівники в реченні?

� Чому ж тоді слова, що вказують на порядок при лічбі, ми відносимо 

до числівника? 

� Чи є складні і складені, порядкові числівники?

� Як, на вашу думку, вони відмінюються? Зробіть висновок, про-

відмінявши усно числівники тридцять сьомий, тисяча дев’ятсот 

дев’яносто восьмий, дві тисячі дев’ятий.

ІІІ. Вироблення вмінь та навичок

1. Визначте відмінок порядкових числівників.

На кінець тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року населення 

Землі зросло ще на один мільярд. Щоправда, частка населення висо-

корозвинених країн щороку зменшується. Так, до 2005 року з першої 

десятки вибули Німеччина, Італія, Франція, а США посідає лише тре-

тє місце. Натомість Бразилія перемістилася з десятого місця на п’я-

те, Пакистан — на сьоме. Стрімко зростає населення Азії, де Китай 

посідає перше, а Індія — друге місце. Україна, на жаль, не входить 

у цю десятку (М. Барановський).

2. Провідміняйте порядкові числівники разом з іменниками.

Сорок п’ятий рік, сімдесят третій політ, сто дев’яносто восьмий 

квартал, тисяча шістсот п’ятдесят шоста сторінка, дев’ятий день, вось-

мимільйонний житель, четверта школа, сьомий рік, шостий клас.

� Складіть повідомлення «Моя школа (клас) — мовою цифр».

3. Замініть цифри словами. Запишіть у дві колонки: у першу — чис-

лівники, у другу — інші частини мови.

2-річний курс навчання, 3-колісний велосипед, 5-стопний хорей, 

2-годинна екскурсія, 2-мільярдний прибуток, 5-мільйонний житель, 

4-річна сестричка, 4-кілометровий пробіг, 4-тисячний тираж, 5-від-

сотковий кредит, 40-тонний вагон, 40-річний чоловік, 40-мільярдний 

борг, 30-градусний мороз, 30-тисячний випуск, 12-річний син, 5-ме-

трова глибина, 3-значне число, 3-сотий журнал, 150-літній ювілей, 

150-тисячна армія, 5-копійкова монета, 5-сотий кілометр.

4. Розбір числівника як частини мови. 
� Випишіть з тексту числівники. Розберіть за схемою.

� Розбір числівника як частини мови. Послідовність розбору.

1. Частина мови.

2. Початкова форма (називний відмінок).

3. Морфологічні ознаки:

1) розряд за значенням: кількісний (розряд для кількісних) чи по-

рядковий;

2) група за будовою (простий, складний, складений);

3) відмінок;

4) рід (якщо є);

5) число (якщо є).

4. Синтаксична роль у реченні.

АНГЕЛ-ОХОРОНЕЦЬ

Із п’ятого поверху житлового будинку в Мюнхені випав сімна-

дцятимісячний хлопчик: він сам виліз на підвіконня. Ніби посла-

ний Богом, на вулиці в цей час з’явився сорокап’ятирічний Міхаель. 

Він випадково побачив, що падає дитина, вмить підскочив і зловив 

малюка. Це вже був третій випадок, коли Міхаелю, як ангелу-охо-

ронцеві, доводилося рятувати людям життя. До цього він встиг на-

дати першу допомогу двом чоловікам, що потрапили під обстріл, та 
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зупинити автобус з двадцятьма пасажирами, яким загрожувала не-

безпека (Е. Файн).

IV. Підсумки уроку

� Складіть сенкан за вивченою темою.

V. Домашнє завдання:

1. Вивчити таблицю «Відмінювання порядкових числівників» та схе-

му розбору числівника.

2. Скласти невеликий твір «Мої плани на канікули», вживаючи чис-

лівники.

Урок № 75

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ПРАВИЛЬНЕ 

ВЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ 

З ІМЕННИКАМИ У ВСІХ ВІДМІНКАХ

Мета: повторити вивчене про числівник, виробити навички 

правильного вживання числівників з іменниками в усіх 

відмінках; виховувати самостійність у роботі з книгою, 

прагнення здобувати знання.

Обладнання: таблиці «Відмінювання числівників»

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. Вибірковий диктант

� Випишіть числівники з іменниками, до яких вони відносяться; 

зробіть повний морфологічний розбір числівників.

ЧОМУ АНТАРКТИДУ ТАК ПІЗНО ВІДКРИЛИ?

У наші дні Антарктида відділена від решти світу природними 

бар’єрами. До південного мису Південної Америки 1000 кіло метрів; 

суднам, що прямують туди, доводиться перетинати найхолодніші 

води світу. Сильні вітри женуть поперед себе величезні айсбер-

ги, взимку моря вкриті кригою. Найкоротша відстань до Австра-

лії становить 3000 кілометрів, а до Африки — 4000 кілометрів. То-

му не дивно, що Антарктиду так пізно відкри ли і що досліджувати 

її почали тільки в XX столітті. Відтоді відо мо, що Антарктида — це 

континент площею 14 мільйонів квадрат них кілометрів. Таким чи-

ном, вона майже вдвічі більша за Авст ралію і в 1,4 раза — за Єв-

ропу (З журналу). 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Постановка проблемного завдання.

� Проаналізуйте подані речення щодо зв’язку числівників з іменни-

ками. Як ви гадаєте, числівники керують іменниками чи навпаки? 

Які числівники завжди узгоджуються з іменниками? Чому? 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

1. Тростянецький дендропарк існує вже понад сто років. У ньому 

налічується тисяча п’ятсот видів дерев. 2. Чи знаєте ви, що язик жи-

рафи досягає шістдесяти сантиметрів? 3. Голову павича вінчає чубчик 

із двадцяти чотирьох пір’їн різних відтінків. 4. Існує близько сорока 

видів гусей. 5. Температура тіла людини найнижча близько четвертої 

години ранку. 6. Перед походом у пустелю верблюд чотири дні тільки 

їсть і п’є, при цьому його два горби поступово збільшуються до со-

рока п’яти кілограмів (З кн. «Світ тварин»)

2. Слово вчителя:

— Для розв’язання цього завдання необхідно засвоїти правила зв’яз-

ку числівника з іменником. (Оголошення теми і завдань уроку).

ІІІ. Засвоєння нових знань

1. Аналітичне читання. Колективний аналіз матеріалу підручника 

«Зв’язок числівника з іменником».

2. Формулювання запитань до вчителя.

IV. Вироблення умінь і навичок

1. Прочитайте. Визначте відмінок числівника і пов’язаного з ним 

іменника.

НАЙСИЛЬНІШИЙ 

1. Стадо слонів може налічувати від десяти до п’ятдесяти тва-

рин. Звичайно ватажком стада є стара мудра слониха. Хоч слон ва-

жить близько п’яти тонн і сягає до двох метрів висоти, цар звірів — 

лев — може напасти на нього. Для захисту слон має два бивні. Але 

це не завжди допомагає. В Азії тигри знищують кожне четверте сло-

неня, бо дорослі слони не в змозі їх захистити. Слон єдиний з тва-

рин має дивний орган — хобот, що служить йому і «рукою», і носом, 

і губою. Хобот має близько сорока тисяч м’язів, тому він і сильний, 

і гнучкий. Ним можна покласти листочок у рот і освіжити себе ду-

шем. Повільні й нібито незграбні слони можуть розвивати швидкість 

до сорока шести кілометрів на годину. 

Існує припущення, що слони живуть кількасот років, але в неволі 

вони рідко доживають до дев’яноста літ (З кн. «Тварини»).
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� Розкажіть про відому вам тварину дикої природи. Використайте 

числівники з іменниками.

2. Перепишіть, розкриваючи дужки. Числа запишіть словами.

Зустрілися 3 (друг). Навчаємося 6 ½ (година). Відпочиваємо 

2 (місяць). Вирощуємо 4 (теля) і 2 (лоша). Працюємо 5 (плоскогубці) 

і 4 (ножиці). Складаємо на 8 (верстат). Поставили 3 (двері). Купили 

33 (курча). Проголосувало 1657 (громадянин). Проїхали 0,5 (шлях).

� Складіть кілька речень з утвореними словосполученнями (на вибір).

3. Запишіть числа й умовні позначення словами. Поясніть, яким 

правилом ви при цьому користувалися.

183 грн.; 17 га; 15 мм; 1,25 ц; 0,5 кг; 13,5 т; 90 %; 624 км; 3 га; 

0,25 г; 5 м. 

� Складіть речення із словосполученнями, що включають дробові 

числівники.

4. Перепишіть текст, дописуючи закінчення іменників. Числа й умов-

ні позначення запишіть словами. Написання обґрунтуйте.

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

1. Світовий океан значно багатший за суходіл. У воді Світового 

океану розчинено 8 млн.т золот.., 164 млн. т срібл.., 800 млн. т 

молібден.. 

2. Леву, щоб наїстися вволю, досить 20 кг м’яс.., а їсть він раз 

у 2–3 дн.. . Найненажерливішою є землерийка, яка з’їдає за добу 

в 4 раз.. більше, ніж важить сама. 

3. Серед довгожителів Землі відома «мавританська» черепаха, яка про-

жила вже 153 рок.., а за прогнозом біологів доживе до 200 рок...

5. Творче завдання. Відредагуйте речення.

1. У туристичному поході взяли участь двадцять два учня. 2. П’ятеро 

бабусів сиділи на лавочці. 3. У нашого дідуся два сина. 4. Біля нашої 

школи росте чотири ясеня. 5. Сьогодні у кожного селянина є два-три 

теляти, десять-двадцять гусеняти і тридцять курчат. 6. На будівництво 

нової школи завезли двадцять чотири вікон.

V. Підсумки уроку

� Складіть діалог на тему «Зв’язок числівника з іменником».

VI. Домашнє завдання

� Вивчити теоретичний матеріал у підручнику;

� Написати невелику розповідь на одну з тем: «Скарби океану», 

«Мешканці лісу (степу)», вживаючи числівники з іменниками.

Урок № 76

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДОКЛАДНИЙ 

ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ-РОЗДУМУ

Мета: навчити учнів докладно переказувати тексти-роздуми, 

визначати основні ознаки цього типу мовлення; вироб-

ляти навички формулювати тезу, доведення, висновки; 

логічно будувати текст, доцільно добирати слова; вихо-

вувати самостійність, творчу активність.

Обладнання:  плакат «Будова тексту-роздуму».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності. Слово вчителя

� Розгляньте плакат «Будова тексту-роздуму», зробіть висновок: чим 

відрізняється роздум від розповіді?

� Чи завжди ви можете логічно довести свою думку? Чого, як 

правило, не вистачає? (Доказів, аргументації, уміння робити ви-

сновки)

� Саме цього зараз будемо вчитися на уроці. (Оголошення теми 

і завдань уроку).

ІІ. Освоєння теми уроку

1. Спостереження над структурою тексту-роздуму. Прочитайте 

текст. Визначте стиль мовлення. Які типи мовлення поєднуються 

в тексті?

ЧОМУ СІМ?

Під вікном росте крислатий каштан. На ньому гніздяться кіль-

часті горлиці.

Вечір заколисав горлиць. Я теж утомлений сиджу за столом, див-

люся на каштанове листя і намагаюсь вирішити, чому така повага 

в нашого народу до числа «сім».

Сім зубчиків на кожному листку, ніби сім листочків зрослися до-

купи. Коли відцвітає каштан, то здається, що свічки догоряють і з них 

скрапує парафін на зелені підставки.

Сім зубчиків на каштановому листку.

Сім кольорів має веселка. Сім днів у тижні. Думай: який колір 

понеділка, який вівторка, а який середи… Колись сторони світу ви-

значали за кольорами: зелений (або синій) — то схід, червоний — то 

південь, білий — захід, чорний — північ. Мій край називається Чер-

воною Руссю…
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Цифри-символи, кольори-символи. Що в них зашифрували наші 

предки? Яку інформацію нам передали? Треба швидше рости, більше 

вчитися. Буду займатися розгадуванням символів мого народу. Адже 

це так цікаво! (За С.Пушиком).

� Пригадайте, з яких частин складається текст-роздум? Як сформу-

лював автор тезу (думку, що потребує доведення)? Які докази на-

вів автор? До якого висновку дійшов?

� Перекажіть усно текст, чітко дотримуючись послідовності: теза — до-

кази — висновок. Намагайтеся не підміняти роздум розповіддю.

3. Ознайомлення з текстом переказу. Прочитайте текст. Визначте 

стиль і тип мовлення. Який тип мовлення поєднано з розду-

мом?

ТВІЙ СЛІД НА ЗЕМЛІ

Який слід повинна залишити людина на землі? 

Старий Майстер звів кам’яний будинок. Став осторонь і милу-

ється з гордістю.

А в цей час біля будинку грався Хлопчик. Він стриб нув на сходин-

ку й залишив слід своєї маленької ніжки на мокрому цементі..

Минуло багато років. Хлопчик став до рослим Чоловіком. Жит-

тя його склалось так, що він ніде довго не затримував ся, ні до чого 

не прихилявся — ні руками, ні душею.

Прийшла старість. Згадав старий Чоловік своє рідне се ло на бе-

резі Дніпра. При їхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає 

своє прізвище, але ніхто не пам’ятає такого Чоловіка.

— Що ж ти тут залишив після себе? — питає у старого Чо ловіка 

один дід.— Є в тебе син чи дочка?

— Немає у мене ні сина, ні дочки.

— Може, ти дуба посадив?

— Ні, не посадив я дуба...

— Так, мабуть, ти пісню склав?

— Ні, й пісні я не склав.

— Що ж ти робив усе своє жит тя? — здивувався дід.

Нічого не міг відповісти старий Чоловік. Згадалася йому та мить, 

коли він залишив слід на сходинці. Пішов до бу динку і побачив за-

кам’янілий відбиток хлопчикової ніжки. 

– Ось і все, що залишиться після мене на землі,— з болем поду-

мав старий Чоловік. — Але цього ж мало, ду же мало... Не так треба 

було жити... (В. Сухомлинський).

4. Бесіда за змістом тексту.

1. Що треба розуміти під словами «Слід людини на землі»: відбиток 

ноги чи справи? 

2. Який смисл вкладає у ці слова мудрий дідусь? Що треба робити, 

аби тебе пам’ятали люди?

3. Яку болючу істину відкрив для себе Чоловік?

4. Чому Чоловік не має імені?

5. У якому реченні тексту міститься теза?

6. Які докази є в тексті? У якій формі вони подаються?

7. У якому реченні міститься висновок?

5. Словникова робота.

� Знайдіть мовні засоби зв’язку речень у тексті (займенники, спо-

лучники, синоніми, повтори слів тощо).

� Доберіть синоніми до слів: звести, прихилитися, скластися. 

� Поясніть у тексті орфограми і пунктограми.

� Складіть план переказу. Запишіть проти кожного пункту плану 

ключові (опорні) слова.

6. Повторне читання тексту.

IV. Самостійна робота учнів над переказом 

� Підготовка першого варіанта тексту на чернетці; редагування; за-

пис у зошит.

V. Домашнє завдання

� Підготуватися до підсумкової атестації з теми «Числівник».

Урок № 77

УЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ 

ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ, ДАТ

Мета: навчити учнів будувати речення з числівниками на по-

значення часу і дат; виробити навички правильно вжи-

вати числівники для позначення часу і дат; виховувати 

спостережливість, уважність.

Обладнання: макет годинника з рухомою стрілкою для гри «Оголосіть 

час».

ХІД УРОКУ

І. Аналіз написаних переказів

1. Загальне враження ( у порівнянні з попереднім переказом).

2. Зачитування кращих робіт або фрагментів.
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3. Колективний аналіз типових помилок.

4. Самостійний аналіз індивідуальних помилок.

ІІ. Організація вивчення нового матеріалу

1. Робота з текстом. Прочитайте. Чи правильно позначено час? Ар-

ґументовано доведіть. Поміркуйте, якими числівниками (кількіс-

ними чи порядковими) слід користуватися, називаючи час (у го-

динах), дату.

ЗДІЙСНЕНА МРІЯ

У давні часи люди заздрили птахам і мріяли злетіти в небо. Вели-

кий італійський учений Леонардо да Вінчі ще в п’ятнадцятому сторіч-

чі створив креслення літального апарата, але людина полетіла лише 

через чотири століття — сімнадцятого грудня 1903 року.

А дванадцятого квітня тисяча дев’ятсот шістдесят першого року 

о дев’ятій годині сім хвилин з космодрому Байконур знявся в небо 

космічний корабель «Восток» з людиною на борту (З кн. «Космос»).

2. Аналітичне читання. Опрацюйте матеріал підручника «Уживання 

числівників у датах і на позначення часу».

Бесіда:

� У якому відмінку ставиться порядковий числівник у датах?

� Як треба поставити запитання, коли хочеш дізнатися про точний 

час?

� Яким числівником позначаються години, а яким хвилини?

ІІІ. Вироблення умінь і навичок

1. Перепишіть текст, запишіть дати словами. 

Твори Олеся Гончара відомі далеко за межами України. Народив-

ся він 3 квітня 1918 року у селі Ломівці біля теперішнього міста Дні-

пропетровська у робітничій родині. Дитинство його пройшло у бабусі 

й дідуся на Полтавщині.

У 1938 році Олесь Гончар вступає до Харківського університе-

ту. Та навчання перервала війна, що почалася 22 червня 1941 року. 

Студент-філолог стає мінометником. Враження війни, біль втрат 

і радість перемог вилились у прекрасну трилогію «Прапороносці», 

що окремими частинами з’явилася у 1946 — 1948 роках. З-під пе-

ра Олеся Гончара вийшло багато чудових творів, у тому числі й про 

дітей, такі як: «Тронка», «Бригантина», «Берег дитинства» та інші 

(Р. Мовчан).

2. Гра «Оголосіть час». Користуючись макетом годинника, один учень 

рухає стрілки, а решта учнів по черзі оголошують час. 

1) 6 год. 30 хв. 2) 7 год. 15 хв. 3) 7 год. 45 хв. 4) 8 год. 35 хв. 

5) 8 год. 40 хв. 6) 9 год. 35 хв. 7) 14 год. 25 хв. 8) 19 год. 18 хв. 

9) 21 год. 10.) 21 год. 10 хв.

3. Дайте повну письмову відповідь на питання. Усі числівники за-

пишіть словами.

1. О котрій годині ви прокидаєтеся в робочий день?

2. Скільки хвилин витрачаєте на ранкову гімнастику і водні проце-

дури?

3. О котрій годині снідаєте?

4. Коли виходите з дому до школи?

5. Скільки часу затрачаєте на дорогу?

6. О котрій годині починається перший урок і закінчується остан-

ній?

4. Творче завдання. Відредагуйте речення.

Три години дня. П’ять годин ночі. В чотири години сімнадцять 

хвилин. Чотири з половиною годин. Двадцять третя година сорок 

хвилин ночі. О п’ятій годині тридцять хвилин вечора.

� Поясніть, чому в окремих словосполученнях слова дня, ночі, ве-

чора зайві?

5. Гра «Павутиння слів».

� Поєднайте слова подані у лівій і правій колонках і запишіть.

Працював о сьомій годині сорок хвилин

Народився до дванадцятої години

Встав першого березня о шостій годині

Повернувся до десятої години

Зателефонував п’яту сорок п’ять

Показує о дев’ятнадцятій десять

6. Складання діалогів.

� За поданою першою реплікою складіть і запишіть діалог.

— Коли ти народився?

— ...

IV. Підсумки уроку

� Що ви засвоїли з теми «Числівник»?

� Яких умінь ви набули? Для чого вони вам потрібні?

� Як ви оцінюєте свої знання і вміння?
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V. Домашнє завдання

� Підготуватися до атестації з теми «Числівник».

� Підготувати «Календар родинних свят»: дізнавшись дати наро-

дження всіх своїх близьких родичів, записати їх словами у хро-

нологічному порядку.

Урок № 78

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати знання з те-

ми «Числівник», розвивати навички й уміння правильно 

уживати й писати числівники; виховувати толерантність, 

уважне ставлення до членів команди, уміння співпрацю-

вати.

Обладнання: карта країни Числівника.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Сьогодні ми здійснимо подорож аеробусом по країні Числів-

ника.

Перед вами карта цієї країни, на якій позначені зупинки нашо-

го аеробуса. Максимальна кількість балів, яку можна набрати на зу-

пинці,— шість.

ІІ. Повторення, узагальнення й систематизація 

знань учнів з теми «Числівник»

� Учитель оголошує зупинки й формулює завдання.

1. Зупинка «Термінознавча». Назвіть усі терміни, які стосуються 

теми «Числівник» і поясніть їх. Зразок: Неозначено-кількіс-

ні — це числівники, які означають загальну, точно не визначе-

ну кількість предметів: багато, мало, декілька, багато учнів, мало 

зошитів.…

2. Зупинка «Мислителів». Дайте відповіді на питання:

1. Чому числівники поділяються на кількісні й порядкові?

2. Чому кількісні числівники поділяються на групи?

3. Чому числівники пов’язуються з іменниками, а не з дієсло-

вами?

4. Чому в датах слово тисяча треба вживати у називному від-

мінку?

5. Чому при визначенні часу вживається порядковий числівник (де-

сята, о восьмій)?

6. Скільки числівників в українській мові?

3. Зупинка «Розумників». Дайте відповіді, навівши приклади.

1. У чому особливість відмінювання числівників від п’яти і далі?

2. Як відмінюються складні кількісні числівники (п’ятдесят, сімде-

сят тощо)?

3. У чому особливість відмінювання порядкових числівників?

4. Зупинка «Бізнесова». Запишіть словами числа у поданих за-

дачах.

1. Фірма отримала кредит на 4 місяці у розмірі 100000 гривень на умо-

вах 20 % річних. Скільки гривень фірма виплачуватиме банку що-

місяця?

2. За три дні кондитер виготував 126 тістечок. Після цього він вико-

ристав новий пристрій і збільшив виробництво до 149. Яку кіль-

кість виробів кондитер виготував за 10 днів?

3. Знайдіть частину від ділення 240 на 8 і різницю чисел 760 і 590.

5. Зупинка «Головоломка». Запишіть і відгадайте загадки. Числа за-

писуйте словами. Поясніть особливості вживання числівників 

з іменниками.

1. Плету хлівець на 4 овець, а на 5 окремо. 2. Що то за птах, що 

на 8 ногах. 3. Під 1 ковпаком 700 козаків. 4. Сидить Марушка в 9 ко-

жушках, хто їх знімає, той сльози проливає. 5. Виходило 12 молод-

ців, випускало 52 соколи та 365 лебедів. 6. Стоїть дуб, а на нім 12 гі-

лок, а на кожній гілці по 4 гнізда, а в кожному гнізді по 7 пташенят. 

7. Коли сьогодні о 12 годині ночі йде дощ, то чи можна сподіватися, 

що через 72 години буде сонячно?

Довідка: рукавичка; комар; мак; цибуля; місяці, тижні, дні року; 

рік, місяці, тижні, дні; ні, бо буде ніч. 

6. Зупинка «Допитливих». 

� Поясніть, чим різняться слова.

1. Стотисячний і стокілометровий? семисотий і семирічний?

2. Чотири, чверть, учетверо, четвірка, четвертий, четверо, четверти-

на, чотиризначний, учетверити, чотири четвертих?

3. Тисяча підручників і тисячі підручників?

7. Зупинка «Редакторська». Знайдіть помилки й, усунувши їх, запи-

шіть речення.
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1. Цього року фермер посіяв дев’яносто два гектари соняшника 

і 43 гектарів кукурудзи. 2. Виставковий зал відвідали триста дев’ять 

глядачі. 3. Магазин закупив триста вісімдесят чотири кілограмів цу-

кру. 4. На хлібозавод завезли шістсот п’ятдесят чотири центнерів му-

ки. 5. На Херсонщині вирощено біля мільйона семисот шести деся-

ти тонн кавунів.

8. Зупинка «Конструкторська». Побудуйте діалог «У гастрономі» за та-

кою ситуацією. Мама виділила вам певну суму грошей і дала список, 

що необхідно купити. Побудуйте діалог з продавцем. Пам’ятайте, 

що вам треба купити все за списком і вкластися у суму грошей.

9. Зупинка «Дослідницька». Виконайте морфологічний розбір виді-

лених числівників.

У неволі тривалість життя птахів різна: гірські стрижі живуть сім 

років, золоті фазани — до двадцяти, а папуги до ста вісімнадцяти 

років (З кн. «Зоологія»).

10. Зупинка «Творча». Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: 

1) «Спортивні досягнення українців» (або учнів вашого класу); 

2) «Мій режим дня на канікулах»; 

3) «Хто у світі най…, най…» (більший, сильніший, менший і т. п.).

ІІІ. Підсумки уроку

Оцінювання знань і вмінь учасників подорожі.

IV. Домашнє завдання

� Підготуватися до тестування з теми «Числівник». 

Урок № 79

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ 

З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ»

Мета: перевірити знання і рівень вироблених умінь і навичок 

з теми «Числівник як частина мови», виховувати право-

писну пильність.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І. Організація навчальної діяльності учнів. 

Постановка мети і завдань тестування

ІІ. Робота учнів з тестами, виконання завдань

1. Продовжіть речення: «Числівник — це самостійна частина мови, 

яка вказує на: 

А «…дію або стан…»;

Б «…ознаку предмета…»;

В «…предмет чи особу…»;

Г «…число, кількість предметів, їх порядок при лічбі…».

2. Числівники за значенням поділяються на:

А …прості і складні;

Б …збірні і дробові;

В …кількісні і складені;

Г …кількісні і порядкові.

3. Числівники за будовою поділяються на:

А …прості і дробові;

Б …складні і неозначено-кількісні;

В …прості, складні і складені;

Г …складні і складені.

4. Кількісні числівники змінюються за…

А …родами і числами;

Б …родами, числами і відмінками;

В …відмінками;

Г …родами і відмінками.

5. У якому рядку всі числівники — кількісні?

А перший, другий, третій, чотири;

Б десять, одна п’ята, троє, декілька;

В десятеро, сьомий, двадцять, вісім;

Г двохсотий, триста один, чотириста, дев’ятий.

6. У якому рядку всі числівники відмінюються як прикметники твер-

дої групи?

А сотий, двадцять третій, одинадцятий, п’ятий;

Б сьомий, четвертий, тринадцятий, восьмий;

В сто двадцять третій, дев’яностий, шостий, перший;

Г триста п’ятдесят третій, сороковий, другий, десятий.

7. У якому рядку всі числівники вжито в родовому відмінку.

А семи, одній сьомій, сімом, шістьом;

Б одного, одної, одних, одної восьмої;

В дев’яноста, сорока, ста, кількома.

Г п’ятдесяти, десятьох, двомстам, трьома.
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8. У якому рядку всі числівники за будовою складні?

А тридцять, одинадцять, вісім, сорок два;

Б двадцять, сто два, п’ятсот, сімсот один;

В сімдесят один, триста, дванадцять, дев’ять;

Г п’ятнадцять, п’ятсот, дев’ятсот, сімдесятий.

ІІ. Завдання (за кожне 2 бали)

1. Числівники запишіть словами, дужки розкрийте.

Поштові голуби можуть перебувати в повітрі 13–15 (година), до-

лаючи відстань зі швидкістю 70–80 (кілометр) за годину на висоті 

350–400 (метр).

2. Розберіть числівники як частину мови (за схемою).

На тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмий рік в Україні існувало 

близько ста прізвищ, утворених від імені Іван і сімдесят вісім — від 

імені Григорій.

ІІІ. Домашнє завдання

� Дібрати чотири загадки з числівниками, записати в зошит.

Урок № 80

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

КОНТРОЛЬ АУДІЮВАННЯ

Мета: перевірити здатність учнів сприймати на слух незнайо-

мий текст з одного прослуховування; розуміти мету ви-

словлювання, його зміст, причинно-наслідкові зв’язки, 

тему й основну думку, виражально-зображальні засоби 

тексту; давати оцінку прослуханому; виховувати уваж-

ність, чуття слова.

Обладнання: текст, варіанти відповідей.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Від нашого уміння адекватно сприймати висловлювання час-

то залежить успіх справи. Тому дуже важливо навчитися з першого 

прослуховування чітко визначати, про що мовиться і з якою метою, 

уміти дати почутому правильну оцінку. Ви на кожному уроці займа-

лися цим. Сьогодні треба показати своє вміння, доведіть, що спро-

можні це робити.

ІІ. Контроль аудіювання

Читання тексту

БІЛЬЯРД 

Це було найсильніше Михасеве захоплення. З азами цієї гри йо-

го познайомив тато десь у восьмому класі. Як завжди й в усьому, він 

узявся до нової гри серйозно й насамперед дістав методичну літерату-

ру про більярд. Вивчив, із чого і як виготовляються киї, кулі. А в де-

сятому класі навіть із кількох старих пошкоджених та викрив лених 

київ сам змайстрував нові.

А якою втіхою став власний більярдний стіл, який батько придбав 

синові в обмін на тенісний! Тож Михась разом із батьком навесні за-

йнялися ремонтом стола й до літа завершили роботу. Стіл поставили 

за хатою. Хлопці-ровесники, старші й молодші приходили чи не що-

дня. Михась охоче ділився з друзями своїми знаннями з мистец тва цієї 

гри. А в змаганнях із більярду вісімнадцятирічний Михайло у Вин-

никах виборов перше місце.

Але хотілося випробувати себе серед маститих більярдистів Льво-

ва. Разом із батьком вони почали у вихідні відвідувати клуби «Роман-

тик» і «Кассіопея», де збиралися прихильники й майстри більярду. 

Михайлик швидко став відомим у цьому середовищі, особливо після 

того, як один із асів вирішив продемонструвати «новачкові» складний 

більярдний прийом. Дві кулі, розміщені посередині стола, потрібно 

було одним ударом кия забити в протилежні лузи. Як на те, і за пер-

шим, і другим разом удар виявився безрезультатним. Тоді Михайло 

попросив кий і з першого разу майстерно послав кулі в протилежні 

лузи. Присутні лишень переглянулися…

Відтак Михайло брав участь у міських й обласних змаганнях. Тоді 

ж, а було це взимку, поїхав Михась із мамою до Києва. Мама у від-

рядження, а син — на всеукраїнські змагання. До того він не був 

у Києві.

Мешкали в дешевому готелі. Надворі було дуже холодно, у готелі 

теж не тепло. Чи то від холоднечі, чи від невдалого виступу на зма-

ганнях (не пройшов у наступне коло), враження від столиці лиши-

лися кепські.

Михась зосередився на техніці гри. Переніс із двору до своєї кім-

нати більярдний стіл. Тільки з ліжка — одразу кілька ударів. Лише 

після цього починав робочий день.

Довгою була й дорога до інституту фізкультури. З весни почав 

інтенсивно готуватися до Львівського державного інституту фізичної 

культури за схемою, що її розробили вдвох із батьком. Жодного разу 
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не було випадку, щоб Михайло пропустив тренування. Найскладні-

шим випробуванням став біг на 1000 метрів. Із якою радістю пові-

домив син батькам, що він успішно склав іспит і першим прийшов 

до фінішу! 

До всіх занять в інституті ставився сумлінно.

Михась прагнув стати більярдистом-професіоналом і став би, ко-

ли б не тяжка хвороба, що зупинила серце юнака.

Батьки вшанували пам’ять улюбленого сина турніром із більярду. 

Допомогла їм у цьому Федерація більярдного спорту Львівщини та 

її прихильники (О. Сапеляк).

Відповіді учнів на тести
1. З азами гри на більярді Михась познайомився:

А у шостому класі; 

Б у сьомому класі;

В у восьмому класі;

Г у десятому класі.

2. Більярдний стіл поставили:

А в саду; 

Б за хатою; 

В у кімнаті; 

Г у клубі. 

3. Михайло став відомим більярдистом завдяки:

А знанням теорії; 

Б оволодінню мистецтвом гри; 

В демонстрації складного більярдного прийому; 

Г розповідям про нього друзів.

4. На всеукраїнських змаганнях з більярду Михась:

А виграв; 

Б пройшов у фінал; 

В виступив невдало; 

Г захворів. 

5. Закінчивши школу, Михайло Сапеляк вступив до:

А Київського університету; 

Б Львівського геологічного інституту; 

В Львівського інституту фізичної культури; 

Г Львівського медичного університету. 

6. Батьки вшанували пам’ять сина:

А олімпіадою з екології; 

Б змаганнями з бігу; 

В турніром із більярду; 

Г спартакіадою. 

ІІ. Завдання

� З якою метою автор розповів про Михайла Сапеляка?

� Чого вчить приклад життя Михайла?

� У якому стилі написано текст? Свою думку обґрунтувати.

IІІ. Домашнє завдання

� Сформулювати письмово, яких правил дотримувався Михайло 

Сапеляк у житті.
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ЗАЙМЕННИК 

Урок № 81

ЗАЙМЕННИК. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: вчити школярів розпізнавати займенники, визначати їх 

граматичні ознаки; виробляти навички використовувати 

займенники для заміни повторюваних іменних частин 

мови; виховувати активне ставлення до навчання.

Обладнання:  малюнки на тему «Сім’я», фразеологічні словники укра-

їнської мови.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності. Слово вчителя

— Послухайте казку. «Жив-був в одного чоловіка кіт. Звали його 

пан Коцький. Дивиться кіт: господар його щовечора книжку читає. 

Чує пан Коцький про хазяїна кажуть люди: «Мудрий…» Вирішив і со-

бі стати мудрим. Пішов господар у поле, а пан Коцький швиденько 

до книжки. Розгорнув її, а там сила-силенна слів. Що його робити? 

Без головного слова тут не розберешся. Зупинив перше слово і питає: 

«А хто тут у вас старший?» — «Я!» — відповідає воно. — «От і добре, 

ти і познайомиш мене з іншими словами»… — «Ні,— обізвалося по-

ряд якесь маленьке слово. — Його величність Іменник дуже зайня-

тий. Це можу зробити я — його перший заступник…»

— Чи зрозуміли ви, про яку частину мови йдеться? Що ви вже 

знаєте про неї? Які лексичні і граматичні значення вона має? На уроці 

ми розширимо і поглибимо ваші знання про цю частину мови. 

(Оголошення теми і мети уроку)

ІІ. Засвоєння нового матеріалу

1. Вступна вправа. Прочитайте і вкажіть займенники. З’ясуйте, чи 

відповідають вони на питання, які з граматичних ознак (рід, чис-

ло, відмінок) мають, яку синтаксичну роль виконують?

МАМА

Лелекою у вікна стукнув ранок  

І шибку прохромив червоним дзьобом. 

Над ліжечком схилившись, мама ранком 

Змахнула нашвидку волосся з лоба  

Й промовила притишено-ласкаво:  

— Поспи ще, доню, спи, моя рідненька, 

А я піду, бо день мене гукає,   

Свій сон я віддаю тобі, маленька…

  (М. Косякевич).

Який неуважний хлопчисько:

У вправі було слово «мати»,

а він написав «матуся»…

Бо ніжність, любов

у тім слові,

І я до нього горнуся…

 (С. Павленко).

� Чим займенник відрізняється від іменника? Що в них спільного?

2. Аналітичне читання. Опрацюйте теоретичний матеріал підручни-

ка, запам’ятайте визначення займенника.

3. Бесіда.

� На що вказують займенники, співвідносні з іменниками? Назвіть 

їх. Які граматичні ознаки вони мають?

� Назвіть займенники, співвідносні з прикметниками. Які їх грама-

тичні ознаки?

� Чи є займенники, що співвідносяться з числівниками? Назвіть їх. 

Як вони змінюються?

� Дайте визначення займенника як частини мови.

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок 

1. Прочитайте. Назвіть займенники. З’ясуйте, з якими частинами 

мови вони співвідносяться.

СИНОВІ

Я хочу одного, сину, щоб ти гарним хлопчиком ріс, щоб совість 

у тебе чиста була. Не слухайся тих, що по-пустому геройствують. Не-

ма у злочині геройства. Є тільки сором і ганьба, і до таких від людей 

тільки сором і презирство… 

Героями на іншій дорозі стають… Працею людина і сильна, і кра-

сива. Ось і на станції в нас, який колектив, усі за тебе переживають, 

хочуть, щоб ти людиною став, маму свою не осоромив… (О. Гон-

чар).

� Виконайте розбір виділених слів як частини мови.

� Поясніть орфограму «Ненаголошені е, и»
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2. Перепишіть. Підкресліть займенники, що вказують на предмети, 

прямою рискою, на ознаки — хвилястою, на кількість — пунк-

тиром. Поставте запитання до особових займенників і визначте 

відмінок.

З давніх-давен домашнє вогнище оберігали жінки. Мабуть, звід-

си і богиня Берегиня.

Берегиня! Яке точне, яке містке і яке поетичне слово! Та, що бе-

реже дім, оберігає членів сім’ї від неправильних дій, від зла та напас-

ті. Ми знаємо її з дня народження. Бо над колискою першими бачи-

мо її добрі й лагідні очі. Одягаємо сорочечку, випрану її невтомними 

руками. А скільки сніданків й обідів вона нам зварила! Скільки ґу-

дзиків пришила! Чи зміг би хто порахувати все те, що для кожного 

з нас зробила мати? Ми любимо її! Ту богиню Берегиню, яка ніколи 

не вимагає від нас ніяких жертв, а сама задля нас жертвує всім, іно-

ді навіть самим життям. Її ім’я високе і величне — МАТИ (В. Тиха).

� Доберіть заголовок. Визначте тему, стиль тексту. Яка роль займен-

ників у ньому?

3. Перепишіть. Знайдіть і підкресліть займенники за їх синтаксич-

ною роллю.

У нас був дід дуже схожий на Бога. Коли я молився Богу, то зав-

жди на покуті бачив портрет діда в старих срібнофольгових шатах, 

а сам дід лежав на печі і тихо кашляв, слухаючи моїх молитов. Зва-

ли нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном. Він був високий 

і худий, і чоло в нього високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода 

біла. Любив дід гарну бесіду й добре слово.

Він був наш добрий дух лугу і риби. Гриби і ягоди збирав він у лісі 

краще за нас усіх і розмовляв із кіньми, з телятами, з травами, з ста-

рою грушею і дубом — з усім живим, що росло і рухалось навколо.

А скільки він знав казок і оповідей про старовину! Дід заводив нас 

у такі казкові нетрі, що ми переставали дихати… (За О. Довженком).

4. Робота зі словником. Випишіть із фразеологічного словника 

4–5 фразеологізмів, у яких є займенники. У яких ситуаціях до-

цільно їх вживати?

5. Творча робота. За малюнками на тему «Сім’я» складіть невеликий 

твір. Вжиті у ньому займенники підкресліть за їх синтаксичною 

роллю в реченні.

IV. Підсумки уроку

� Що нового дізналися про займенник?

� Як це вам згодиться у житті?

V. Домашнє завдання

� Вивчити правила у підручнику.

� Записати п’ять прислів’їв із займенниками, визначити їх синтак-

сичну роль.

Урок № 82

РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета: поглибити й розширити знання учнів про значення за-

йменників, поділ їх на розряди; виробляти навички роз-

різнення займенників за розрядами; правильного ви-

користання їх як засобу зв’язку речень і частин тексту, 

написання займенників з прийменниками; виховувати 

пошану до сім’ї, родинних традицій.

Обладнання: таблиця «Розряди займенників за значенням», текст «Те-

пло батьківського дому».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. 

Пояснювальний диктант

� Підкреслити займенники, з’ясувати, з якою частиною мови вони 

співвідносяться, які їхні граматичні ознаки. Як пишуться займен-

ники з прийменниками?

Знов моя бабуся пісню заспіває.

І, відклавши справи, сяде край вікна.

Я дрібненькі зморшки на щоках торкаю,

Але ти для мене завжди молода.

Заспівай мені, бабусю,

Тиху колискову.

Я з тобою повернуся

У дитинство знову 

(П. Яценко) 

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Спостереження над мовним матеріалом тексту. Прочитайте. З’я-

суйте, на що вказують виділені займенники. Визначте їх мор-

фологічні ознаки. Чому не можна виділені займенники віднести 

до однієї групи?
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ТЕПЛО БАТЬКІВСЬКОГО ДОМУ

Далека батьківська домівка. Нікого не лишилося в тій хаті з їхнього 

роду, і стоїть вона, стара й похилена, наче сторічна бабуся.

Все в цьому родинному домі було своє: стіл, лави, ослони, зробле-

ні майстровими руками господаря, ковдри і рядна, виткані на верста-

ті матусею. Живучи в міській квартирі, він часто сумував за далекою 

хатою, у якій народився (І. Цюпа).

2. Аналітичне читання. Прочитайте таблицю «Розряди займенників», 

роблячи позначки олівцем (V, +, Х, ?) на закладці.

Розряди займенників за значенням

За своїм значенням займенники поділяються на дев’ять розрядів:

осо-

бові

зво-

рот-

ний

пи-

тальні
відносні

запе-

речні

неозна-

чені

при-

свійні

вка-

зівні

озна-

чальні

я, ти, 

він, 

вона, 

воно, 

ми, 

ви, 

вони

себе хто?, 

що?, 

який?, 

чий?, 

кот-

рий?, 

скіль-

ки?, 

(тільки 

в пи-

таль-

них 

речен-

нях)

хто, що, 

який, 

чий, ко-

трий, 

скіль-

ки, (для 

зв’язку 

частин 

склад-

ного ре-

чення)

ніхто, 

ніщо, 

нія-

кий, 

нічий, 

ніко-

трий, 

ні-

скіль-

ки, 

жод-

ний, 

жоден

дехто, 

дещо, де-

який, 

чийсь, 

ко-

трийсь, 

аби-

хто, аби-

що, хто-

небудь, 

будь-що, 

казна-

що, каз-

на-хто

мій, 

твій, 

свій, 

наш, 

ваш, 

їхній

той, 

цей, 

такий, 

стіль-

ки

весь, 

вся-

кий, 

сам, 

самий, 

кож-

ний, 

(ко-

жен),  

інший

� Поставте запитання до вчителя (відповідно до позначок ?, Х).

ІІІ. Вироблення умінь і навичок 

1. Визначте розряд займенників у пісенному тексті.

РІДНА НЕНЬКО

Рідна мамо, добра ти моя ненько,

Мамо, мамо, вишенько біленька!

Чуєш, мамо, горлиця мені знову

Нагадала давню пісню колискову.

Приспів:

Що було — відбуло, наче сніг, зійшло, 

Наче сон перейшло молоде чоло. 

Що було — відбуло за туманом літ, 

Тільки ти, як тоді, розвидняєш світ. 

Що було — відбуло, а тебе зову,—

Запитай, запитай, чи я так живу? 

Чуєш, ненько моя, вічна пісня та, 

Що з дитинства несу через всі літа!

В полі, мамо, з пісні проросло жито. 

Буде, мамо, наша пісня жити! 

Мамо, мамо, в пісні край твого поля

Вічний сон солдата береже тополя. 

Мамо, мамо у сльозі твого болю 

Ти мені по війні дарувала щастя-долю. 

Чуєш, мамо, учини ж мою волю,—

Доки світ в моїм вікні, даруй свої пісні! 

(П. Дворський)

2. Розподіліть займенники за розрядами. Складіть по одному речен-

ню з займенниками кожного розряду.

З нами, моє, у неї, зі мною, її, ніхто, ніскільки, котрий, цей, ін-

ший, такий, наш, будь-хто, щось, ця, абиякий, свій, собою, ти, ко-

му?, його, чим?, що?, ким?, який, чого?, чий, дечий, твій, стільки, 

ваш, самий, він, кожний, вона.

3. «Скарбничка мудрих думок». Допишіть прислів’я. За яких умов 

спілкування їх можна використати? Які розряди займенників у них 

уживаються? 

1. Ніхто не знає, де …. 2. Не хвали себе, хай … 3. Скажи мені, хто 

твій друг … 4. Який Сава, …

Довідка: його щастя чекає; люди хвалять тебе; я скажу, хто ти; та-

ка й слава.

4. Творче завдання. Прочитайте твір шестикласника. Чи подобаєть-

ся він вам? Чому? У якому стилі він написаний? Виправте недо-

ліки тексту.

Увечері я вийшов на прогулянку. На брук тихенько падали зів’ялі 

сережки берези. Здавалося, вони кружляють у танці, але вітер, дмух-

нувши з-за рогу, заграв їм швидкої мелодії. І вони закружляли у вихорі. 

Шкода, що їхній танок так швидко закінчився. Вони ніби втомилися 

і лягли на асфальт спочити. Мені було їх жаль топтати, і я оминув їх.

IV. Підсумки уроку

� Назвіть розряди займенників, наведіть приклади.

V. Домашнє завдання

� Вивчити таблицю «Розряди займенників».
� Записати 4–5 фразеологізмів із займенниками, скласти з ними 

речення. 
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Урок № 83

ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ. 

ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС ЇХ

Мета: закріпити навички розпізнавання особових та зворотного 

займенників; виробити навички правильного вживання 

їх у всіх відмінкових формах, доцільного використання 

займенників для заміни невиправданого повтору імен-

ників; виховувати прагнення плекати красу.

Обладнання: таблиці «Відмінювання особових займенників», «Відмі-

нювання зворотного займенника»

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань. 

Мотивація начальної діяльності учнів

1. Вибірковий диктант. Випишіть особові займенники, визначте 

їх відмінок і число.

РІДНОМУ КИЄВУ

В собі ти дивну силу маєш:   

Ведеш мене в нові світи.   

В тобі я зможу загубитись,   

Та разом з тим себе знайти…   

Прокинусь з почуттям тривоги:  

Невже тебе покину знов?    

О ні, нам не страшні дороги,    

Бо нас об’єднує любов!   

Ми завжди поряд, завжди й всюди,  

Ти знаєш все, про що мовчу.   

І нам не на заваді люди —    

Ти знаєш все, чим я живу.   

Блакиті висота бентежна,

Блаженний затишок дібров,

О сивина віків священна!..

В тобі я розчиняюсь знов.

Коли дитиною малою

Росла,— зі мною ріс і ти…

І от дорослі ми з тобою — 

Тепер нам разом далі йти.

Мій рідний Київ, вічно юний!

Як не любити нам тебе!

Скажи, чи знайдеться у світі

Той, хто забуде, що ти є? 

(Т. Усатюк)

2. Бесіда.

� Які особові займенники змінюють у непрямих відмінках ко-

рінь?

� Коли в особових займенниках з’являється початковий звук 

[н-]?

� Більш докладну відповідь на ці питання знайдете в матеріалі 

сьогоднішнього уроку. (Оголошення теми і мети уроку)

ІІ. Засвоєння нових знань 

1. Аналітичне читання. Опрацюйте таблиці відмінювання особових 

і зворотного займенників.

2. Бесіда.

� Як змінюється корінь особового займенника, в яких особах і від-

мінках?

� У якому відмінку постійно є [н-]?

� Якого відмінка немає у зворотного займенника себе? 

� Провідміняйте один одному по три особових займенники і зво-

ротний (усно).

ІІІ. Вироблення умінь і навичок 

1. Поєднайте особовий займенник з прийменником і запишіть.

До (він), до (вона), у (воно), у (вона), на (він), на (вона), на (во-

ни), з (він), з (вона), з (вони), під (він), під (вона), під (ми), над (він), 

над (вона), над (вони).

� Складіть кілька речень із займенниками в орудному відмінку.

2. Додайте до дієслів особові займенники і запишіть.

Піклуватися про … ; чекати на … ; зустрітися з … ; під’їхати до …  ; 

надіслати … ; йшов перед…

3. Перепишіть. Визначте граматичні ознаки особових займен-

ників. 

1. Люба Земле! Тебе обіймаю, розумію, як важко тобі. Люба Земле! 

Тебе я кохаю, Прошу вижить в шаленій добі. Не лише мені — всень-

кому людству,— ти ж для всіх нас колискою є. Люба Земле! Піди у від-

пустку і підправиш здоров’я своє (Л. Дюсенбаєв). 2. Ходімте в сад. 

Я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер. 3. Що робить мі-

сяць по ночах, коли земля йому в очах, земля, ромашка і вода,— тоді 

він сонце вигляда (М. Вінграновський). 4. Україно! Ти для мене диво. 

І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і щаслива, з тебе диву-

ватися повік (В. Симоненко).
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4. Прочитайте. Перепишіть речення, поставивши займенник себе 

у потрібному відмінку. Визначте відмінки наявних у тексті за-

йменників.

1. Господар хати майже з вогню виніс дітей і дружину. Він же, 

лелека, рятуючи (…), відразу полетів геть од пожежі, забувши про 

свою родину. 2. Та ось прийшла осінь, і лелека, добре підгодувавшись 

на болоті, повернувши... красу і силу, прилетів на поле. 3. Зграя лелек 

оточила його і довго клекотали між …, а винний стояв, опустивши 

голову. 4. Він, мабуть, відчував за … провину. 5. Лелеки знялися і по-

летіли, а вигнанець сумно бродив болотом, дивився на … у дзеркало 

води і, здавалося, думав важку думу (За В.Земляком). 

5. Спостереження над мовним матеріалом. Прочитайте вірш. У яко-

му значенні вживається займенник Ви? Зверніть увагу на форму 

дієслова при цьому займеннику.

МАТЕРІ
Свій перший крок не пам’ятаю,

Не пам’ятаю перший звук,

Та серцем і душею знаю — 

Вони із материнських рук.

І я увесь з її безсоння,

З її тяжких тривожних літ.

Оці натруджені долоні

Мені подарували світ…

І скільки раз в годину скрути,

Коли хилилась голова,

Мені хотілося почути

Її, як хліб, святі слова.

Як добре, що в хвилину зламу,

Ви серце живите моє.

Спасибі Вам, старенька мамо,

Що Ви на світі просто є! 

(П. Ярмолик).

� У яких випадках займенник ви вживається в пошанно-ввічливому 

значенні? Як він пишеться?

IV. Підсумки уроку

� Дайте оцінку своїй роботі на уроці.

V. Домашнє завдання

� Вивчити таблиці відмінювання особових і зворотного займен-

ників.

� Написати листа бабусі чи дідусеві, використовуючи пошанно-ввіч-

ливу форму займенника ви.

Урок № 84

ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ, 

ВІДМІНЮВАННЯ ЇХ

Мета: навчити розрізняти питальні і відносні займенники в ре-

ченні, а також займенник що і сполучник що; виробити 

навички відмінювання і правильного вживання відмін-

кових форм питальних і відносних займенників у мов-

ленні; виховувати самостійність у здобутті знань.

Обладнання: таблиці «Відмінювання питальних і відносних займен-

ників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Лінгвістична естафета

� Кожен учень ряду (групи) називає всі займенники одного розряду.

Загадки бабусі Морфології:

� Які особові займенники заважають рухові дорожнього транспорту? 

(Я, ми).

� Які особові займенники допомагають підлозі стати чистою? (Ви, 

ми, ти).

� Який займенник вживається тільки в непрямих відмінках? (Себе)

� Які займенники належать відразу до двох розрядів? (Хто, що, який, 

чий, котрий, скільки).

� Чи можна визначити розряд питальних і відносних займенників 

поза реченням? (Ні).

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Робота з таблицею. Розгляньте таблицю відмінювання питальних 

і відносних займенників. Що для вас уже добре відоме? Що нове? 

Відмінювання яких займенників викликає труднощі?

Відмінювання питальних і відносних займенників

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М. 

(на)

хто 

кого

кому

кого

ким

кому

кім

що

чого

чому

що

чим

чому

чім

який

якого

якому

якого

яким

якому

якім

чий чиє

чийого

чийому

чийого чиє

чиїм

чийому

чиєму

чиїм

чия

чиєї

чиїй

чию

чиєю

чиїй

котрий

котрого

котрому

котрого

котрим

котрому

скільки

скількох

скільком

скільки

скількома

скількох

чиї

чиїх

чиїм

чиїх 

чий

чиїми

чиїх
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2. Спостереження над мовним матеріалом. Прочитайте речення. 

Спробуйте з’ясувати, у якому з них вжито займенник що, а в яко-

му — сполучник що.

1. Тож свою полюбімо Вкраїну, що так гордо тримає чоло (В. Цимба-
люк). 2. Ми вірили, що наша футбольна команда переможе (З газети).

3. Бесіда.

� Чи можна слово що замінити займенником яка? 

� Визначте, яким членом речення виступає яка (що) у першому 

реченні? (Підметом)

4. Висновок учителя:

� Якщо слово що можна замінити синонімічним займенником яка, то 

це слово — займенник, він виступає членом речення — підметом.

� У другому реченні що такій заміні не підлягає, бо порушується зміст 

речення. Спробуйте поставити до нього запитання від інших членів 

речення. Це також не вдається. Отже, якщо слово що не пов’язане гра-

матично з іншими словами і не піддається заміні — це сполучник.

ІІІ. Вироблення вмінь і навичок

1. Перепишіть, підкресліть питальні й відносні займенники, по-

значте їх відмінок.

Зразок: А чого (Р. в.)тобі, пташко, не співати? 

ЧИЙ САД?

— Няньку! Де ви? — від хати гукнув Василько.

Пригара не озвався. Він зник у слив’янику. Хлопець пішов у по-

шуках поза хату. Побачив на землі гілля й від дерева до дерева по-

брів, доки батька не знайшов.

— Няню! А що ви тут робите?

— А ти не видиш?

— Для чого ви їм обтинаєте?

— Кому це «їм»?

— А тим, що після нас тут будуть…

— Як, синку, для чого?.. Тут будуть люди! А де би я не був, хто 

би тут не жив, хто би звідси яблучко чи грушку не з’їв, кожен поряд-

ний чоловік буде пам’ятати, що сад на Згарищі залишився од Пригар. 

А цей сад довіку-віків буде і моїм!.. (І. Чендей).

Довідка: няньку, няню (діал.) — батьку, батько, тато.

2. Переробіть речення так, щоб питальні займенники стали віднос-

ними. Поясніть, яку роль вони виконують у складному реченні. 

Прокоментуйте розділові знаки у складних реченнях.

Зразок: Які професії у вашій родині спадкоємні? — Учитель запи-

тав, які професії у нашій родині спадкоємні.

1. Що тобі подобається в природі? 2. У якому настрої частіше 

всього буває ваш улюбленець? 3. За якими ознаками ви це визнача-

єте? 4. Яке враження викликає тваринка у ваших друзів? 5. Чим саме 

поліпшує тваринка ваш настрій? 6. Скільки йому років? 7. Чому ви 

вважаєте його гарним, граційним, прекрасним?

3. Перепишіть. На місці крапок поставте потрібний відносний за-

йменник.

ПРОВЧИВ

Раз вхопив орел двох лисенят і заніс до свого гнізда, щоб йо-

го власні діти мали (…) поживитися. Старий лис сидів під деревом, 

на вершечку (…) було гніздо, і плакав. Але орел не зважав на те. Коли 

ось почув дим, (…) здіймався з усіх боків вгору по стовбуру дерева. 

Злетів орел з гнізда, в (…) пищали його діти. І (…) ж побачив! Ко-

ло дерева лис наскладав хмизу, до (…) підносив палаючу головешку. 

Злякався гордий орел за власних дітей і погодився на всі умови, (…) 

продиктував йому лис. Насамперед віддати дітей, після (…) лис обі-

цяв погасити полум’я. Орел зробив усе, (…) лис хотів, і був дуже за-

доволений з того, (…) хитрий противник додержав слова.

Так може статися, (…) великі й заможні, (…) кривдять бідних, зму-

шені будуть з часом і самі затремтіти перед ними (Є. Ярошинська).

� Виконайте синтаксичний розбір другого речення.

� Розберіть за будовою виділені слова.

� З’ясуйте тему й основну думку казки. Який висновок для себе має 

зробити читач?

4. З поданими займенниками складіть пари речень так, щоб в одному 

випадку це був питальний займенник, а в іншому — відносний.

Хто, що, який, чий, чиє, котрий, котре, скільки.

IV. Підсумки уроку

� Що вивчали на уроці?

� Для чого потрібно розрізняти питальні і відносні займенники?

� Яка роль цих займенників у мовленні?

� Які особливості правопису їх ви запам’ятали?

� Яким чином розпізнаємо відносний займенник?

V. Домашнє завдання

� Вивчити таблицю відмінювання питальних і відносних займенників.

� Виписати із підручника історії для шостого класу по три речення 

з питальними і відносними займенниками. 

� Дати відповідь: у якому стилі частіше використовуються питальні, 

а в якому відносні займенники? Як, на вашу думку, чому?
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Урок № 85–86

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТВІР-РОЗДУМ 

ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ (УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ)

Мета: закріпити поняття про роздум як тип мовлення; розви-

вати навички зв’язного мовлення, збагачувати активний 

словник учнів; формувати вміння створювати логічні 

твори-роздуми, доцільно вживати слова, складати план 

власного висловлювання; виховувати спостережливість, 

старанність.

Обладнання: малюнок «Бабуся прибирає кімнату, а внук лежить на 

дивані», орієнтовний план.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда.

� Пригадайте, чим роздум відрізняється від розповіді, опису.

� Назвіть частини, з яких складається роздум. (Теза — докази — ви-

сновки).

� Про що може людина роздумувати, розмірковувати?

� Що головне у роздумі? (Дібрати докази).

� Які типи мовлення можуть поєднуватися у тексті-роздумі?

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Для чого треба вчитися писати твори-роздуми? Де це приго-

диться вам у житті? (Оголошення теми і завдань уроку).

ІІ. Освоєння теми уроку

1. Робота зі зразками творів-роздумів.

� Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Як ви оцінюєте 

вчинки дітей (схвалюєте, засуджуєте, підтримуєте, заперечуєте…)?

Текст 1
Дівчинка років п’яти, звісивши ноги з причалу, дивиться у во-

ду. Танцюють на хвильках сонячні зайчики. Вода просвічується аж 

до дна.

— Ой! Скойка! — дівчинка мало не впала у воду. — Татусю, ді-

стань мені її. Будь ласка.

Батько роздягається і ниряє різко і сильно, бо до дна майже чо-

тири метри. Повертається, високо тримаючи скойку над головою.

— Дістав!

На вітерці, під палаючим сонцем равлик ховається в мушлю. Ской-

ка не здається вже такою яскравою, чарівною, як крізь воду. Вона 

на очах тьмяніє, а равлик у ній зіщулюється.

— Так ось вона яка,— дівчинка задумливо бере її з батькових 

рук. — Беззахисна, безпомічна...

Подув прохолодний вітер, стало незатишно.

— Давай її випустимо,— пропонує дівчинка.

Батько посміхається. А дівчинка повертає скойку морю (Ю. Крас-

нощок).

Текст 2
Море викинуло на берег безліч маленьких медузок. Якийсь хло-

пець вирішив розважитися — розбивав їх палицями і чавив ногами. 

Невже він не розуміє, що медуза — жива істота! Японці поетично на-

зивають їх морськими ліхтариками. І справді, якщо підійдете до моря 

вночі, коли яскраво світить місяць, ви побачите у воді безліч білих 

ліхтариків. Це медузи світяться у срібному місячному промінні.

Хоч складаються вони на вісімдесят відсотків з води, але мають, 

як більшість істот, очі, деякі з них — аж двадцять чотири! «Кришта-

леві» красуні бувають і ніжно-рожевими, і фіолетовими, блакитними, 

лимонними, салатовими, бузковими. Тож хіба можна нищити таку 

красу! (А. Доленко).

Бесіда за текстами (1, 2):
� До якої частини твору-роздуму (теза — докази — висновок) ви 

віднесете подані тексти? До яких роздумів вони спонукають? 

(Про доброту і жорстокість, про безумність вчинку, байду-

жість, про відповідальне чи безвідповідальне ставлення до природи 

тощо).

� Які аргументи ви можете дібрати на користь схвалення (текст № 1) 

або осуду (текст № 2)?

� Який висновок випливає з розповіді (текст № 1, 2)?

2. Ситуативна вправа. Розгляньте малюнок. Чи не здається вам ця 

ситуація дуже знайомою? Доберіть заголовок. Сформулюйте тезу. 

Доберіть докази. Зробіть висновок.

Зразок: 

1. Теза: Вдома діти повинні обслуговувати себе самі.

2. Докази: 1) Батьки теж працюють і втомлюються. 2) Це привчає 

до порядку, організовує. 3) Я люблю свою маму і хочу їй допо-

могти. 4) Це моя підготовка до самостійного життя.

3. Висновок: Кожен повинен сам себе виховувати, готувати до само-

стійного життя і пам’ятати, що навіть маленька праця краща ве-

ликого безділля.
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3. Самостійна робота учнів над власним висловлюванням. Складіть 

твір-роздум про вчинки людей на тему: «Слово не повинно роз-

ходитися з ділом» (усно).

Орієнтовний план:

Вступ. Який вчинок спонукав мене до роздумів?

Теза. Дав слово — кріпись (або «Назвався грибом — лізь у ко-

шик»).

Докази. 1. Виконав обіцянку — значить не підвів товариша (чи 

друзів, колектив). 2. Зробив потрібну (корисну) справу. 3. Виховуєш 

власну силу волі. 4. Не осоромив свого роду.

Висновок. Відчуття задоволення, гордості. 

Або: Перемогти себе найважче.

Або: Перемога над собою — найдорожча перемога.

Можливі ситуації: 1. Хтось не з’явився на спортивні змагання 

6-х класів школи. 2. Хтось «забув» про концерт у дитбудинку або про 

зустріч з малятами першого класу і т.п.

4. Заслуховування висловлювань кількох учнів, аналіз щодо відпо-

відності вимогам до твору-роздуму, мовного оформлення.

5. Творча робота. 

� Запишіть твір у чернетці, відредагуйте його (з допомогою вчите-

ля), а потім перепишіть у зошит.

ІІI. Підсумки уроку

� Які труднощі відчували в роботі?

� Як їх подолали?

� Що, на вашу думку, вдалося, а що — ні?

IV. Домашнє завдання

� Повторити розряди займенників;

� Виписати із збірників кілька загадок із займенниками. 

Урок № 87

ТВОРЕННЯ, ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС 

НЕОЗНАЧЕНИХ ТА ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: дати поняття про способи творення неозначених та за-

перечних займенників, особливості їх відмінювання; ви-

робити навички самостійно утворювати ці розряди за-

йменників, правильно вживати їх у мовленні, знаходити 

в них орфограми і пояснювати їх за допомогою правил, 

правильно писати неозначені і заперечні займенники; 

виховувати правописну пильність.

Обладнання: таблиці «Відмінювання неозначених займенників», «Від-

мінювання заперечних займенників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Складіть по два речення із займенниками хто, що, який, чий так, 

щоб вони виступали то питальними, то відносними.

2. Гра «Естафета». 1-й ряд — назвати усі заперечні займенники, 

2-й ряд — назвати усі неозначені займенники 

3. Вибірковий диктант. Випишіть заперечні займенники в одну ко-

лонку, а неозначені — в другу.

КОЛОДЯЗЬ В СТЕПУ

Неподалік Горпищенкової кошари, на сув’язі зви вистих степових 

доріг стоїть чабанський колодязь. Піс ля кожної війни цей колодязь 

чистять. Після першої війни витягували з колодязя одне залізяччя, 

після дру гої — інше, а після третьої... «Та хай вона щезне,— ду-

має Горпищенко-чабан, працюючи біля колодязя,— хай краще ніхто 

її не бачить, бо після неї, мабуть, і чи стити було б нічого, всі коло-

дязі в світі повигоряли б...».

З самого рання трудяться вони удвох з Корнієм, за мінюють трос, 

примуцьовують до нового своє незвичайне, червоне, як жар, цебро, 

зроблене з оболонки казна-чиєї морської торпеди. Ціле літо ллється 

з цієї торпеди вода в ринву, і чабани п’ють із цієї торпеди, ще й проїж-

джий який-небудь — чи то буде механік котрийсь з автолітучки, чи аг-

роном чийсь, чи зоотехнік, що роз’їжджає по степу своєю бі даркою,— 

буває, спеціально заверне сюди, зробить гак, щоб напитись...

А чабан Горпищенко тільки радіє в душі, дивлячись, як люди сма-

кують його водою, бо її ніскільки не меншає від того, що її все літо 

беруть і беруть (О. Гончар).

ІІ. Засвоєння нових знань

1. Спишіть з дошки займенники, виконайте словотвірний розбір їх. 

Сформулюйте висновок про те, яким способом утворилися запе-

речні і неозначені займенники, від яких твірних слів.

а) Ніхто, ніщо, ніякий, нікотрий, нічий, ніскільки. 

б) Казна-що, дехто, абищо, будь-який, хтозна-чий, скільки-не-

будь.
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2. Робота з підручником. Прочитайте статтю в підручнику «Творен-

ня і правопис неозначених і заперечних займенників». Запам’я-

тайте орфограми. 

3. Бесіда.

� Від яких займенників утворені заперечні і неозначені? 

� Які префікси і суфікси беруть участь у їх творенні?

� Як пишуться заперечні займенники?

� Як пишуться неозначені займенники?

� Які орфограми вам треба запам’ятати?

� Як відмінюються заперечні і неозначені займенники?

� Розгляньте зразок відмінювання неозначених і заперечних займен-

ників, порівняйте з відмінюванням питальних. До якого висновку 

ви дійшли?

ІІІ. Вироблення вмінь і навичок 

1. Провідміняйте неозначені займенники.

Якийсь, абихто, котрий-небудь, хтозна-що, дечий, будь-чиє.

� Складіть кілька речень з цими займенниками у непрямих відмінках.

2. Провідміняйте заперечні займенники.

Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий.

� Назвіть особливості відмінювання заперечних займенників.

3. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис займенни-

ків. Визначте їх відмінок.

(Ні) що на Землі не вічне, навіть континенти. Щільно притиснуті 

одна до одної плити, з яких складається земна кора, повільно пере-

міщуються. Відстань між (де) якими з них — сто і тисяча кілометрів. 

(Де) котрі з плит несуть на собі континент, як наприклад, північно-

американська платформа. (Будь) які рухи плит земної кори не про-

ходять безслідно. Коли які (сь) краї плит черкаються один об один, 

відбуваються землетруси. Проте (ні) хто не може точно сказати, коли 

це станеться (Н. Ленц).

� Поясніть правопис префіксів.

� Визначте стиль тексту, свою думку аргументуйте.

4. Перепишіть займенники з прийменниками, розкриваючи дужки. 

Поясніть правопис.

Де (в) чому, на (чому) небудь, до (де) кого, будь (у) кого, від (аби) 

кого, казна (на) що, аби (з) ким, ні (з) ким, хтозна (з) ким, з (казна) 

чим, ні (на) якому, для (чого) сь, ні (до) чийого, ні (в) чому, будь (у) 

чиїх, на (де) кому. 

5. Творче завдання. Колективне складання гуморески «Як Абихто 

в гості ходив».

IV. Підсумки уроку

� Робота в парах. Складіть діалог за вивченою темою.

V. Домашнє завдання

� Вивчити матеріал за підручником.

� Виписати зі збірників 5 загадок із неозначеними і заперечними 

займенниками. 

Зразок: Прийшов хтось, узяв щось, поніс туди, не знаю куди (Вітер).

Урок № 88

ДЕФІС У НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКАХ. 

НІ В ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКАХ

Мета: повторити вивчене, закріпити навички вживання і пра-

вопису неозначених і заперечних займенників; засвоїти 

вивчені орфограми в цих займенниках; виховувати пра-

вописну пильність.

Обладнання: таблиця «Правопис неозначених і заперечних займен-

ників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Робота в парах. Проведіть взаємоперевірку на знання правил пра-

вопису неозначених і заперечних займенників. За потреби корис-

туйтеся таблицею.

2. Орфографічна п’ятихвилинка. Коментоване письмо.

Будь-хто, ніхто, будь у чому, чийсь, ніякий, абищо, ні в кого, з ким-

небудь, казна з ким, хтозна-який, дехто, де з ким, ніщо, ні до чого, 

ніким, нічий, дещо, хтось, ні про що, котрийсь, аби в котрого, хтоз-

на-чим, казна-яким, для чого-небудь.

ІІ. Тренувальні вправи

1. Запишіть, розкриваючи дужки (на картці).

1. Нехай (ні) хто не половинить твоїх земель, не розтина, бо ти 

єдина, Україно, бо ти на світі в нас одна (Д. Чередниченко). 2. (Де) 
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хто вдає багача, що (ні)чого не має… (З Біблії). 3. За який(сь) час Бог 

знову посилає янголів за святим Миколою. — Нема його,— кажуть 

янголи,— на землі кого(сь) від пожежі рятує (О. Воропай). 4. Хтозна 

(з) яких часів дійшли ті перекази про лелеку до нас (О. Воропай).

3. Визначте розряд займенників.

Зразок: тобі (особ.)

Мені, себе, такий, нікого, нічого, дехто, будь-якого, комусь, каз-

на-чого, хтозна-чиїм, твоїм, їхній, цьому, кожного, всіма, собою, ко-

го, своїм, стільки, аніхто, ніскільки.

3. Гра «Ви нам — слово, ми вам — десять». Одна команда називає за-

йменник, друга — продовжує цей ряд.

Нікому… Дещо… Будь-чий… Хто-небудь… Ні про що… Казна-

який… Абикотрий… Чийсь…

4. Складіть речення із займенниками, поясніть правопис їх.

Де з ким; будь-кого; будь у кого; хтозна з чим; хтозна-чиїх; ні на чо-

му; ніякому; ні в що.

5. Запишіть речення, дібравши з дужок найбільш доцільний займен-

ник. Свій вибір обґрунтуйте.

Пастушки, зібравшись біля вогнища, починали розповідати (аби-

що, щось, що-небудь, казна-що, хтозна-що, дещо, будь-що). Раптом 

(хтось, хто-небудь, будь-хто, дехто, казна-хто) заводив пісню. Старші 

вели розмови про (якісь, будь-які, які-небудь, хтозна-які, казна-які, 

деякі, неабиякі) політичні події.

6. Творча робота. Написати казку (або фантастичне оповідання) «Не-

означені займенники в гостях у своїх родичів».

IV. Підсумки уроку

1. Бесіда.

� Які орфограми засвоїли сьогодні на уроці?

� Назвіть займенники, що пишуться разом.

� Назвіть займенники, що пишуться через дефіс.

2. Робота в парах. Орфографічна дуель.

� Один учень називає займенник, другий відповідає: «разом», «че-

рез дефіс», «окремо»,— і сам називає свій приклад.

V. Домашнє завдання:

� Повторити вивчене про займенник.

� Виписати з фразеологічного словника п’ять фразеологізмів з не-

означеними і заперечними займенниками.

Урок № 89

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

АНАЛІЗ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ 

У ТВОРАХ-РОЗДУМАХ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ 

НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ

Мета: повторити відомості про типи мовлення, структуру твору-

роздуму; розвивати навички критичного ставлення до своєї 

роботи, уміння адекватно оцінювати її; виробляти навички 

грамотного письма; виховувати правописну пильність.

Обладнання: «Український правопис», орфографічні словники.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми, мети і завдань уроку

ІІ. Загальний огляд написаних творів

1. Оцінка творів у порівнянні з попередньою творчою роботою.

2. Зачитування кращих робіт або фрагментів.

ІІІ. Робота на типовими помилками 

в учнівських творах-роздумах

1. Опрацювання типових змістових помилок, аналіз прикладів:

а) невідповідність змісту обраній темі;

б) поверхового, неповного розкриття теми;

в) порушення послідовності викладу;

г) відсутності тези;

д) браку аргументів (доказів) або ж їх непереконливості;

е) розходження висновків зі змістом твору;

ж) збідненого словника; одноманітності граматичної будови ре-

чень;

з) порушення єдності стилю.

2. Опрацювання типових мовленнєвих і граматичних помилок, ана-

ліз прикладів:

а) лексичних; 

б) орфографічних;

в) пунктуаційних;

г) граматичних.

ІІІ. Виконання вправ на засвоєння правопису  орфограм

та пунктограм, на які допущено помилки у творах
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IV. Підсумки уроку

� На які правила були допущені помилки?

� Які орфограми і пунктограми ви повторили на уроці?

� Чим корисний для вас цей урок?

V. Домашнє завдання

� Зі словами, у яких допущені помилки, скласти речення.

Урок № 90

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИСВІЙНИХ, 

ВКАЗІВНИХ ТА ОЗНАЧАЛЬНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: вчити розпізнавати присвійні, вказівні та означальні 

займенники в реченні; виробити навички правильного 

вживання та правопису їх у всіх відмінкових формах; 

виховувати спостережливість, правописну пильність.

Обладнання: таблиця «Відмінювання присвійних, вказівних та озна-

чальних займенників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Ділова гра «Компетентність». У реченнях, записаних на дошці, 

швидко знайти й проаналізувати займенники за значенням та гра-

матичними ознаками.

1. А поспитай звичайного займенника: 

за кого він у мові? За іменника (Д. Білоус). 

2. — Що за янчик? — хтось спитав. 

І сивий батько наш поважно відповів:

— Так говорять, коли хтось красивий,

Так ми чули од своїх батьків… (Д. Білоус).

3. Скільки дров, стільки й тепла (Нар. творчість).

4. Щасливий той, хто може сам себе поважати(Нар. творчість).

5. Ніхто своєї долі не вгадає (Нар. творчість).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

� У реченнях ви зустріли займенники наш, своїх, своєї, той, сам.

� Чим ви керувалися, визначаючи їх граматичні ознаки?

� На які питання вони відповідають? Від чого залежить їх рід, число, 

відмінок? До якої частини мови вони відносяться?

� Чи впливають граматичні ознаки іменників, з якими вони не 

зв’язані, на граматичні ознаки цих займенників?

� На ці запитання ви дістанете відповіді, вивчивши тему сьогодніш-

нього уроку. (Оголошення теми і мети уроку).

ІІІ. Засвоєння нових знань 

1. «Естафета». Назвати всі присвійні, вказівні й означальні займен-

ники. (Кожен ряд називає займенники одного розряду).

2. Аналітичне читання. Розгляньте таблицю «Відмінювання присвій-

них, вказівних й означальних займенників». Що вам уже добре 

відоме? Якою інформацією ви поповнили свої знання? Сформу-

люйте висновок про те, як відмінюються присвійні, вказівні та 

означальні займенники.

Відмінювання присвійних, вказівних й означальних займенників

Від-
мін-
ки

Однина Множина

Присвійні  Вказівні Означальні Присвійні  Вказівні Означальні

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

мій

мого

моєму

мого,мій

моїм

(на)моєму

(на)моїм

цей

цього

цьому

цього,цей

цим

(на)цьому

(на)цім

весь 

(увесь, ввесь)

всього

всьому

всього, весь

всім

(на)всьому

(на)всім

мої

моїх

моїм

мої,моїх

моїми

(на)моїх

ці

цих

цим

ці,цих

цими

(на)цих

всі(усі)

всіх

всім

всі, всіх(усіх)

всіма

(на)всіх

3. Бесіда.

� Як відмінюються присвійні займенники?

� Чи мають рід і число вказівні займенники? Як вони відмінюються?

� Яка особливість займенника стільки?

� Як відмінюються означальні займенники? Які граматичні ознаки 

вони мають?

ІV. Вироблення умінь і навичок 

1. Перепишіть, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній фор-

мі. Визначте їх розряд, число і відмінок (за варіантами).

ЖАГА ДО МАЛЮВАННЯ

Текст 1
— Оце ж вона і є, Богданівка.

— Яка Богданівка?

— Рідне село (та) чарівниці Катерини Білокур! Ось тут, серед (ці) 

просторів, серед (ця) мальовничої природи, минало (вона) життя…
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Богданівка відкрила (вона) очі на (все) (оте) «цвітюще та зеленю-

ще», на фантазію квітів…

Богданівка дарувала дівчині (свій) радощі і смутки…, неспокій мит-

ця, жагу до творчості, нестримний потяг до «святого малярства».

Текст 2
Із дитячих літ почувала Катерина Білокур у (себе) потяг до твор-

чості. Але важка сільська праця залишала для (це) лише неділю, 

та й то «після обіду, коли все впораю». Та жага до малювання бу-

ла сильнішою за (весь) труднощі життя. Вона захоплювалася рідною 

природою, (кожна) її квіткою, але не копіювала (вона). Художниця 

з (такий) натхненням малювала (свій) полотна, що люди дивувалися 

(вона) буйній фантазії. Біля (вона) картин на (всі) виставках юрби-

лися відвідувачі: хто ж авторка (ці) дивоглядних полотен? Звідки (та-

кий) артистизм у простої української жінки, (така) тонке естетичне 

чуття, (така) щедра казковість? Усе від рідної землі, із життя рідної 

природи і любові до неї (За О. Гончаром).

� Виконайте синтаксичний розбір четвертого речення (текст 2).

� Спробуйте описати картину Катерини Білокур «Буйна» словами. 

Зверніть увагу на кольори, форму квітів, розташування їх на кар-

тині (перший план, другий).

� Розкажіть, які картини вам подобаються. Що на них зображено? 

Яких художників ви знаєте? Чи бували на виставках картин? Як-

що ви любите самі малювати, то що вас захоплює?

2. Поставте подані займенники у родовому й орудному відмінках 

і складіть з ними речення. Яка особливість відмінювання займен-

ників той, ці?

Той, ця, все, кожний, сам, їхній, ці, інший.

3. Випишіть словосполучення «присвійний займенник + іменник». 

Від чого залежить рід, число і відмінок займенника?

ФУТБОЛ МЕНЕ ВИХОВУЄ

Щосекунди, твердять невгамовні статисти, на земній кулі зліта-

ють у повітря п’ятдесят тисяч футбольних м’ячів. Можна лише уя-

вити гігантську хвилю радості й насолоди, яку приносить людям ця 

найпопулярніша гра.

У нашій країні футбол — також гра всенародна. За першість бо-

рються десятки команд не тільки дорослих, а й малих футболістів. 

Футбол — мій улюблений спорт. Адже він не тільки розвиває м’язи, 

а й виховує зібраність, уміння мобілізувати фізичні й духовні сили 

для досягнення мети.

У нашій школі п’ять футбольних команд хлопців і одна дівчаток. Се-

ред футболістів немає відстаючих у навчанні. Працелюбство, чесність, 

воля і витримка — їхні найкращі риси. Свої досягнення ми пов’язуємо 

зі спортом. Футбол виховує справжніх людей (М. Дорошенко).

� Визначте синтаксичну роль присвійних займенників.

4. Гра «Відгадайте». Який займенник у спорті може задовольнити су-

перників і розчарувати болільників (Довідка: нічия).

5. Розбір займенника як частини мови. Прочитайте. Випишіть за-

йменники, зробіть усний і письмовий розбір їх як частини мови 

(за схемою).

Послідовність розбору займенника як частини мови
1. Частина мови

2. Початкова форма (називний відмінок однини).

3. Морфологічні ознаки: 

а) розряд; 

б) рід (якщо є) або особа (в особових); 

в) відмінок; 

г) число.

4. Синтаксична роль у реченні.

Зразок розбору: За допомогою цього сервера мережі Інтернету мож-

на здійснити віртуальну екскурсію Києвом.

Усний Письмовий 

Цього — займенник, початкова фор-

ма — цей, вказівний, вжито у родо-

вому відмінку, в однині, у чоловічо-

му роді, у реченні є означенням

Цього — займ., цей, вказ., у Р. відм., 

в одн., ч. р., означ.

Я З КОМП’ЮТЕРОМ НА «ТИ»

Я люблю працювати з комп’ютером. На його сайтах не лише ігри, 

а й багато цікавої інформації з різних галузей наук і суспільного жит-

тя. Нині в Україні активно освоюється мережа Інтернету, яка надає 

можливість обміну послугами у світовому масштабі, а також торгівлі 

будь-яким товаром, який можна купити в електронно-інформаційному 

вигляді. Про нашу країну створено цікавий сервер в Америці — по-

літика, наука, мистецтво, географія, історія, галереї марок, писанок, 

українських казок, каталоги бібліотек, звукові файли. Усе це кожен 

сьогодні може скопіювати на свій комп’ютер і прослухати, побачити 

чи прочитати (О. Матвієнко).

V. Підсумок уроку

� Чого ви навчилися на уроці?

� Що було для вас новим, цікавим?

� Які ваші успіхи і невдачі?
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� Яким способом справилися з труднощами?

� Який настрій на уроці переважав?

VI. Домашнє завдання

� Вивчити матеріал за підручником.

� Виписати з творів української літератури, збірників усної народної 

творчості шість прислів’їв із вивченими на уроці займенниками.

Урок № 91

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ПРАВИЛЬНЕ ВЖИВАННЯ 

ЗАЙМЕННИКІВ У МОВЛЕННІ. ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ 

ВИ, ВАШ У ВВІЧЛИВО-ПОШАННОМУ ЗНАЧЕННІ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про займенник, ви-

робити навички правильно використовувати займенники 

для зв’язку речень і частин тексту, знаходити і виправ-

ляти помилки на вивчені правила, запобігати типовим 

помилкам у вживанні займенників; виховувати уважне 

ставлення до слова.

Обладнання:  тексти для спостереження; таблиця-плакат «Ознаки на-

укового стилю», план-схема повідомлення.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Робота в групах. Підготувати лінгвістичне повідомлення на такі 

теми:

1. «Особові за зворотний займенники».

2. «Питальні і відносні займенники: спільне і відмінне».

3. «Неозначені і заперечні займенники: спільне і відмінне».

4. «Присвійні, вказівні й означальні займенники».

2. Слово вчителя:

� У якому стилі треба побудувати лінгвістичне повідомлення?

� Розгляньте плакат «Ознаки наукового стилю», додержуйте цих 

вимог, працюючи над повідомленням.

� Скористайтеся планом-схемою повідомлення (на дошці). 

План-схема лінгвістичного повідомлення
1. На що вказують займенники?

2. Назвати всі займенники розряду (-ів).

3. Спільні риси: 

а) походження; 

б) граматичні ознаки; 

в) синтаксична роль; 

г) правопис.

4. Відмінності: 

а) спосіб творення; 

б) особливості відмінювання; 

в) орфограми.

5. Висновки. 

2. Презентація лінгвістичних повідомлень, підготовлених групами, 

обговорення їх.

3. Гра «Озивайчині забави». Третьокласник Озивайко, граючись, за-

писав усі займенники в одну групу. Допоможіть Озивайкові по-

вернути займенники «до своїх домівок» (розрядів).

Його, мій, свій, сам, кожний, ти, ми, себе, інший, увесь, цей, та, 

такий, ця, вони, хто, якийсь, абищо, будь-хто, їхній, що-небудь, дех-

то, абичий, ви, чия, кого, ніщо, ніскільки.

ІІ. Вироблення умінь правильно 

вживати займенники в мовленні

1. Прочитайте речення. З’ясуйте, яку роль виконують у реченні осо-

бові займенники. Чи завжди вони потрібні?

1. Я люблю, як сонцем пахнуть віти.

2. Стояла я і слухала весну (Л. Укра-
їнка)

3. Я завжди там, де труд, де люди 

(П. Тичина).

4. Вам ніколи не доводилося бувати 

на Дніпрі? (О. Вишня)

1. Люблю, як сонцем пахнуть віти 

(В. Сосюра)

2. Стояла і слухала весну.

3. Завжди там, де труд, де люди.

4. Ніколи не доводилося бувати 

на Дніпрі?

2. Спишіть текст. Підкресліть займенники, з’ясуйте, яку роль вони 

виконують (вказують, замінюють, поєднують тощо).

ОЗНАКИ ВЕСНИ

Її чутно у голосі синиці 

і в криках круків у височині, 

вона в останній заметілі сниться, 

її угадуєш по довшім дні. 

Вона — в бруньках блискучих на каштані, 

в снігу рудому, у струмках брудних, 

що чистим сріблом грають у тумані, 

мов бруд ніколи й не торкався їх. 
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Вона — у краплях, що спадають дзвінко 

із голих віт, які стрясає птах, 

вона— в підсніжній зелені барвінку, 

в сережках на березових гілках.

(М. Рильський.)

� Виділені займенники розберіть як частину мови.

3. Прочитайте. З’ясуйте, від чого залежить форма займенника у ре-

ченнях.

1. На майданчик висипали хлопчики й дівчатка. Вони весело бі-

гали, стрибали, гралися м’ячем. Їхній дзвінкий сміх долітав до цен-

тральної алеї парку. 2. На майданчик висипала дітвора. Вона весело 

гралися м’ячем. Її дзвінкий сміх долітав до центральної алеї парку.

4. Прочитайте. З’ясуйте, чому текст важкий для розуміння. Як уник-

нути цього? Зредагуйте текст.

1. Обличчя маленьких помічників, хоч вони були замурзані і з бруд-

ними руками, сяяли від задоволення. 2. Вихователі вручили першо-

класникам подарунки. Вони були дуже раді.

5. Зредагуйте текст. Яка частина мови допоможе вам уникнути по-

вторів?

Жив в одному селі чоловік, і був у чоловіка син. Якось чоловік 

каже синові: — Слухай, сину! Живи так, щоб ти мав у кожному се-

лі хату, на кожний день нові чоботи, і щоб тобі всі люди кланялися 

(Нар. творчість).

6. Перепишіть текст. З якою метою особовий займенник ВИ пишеть-

ся з великої літери?

ЛИСТ ДО ПАВЛА ТИЧИНИ

Щиро дякую Вам, Павле Григоровичу, за надіслану книгу, дуже зво-

рушений люб’язністю Вашою. Знаю я Вас давно, мені багато й ніж-

но — як він дивовижно вмів говорити про людей — розповідав про 

Вас М.М.Коцюбинський, читав деякі Ваші вірші. Потім я читав. 

Міцно тисну руку Вашу. Бажаю Вам душевної бадьорості, здоров’я. 

Чи не думаєте писати прозу? Мені здаєть ся, що й тут Ви стали б но-

ватором. Ще раз — спасибі (О. Пєшков).

IV. Підсумки уроку

— Складіть сенкан за темою уроку.

V. Домашнє завдання

� Написати казку (чи фантастичне оповідання) «Озивайко в країні 

Займенника».

Урок № 92–93

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

ПІДГОТОВКА І НАПИСАННЯ ДОПИСУ (ЗАМІТКИ) 

В ГАЗЕТУ ТИПУ РОЗДУМУ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ

Мета: вчити писати замітку в газету у формі роздуму, давати 

оцінку вчинкам людей і власним; логічно будувати ви-

словлювання, дотримуючись вимог до твору-роздуму; 

виробляти навички і вміння добирати матеріал з різних 

джерел, систематизувати його, складати план, дотриму-

ватися стилю; використовувати доцільні мовні засоби, 

вдосконалювати написане; виховувати спостережливість, 

самостійність.

Обладнання: зразки дописів у газету; плакат-таблиця «Ознаки публі-

цистичного стилю».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

� Нині важко уявити наше життя без газет, журналів, телебачення, 

які щодня несуть у наш дім нову інформацію з усіх куточків 

планети.

� У створенні газети беруть участь не тільки журналісти-фахівці, 

а й звичайні дописувачі, яким є чим поділитися з іншими людьми.

� Допис (або замітку) до газети написати непросто. Цього треба 

вчитися. На цьому уроці ви будете вчитися писати допис у формі 

роздуму про вчинки людей.

ІІ. Організація навчальної діяльності учнів

1. Бесіда.
� Що таке газета? (Періодичне, друковане на великих аркушах ви-

дання).

� Які назви газет ви знаєте? Які газети передплачує ваша родина?

� Які види газет є? (Друковані, живі, рукописні).

� Які матеріали (інформація) можуть міститися в газеті? (Про поточні 

події суспільного, політичного, культурного, економічного життя).

� У якому стилі пишуться твори газетних жанрів? (У публіцистич-

ному).

� Які газетні жанри вам відомі? (Стаття, нарис, фейлетон, гумореска).

� Розгляньте плакат-таблицю «Ознаки публіцистичного стилю». На-

звіть основні з них. Які особливості мовного оформлення газетних 

матеріалів?
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Ознаки публіцистичного стилю

Основна функ-

ція 

Діяння, вплив на читача або слухача, переконання 

в правильності висловлених думок 

Обставини мов-

лення 

Передача інформації з метою пропаганди певних ідей, 

впливу на широкі верстви населення 

Сфера вживання Публіцистичні статті, виступи в газетах, журналах, 

по радіо, телебаченню, на зборах, мітингах тощо 

Загальні ознаки Пропагандистський характер, точність, логічність дово-

дів, урочистість, піднесеність, офіційність, експресив-

ність 

Мовні ознаки Писемна й усна форми мовлення. Суспільно-політич-

на лексика, емоційно забарвлені слова і вирази, газетні 

штампи, речення різної структури. Монологічна (рідше 

діалогічна) форма тексту. Типи мовлення — розповідь, 

опис, роздум 

2. Пояснення вчителя.

— Замітка в газету на теми, пов’язані з оцінкою вчинків товари-

шів,— це текст полемічного змісту про позитивні, повчальні факти 

чи недоліки. Написати замітку в стінгазету на тему, пов’язану з оцін-

кою вчинків товаришів, означає: а) стисло, чітко, яскраво і дотепно 

висловити свою точку зору на певний вчинок чи подію, підкріпив ши 

своє міркування конкретним повчальним фактом з життя; б) ставши 

в суперечці на той чи інший бік, назвати переконливий аргумент 

і на ньому базувати свій висновок; в) матеріал викласти в загаль-

ній полемічній формі, що нагадує емоційний виступ оратора; г) при 

схвальній оцінці явища навести позитивний приклад і дати позитив-

ну оцінку; у разі осуду явища висловити критичні зауваження з не-

гативною оцінкою. 
3. Ознайомлення зі зразками дописів до газети. Прочитайте допис 

до газети. Які проблеми порушено в ньому? Що ви думаєте про 

порушені проблеми? Як ви оцінюєте вчинок школярів? 

ЧОМУ НЕ ПОВАЖАЄТЕ?

За часів моєї молодості нас учили поважати старших, обов’яз-

ково поступатись місцем людям похилого віку. Якось їхала в марш-

рутці, зайшли старенькі дідусь і бабуся. Двоє школярів замість того, 

щоб поступитися місцем, сказали: «Ще й їм кудись треба, сиділи б 

уже вдома». Довелося мені та жіночці, теж немолодій, підвестися, аби 

старенькі сіли. І це не перший випадок. А хіба не доводилося бачити, 

як несе важку сумку старенька бабуся, а дівчина крокує поряд і на-

віть не запропонує допомогти?

Шкода, що молодь розучилася поступатися місцем, поважати старість. 

Куди ж поділися повага, доброта, милосердя, любов до ближнього?

Марія Максимівна

Рівненська область

� Яка тема допису? Чи актуальна вона сьогодні? Як поводитеся ви 

в таких ситуаціях? Чому?

� Відповідаючи на запитання авторки допису, сформулюйте тезу, 

доберіть докази і зробіть висновок на основі власних роздумів 

(усно).

4. Прочитайте допис. На вашу думку, як дописувачка ставиться до всіх 

людей похилого віку?

ШАНУЄМО СТАРІСТЬ

Бабуся та дідусь — дорогі для мене люди. Вони допомагають нам, 

прийняли нас у свою затишну домівку, де завжди панує любов та лу-

нає сміх. Мої старенькі хворіють, але не здаються. Ще й іншим до-

помагають, чим можуть. Я їх дуже люблю та поважаю, вони добрі та 

чуйні, турботливі. Це найдорожчі люди на світі. Бажаю їм міцного 

здоров’я, щоб жили довго-довго. Дуже шкода, що нічим не можу за-

радити їхнім хворобам, але обіцяю, що завжди буду поруч з ними, 

буду любити й шанувати.

І так хочеться, щоб усі ми поважали своїх рідних і найдорожчих, 

були їм підтримкою у радісну чи гірку хвилину.

Наталка

Дніпропетровська обл.

� Чи схвилювала вас ця тема? Чому?

� Скільки часу ви приділяєте своїм рідним бабусям і дідусям?

� Які спільні справи ви маєте? Про що розмовляєте?
� Чи цікавлять вас розповіді бабусь і дідусів про ваше дитинство, 

дитинство ваших батьків?

� Що нового ви дізналися про себе від них?

� А що ви знаєте про своїх бабусь і дідусів? Як ставитеся до них?

ІІІ. Вироблення практичних умінь і навичок

1. Використовуючи подані нижче матеріали, напишіть допис у шкіль-

ну газету на тему «Провідайте бабусю й дідуся».

Орієнтовні допоміжні матеріали
1. Що спонукало мене взятися за перо? — «Одного разу почула від 

подруги (друга): от знову цієї суботи мама посилає провідати ба-

бусю. Скука, аж нудить. Ну, про що мені з нею говорити? Гіршої 

кари мама не може придумати для мене»…
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2. Моя думка: « — Неправда! Мої бабуся і дідусь скільки різних іс-

торій з мого дитинства знають!»…

3. Що нас зближує? — З бабусею готуємо надзвичайні кулінарні ше-

деври (шиємо, вишиваємо, в’яжемо). — З дідусем граємо в ша-

хи (шашки, ходимо на риболовлю, обговорюємо спортивні но-

вини…).

Орієнтовний вступ
«Недільного сонячного ранку я прокидаюсь у передчутті радос-

ті. Це не дивно — сьогодні я йду в гості до бабусі! В голові скла-

дається «списочок» запитань, на які бабуня має відповісти. Проте 

рідко коли вдається не розгубити їх. З бабусею так цікаво розмов-

ляти! Тому виникає сотня нових запитань, що потребують негай-

ної відповіді»…

Орієнтовний висновок
«Головне — самі зробіть перший крок. Я вірю, що оціните пере-

ваги спілкування зі старенькими. І наступної неділі неодмінно про-

відаєте бабусю й дідуся. Так розпочнеться нова сторінка ваших сто-

сунків».

2. Редагування робіт щодо змісту й мовного оформлення.

IV. Підсумки уроку

� Чого навчилися на уроці?

� Чим корисний був для вас цей урок?

V. Домашнє завдання

� Повторити вивчене про займенник.

� Придумати рекламу займенникові як частині мови.

Урок № 94

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЗАЙМЕННИК»

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про 

займенник, розвивати уміння і навички розпізнавати 

займенники в тексті, правильно вживати у всіх відмін-

кових формах з прийменниками і без них, доцільно ви-

користовувати як засіб зв’язку речень і частин тексту; 

виховувати правописну пильність.

Обладнання:  тексти на кожну парту

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Ви вивчили важливу тему — «Займенник». На сьогоднішньо-

му уроці вам треба повторити і систематизувати свої знання і підго-

туватися до тематичного оцінювання. Урок проведемо у формі гри. 

Бліцтурнір з теми «Займенник». Турнір — це змагання, бліц — озна-

чає «швидко».

Об’єднайтеся у 2–3 команди і розпочинайте змагання. За кожне 

завдання, правильно і вчасно виконане, нараховується п’ять балів. 

Виграє та команда, яка набере максимальну кількість балів. Робота 

кожного члена команди оцінюється за коефіцієнтом корисної дії, від-

повідно до внеску у здобуток команди.

ІІ. Виконання завдань бліцтурніру

1. Підготуйте коротку, але вичерпну рекламу займенникові.

2. Визначте у тексті займенники та їх розряд.

1. Я одвічний сіяч. Рід мій житом пропах.

Його доля цвіте в українських степах.

У достиглім зерні його крівця і піт,

І висока любов, що дивує весь світ. 

(О. Довгий)

2. Як небо зорями, той мамин хліб

Осипаний був зернятками кмину.

Він кликав і манив мене здаля.

На свято пахощів у нашій хаті.

Я не збагну ніколи, як вмістилось

Моє життя в маленькім слові: хліб,

Вселенна — в зірці тмину запашного.

(Д. Павличко)

� Виконайте словотвірний розбір виділених слів.

� Випишіть якісні прикметники, утворіть форми вищого і найви-

щого ступенів порівняння.

� Поясніть вивчені пунктограми.

� Як ви розумієте зміст прислів’їв: «Хліб та вода — козацька їда», 

«Як є хліб та вода, то не бійся голода», «Без хліба суха бесіда»?

3. Визначте відмінок і синтаксичну роль займенника.

«Не хлібом єдиним»,— резонні слова,

Та я пам’ятаю, бабуся казала:

«Як хліб на столі, не болить голова»,— 

Окрайчиком хліба внучат частувала.
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Який же смачний був той хліб по війні,

Який дорогий, ми молились на нього.

Як їхала вчитись, бабуся завжди

Хлібець той давала в далеку дорогу.

Той хліб колоском мені в душу проріс,

В нім кожна зернина — то часточка долі…

(Л. Пахиченко)

4. Перепишіть текст, ставлячи займенники, що в дужках, у потріб-

ному відмінку. Визначте тему й основну думку тексту.

Чого-чого, а хліба у (ми) тепер удосталь. Подивіться, ось він на по-

лицях (наш) магазинів — пшеничний і житній, паляниці і батони, бу-

лочки і бублики, торти і тістечка, печиво і крупи. Усе це хліб. Це велике 

(наш) щастя. Буханець хліба увібрав у (себе) працю не тільки хлібороба, 

а й шахтаря, металурга, конструктора, хіміка — (усе) суспільства.

У (наш) країні хліб найсмачніший. Випікають його понад двісті 

видів. І (кожен) раз, тримаючи в руках запашну хлібину, ще і ще раз 

згадаймо із сердечною вдячністю (ті), (чий) руки посіяли, виростили 

хліб і спекли (він) для (ти). І якщо шматочок ненароком упаде, не со-

ромся підняти (він). А (ті), (хто) не шанує хліба, допоможи зрозуміти 

цінність і святість (він) (Л. Козицька).

� Розберіть 2–3 займенники як частину мови.

5. З’ясуйте, котрі із займенників записані неправильно.

Абихто, абичийому, хто-зна-кому, казна чим, ні що, ні в що, будь-

якого, будьчий, ні скільки, де який.

6. Зредагуйте речення, щоб не було двозначності.

1. Ми сіли в човен на правому березі. Він помчав нас до Дніпра. 

2. Директор викликав секретаря. Він дав йому доручення. 3. На ко-

ня скочив молодий козак. Його грива розвівалася на вітрі. 4. Юнак 

звернувся до продавця. Він пояснив йому причину.

7. Побудуйте діалог за поданим початком.

— Оксано, а чому кажуть: «Хліб — усьому голова»?

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: 

1. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. 2. Яка пшениця, така й паля-

ниця (Нар. творчість).

9. Відгадайте лінгвістичні загадки.

1. Який займенник складається з однієї букви, але з двох звуків?

2. Який займенник став спортивним терміном?

3. Які два займенники заважають їздити по дорозі?

4. Що треба робити двом займенникам, аби вийшов вінок?

5. Які займенники і в яких відмінкових формах зашифровані нижче?

— о — —   — е — —   — и — 

— о — —   — е — —   — и — 

— о — —   — е — —   — и — 

— о — —   — е — —   — и — 

— о — —   — е — —   — и — 

Довідка: 1) я, 2) нічия, 3) я + ми, 4) ви + ти, 5) того, тому, вона, 

мого, вони; мене, мені, тебе, себе, весь; тим, тих, цих, ним, цим.

ІІ. Підсумки уроку

� Що вам сподобалося на уроці?

� Як ви оцінюєте свої знання, уміння?

� Над чим вам треба попрацювати?

ІІІ. Домашнє завдання

� Повторити тему «Займенник».

� Виписати 2 речення з літератури із займенниками, зробити мор-

фологічний розбір їх.

Урок № 95

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ЗАЙМЕННИК»

Мета: перевірити якість і рівень засвоєння теоретичних знань 

з теми та сформованості практичних навичок; вихову-

вати уважність, правописну пильність.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Слово вчителя

— Ви добре вивчили тему, тепер треба зосередитися, не хвилюва-

тися, вірити в свої знання і вміння і показати їх.

ІІ. Перевірка знань і вмінь 

Контрольний диктант

СИВИЙ ГРАД СТАРОГО КИЯ

Київ… Сивий град старого Кия. Златоглавий, біло стінний велетень...

Вознісся ти на кручах придніпровських дужим богатирем. Підпира-

єш високе руське небо широкими пле чима. Світиш світлом ясним лю-

бові і величі. Довкола себе сієш слово мудрості і знання... Увесь ти ніби 

зі тканий з ниток сонця, зелених дібров і глибокої сині неба, зі світлих 
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земних радостей і чорних земних печа лей. У тобі слава і могуть минув-

шини, сила й наснага для грядущого, життя і гордість багатьох поко-

лінь, що відійшли у вічність. Але вони залишили зерна своїх дум, своєї 

любові, своєї праці — в тобі. Златоглавий граде, ти скроплений кров’ю, 

зцементований їхніми кістками, бо вони вірили у твою велику прийдеш-

ність, твою незборимість. Ти бережеш пам’ять про них (Р. Іванченко)

Тести
1. Продовжіть речення: «Займенником називається повнозначна час-

тина мови, що…»

А «…означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?»

Б «…вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх»

В «…означає ознаку предмета або його приналежність і відповідає 

на питання який? чий? котрий?»

Г «…означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі іі від-

повідає на питання скільки? який? котрий?»

2. У якому реченні всі займенники належать до розряду означальних?

А весь, цей, твій, наш, його.

Б кожен, ваш, їхній, він, ніхто.

В всякий, інший, сам, кожний, увесь.

Г самий, який, чий?, хтось, ніщо.

3. У якому рядку всі займенники належать до розряду неозначених?

А будь-що, ніщо, щось, хтозна-що.

Б хто-небудь, якийсь, дехто, будь-хто, абихто.

В абищо, казна-хто, вони, нічий, цей.

Г хтозна-хто, я, себе, деякий, котрий.

4. Від яких займенників утворилися заперечні?

А від особових.

Б від присвійних.

В від питальних.

Г від відносних.

5. У якому рядку всі займенники у непрямих відмінках мають іншу 

основу, ніж у називному?

А мій, свій, ніщо, ваш, ніякий.

Б сам, весь, той, такий, він.

В хто, я, що, вона, вони.

Г ти, воно, дехто, стільки, чиє.

6. У якому рядку всі займенники відмінюються як прикметники?

А хтось, чийсь, скільки, вона, себе.

Б що, я, мій, будь-який, мій.

В ваш, твій, жоден, всякий, цей.

Г свій, такий, ти, котрий, ми.

7. У якому рядку всі займенники вжито у родовому відмінку?

А себе, когось, дехто, будь-кому, їй.

Б їхнього, чийогось, його, цієї, хтозна-кого.

В нікотрого, ніскільки, самого, ніщо, собі.

Г її, того, жоден, абиякий, казна-чого.

8. У якому рядку всі займенники у непрямих відмінках після при-

йменників уживаються з початковим н-?

А мій, твій, свій, себе.

Б я, кожний, увесь, ти.

В він, вона, воно, вони.

Г хто, що, чий, весь.

Завдання
1. Запишіть займенники, знявши риску.

Аби/кому, де/кого, ні/хто, будь/з/ким, де/який, де/в/чому, хтоз-

на/з/кого, хтозна/чим, будь/у/кого, будь/ким, що/небудь, чий/небудь, 

казна/хто, казна/в/кого, ні/з/ким, будь/котрий, будь/з/якого.

2. Виконайте повний розбір займенників як частини мови.

Найкращий володар той, хто володіє собою (Нар. творчість).

ІІІ. Підсумки уроку

� Як справилася з роботою?

� Що не вдалося? Чому?

� Що необхідно повторити?

IV. Домашнє завдання

� Скласти кросворд (або загадку) про займенник.

Урок № 96

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

Мета: формувати вміння толерантно спілкуватися, виробля-

ти навички зв’язного діалогічного мовлення, вміння 

конструювати діалог з набору запропонованих реплік, 

на основі тексту, на задану тему; виховувати коректне 

ставлення до співрозмовника, уміння переконувати чи 

спростовувати помилкові твердження.

Обладнання: тексти (на кожну парту)
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ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. Бесіда

� Дайте визначення діалогу.

� Які різновиди мовлення ви знаєте?

� Що спільного і відмінного у монолозі, діалозі, полілозі?

� Що значить додержувати мовного етикету у спілкуванні?

� Які бувають репліки за метою висловлювання, за емоційно-екс-

пресивним забарвленням?

� Які особливості діалогічного мовленні ви знаєте? (Міміка, жести, 

неповні речення тощо).

� Складіть невелике лінгвістичне повідомлення на тему: «Діалог»

ІІ. Організація навчальної діяльності учнів. 

 Мотивація навчальної роботи учнів

1. Слово вчителя.

— У сучасних умовах суспільного життя багато залежить від умін-

ня людини спілкуватися, вести діалог: успішний бізнес, гарне това-

риство, лад у родині. Щоб цього досягти, треба вчитися коректно 

й ефективно вести діалог з конкретним адресатом за визначеною 

темою чи проблемою, висловлювати свою думку, переконливо ар-

гументувати її, не ображаючи співрозмовника, спростувати помил-

кові твердження, визнавати власні помилки, дотримуючись мовно-

го етикету. Цього ви вчилися протягом року, і сьогодні підготуєтеся 

до контрольного заліку.

2. Складіть діалог (за зразком) на основі почутого, вживаючи різні 

речення за метою висловлювання та інтонацією. Використайте 

матеріали з уроків історії, географії, фізики тощо.

Зразок: 

— Петре, а ти чув про гетьманські скарби, які чернігівський пол-

ковник Павло Полуботок відправив до Англії?

— Ти що? Правда? Як це відправив?

— Таємно, щоб московські інквізитори не забрали в російську казну.

— От молодець! Слухай, а як же тепер, чи можна їх повернути?

— Якби ж то! Уявляєш, яке це багатство! Кажуть, що на кожного 

українця припадає по кілька мільйонів золотом.

— От би була багатою наша Україна!

3. За поданою ситуацією складіть діалог телефонної розмови.

Ситуація: Ваш друг (подруга) не прийшов(-ла) до школи. Ви роз-

мовляєте з його мамою (бабусею), з’ясовуєте причину відсутності од-

нокласника(-ці).

4. Продовжіть діалог за поданим початком.

Мати приходить з роботи. Син (дочка) сидить за комп’ютером, 

зайнятий новою грою. У кімнаті — безлад. На кухні — гора неми-

того посуду.

— Сину, ти знову граєшся?

— Мамо, така цікава гра!

5. Складіть діалог за кількома поданими репліками.

— Васильку, мені терміново потрібна твоя допомога.

— …

— У мене захворіла болонка.

— …

6. Складіть (письмово) діалог на задану тему: «Моя улюблена теле-

передача»

ІІІ. Підсумки уроку

� Чому ви вчилися на уроці?

� Складіть сенкан за темою уроку.

IV. Домашнє завдання

� Скласти діалог на тему: «Мій вихідний день».

Урок № 97

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

КОНТРОЛЬ СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

Мета: перевірити рівень знань про діалог, сформованість умінь 

і навичок складати діалоги відповідно до запропонованої 

ситуації спілкування; виховувати толерантне ставлення 

до співрозмовника, культуру мовлення.

Обладнання: схема запису діалогу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Слово вчителя.

— На цьому уроці ви повинні показати, що протягом року навчи-

лися складати діалог за запропонованою ситуацією у межах певної 

теми, умієте додержувати правил спілкування та норм літературної 

мови, доречно використовувати вивчені мовні засоби.

2. Оголошення теми і мети уроку.
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ІІ. Організація перевірки учнівських знань і вмінь 

1. Середній рівень навчальних досягнень. Складіть діалог за ситуацією.

1) У друга з’явився диск із записами пісень вашого улюбленого спі-

вака. Ви звертаєтеся до нього з проханням обмінятися (чи дати 

на короткий час) дисками. Він не погоджується. (Мотивуйте ва-

ше прохання).

2) До вас у село приїхали родичі з іншої країни. Ви проводите ко-

ротеньку екскурсію селом, пояснюєте назви деяких вулиць, роз-

повідаєте про визначні (чи улюблені ваші) місця.

2. Достатній рівень навчальних досягнень. Складіть діалог за ситуа-

цією.

1) Ви з сестрою (братом) любите різні телепередачі, які йдуть по різ-

них каналах, але одночасно. Переконайте вашу сестру (брата), що 

доцільніше подивитися телепередачу «Розумники й розумниці», 

аніж телесеріал, бокс тощо.

2) Ви цікавитеся у бабусі, чому так багато в Україні назв, пов’яза-

них з калиною.

3. Високий рівень навчальних досягнень. Складіть діалог за ситуацією.

1) Ви засперечалися з другом: що краще — мати друзів чи «Інтер-

нет»?

2) Ви давно не бачилися зі своєю сестрою (своїм братом) з іншого 

міста. Вона (він) приїздить до вас на канікули. Відтворіть діалог 

«Зустріч після довгої розлуки».

4. Складіть діалог на одну з тем.

1) «Пісня у моїй родині».

2) «Рушники у житті українців».

3) «День міста (села) — чудове свято».

ІІІ. Підсумки уроку

� Які труднощі відчували в роботі?

� Як ви їх подолали?

� Чи задоволені ви своєю роботою?

IV. Домашнє завдання

� Скласти діалог телефонної розмови з другом (подругою) про май-

бутню екскурсію до столиці. 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО 
В ШОСТОМУ КЛАСІ

Урок № 98 

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Мета: повторити, узагальнити й закріпити знання з теми; удо-

сконалити навички швидко й правильно визначати зна-

чущі частини слова, добирати спільнокореневі слова, 

змінювати й утворювати нові слова різними способами; 

розвивати уміння знаходити орфограми в словах й по-

яснювати за допомогою правил; виховувати уважність, 

уміння відстоювати власну точку зору.

Обладнання: таблиця «Способи словотвору», схема словотвірного роз-

бору слова, тексти (на кожну парту).

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. Бесіда

� З яких частин складається слово?

� Що таке основа слова, корінь, префікс, закінчення?

� Які слова називаються спільнокореневими?

� Чим відрізняється корінь слова від основи?

� Що вивчає словотвір?

� Що таке твірна основа?

� Яка різниця між твірною і похідною основами?

� Які словотвірні засоби ви знаєте?

� Які є способи словотворення?

� Чим різняться словотвірний аналіз слова і розбір його за будо-

вою?

ІІ. Організація навчальної діяльності учнів

1. Робота з текстом. Прочитайте. Випишіть виділені слова. Виконай-

те розбір їх за будовою і словотвірний аналіз.

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ

Петро Конашевич-Сагайдачний — одна з найвидатніших постатей 

в історії України. Народився він у місті Самборі (Галичина) у дворянській 
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родині. Освіту здобував у славетному училищі князів Острозьких, які 

дбали про захист православ’я. Потім навчався у Львові, Києві й на по-

чатку XVII століття він уже серед запорозьких козаків. Грізний і непе-

реможний ватажок козаків здійснив з ними кілька морських походів 

проти турецьких фортець і не мав у битвах жодної поразки.

Ставши гетьманом України, виявив себе як мудрий, талановитий 

будівничий. Словом і розумною тактикою він боронив Україну від во-

рогів, засновував школи, братства, училища, будував храми і посе-

лення. Запровадив навчання для всіх верств українського населення. 

Скрізь він діяв відкрито, твердо, упевнено. Петро Конашевич-Сагай-

дачний фактично створив станову козацьку державу від Запорозької 

Січі до самого Києва (За Д. Яворницьким).

� Поясніть орфограми «М’який знак», «Велика буква».

� Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

2. Випишіть слова з похідними основами, визначте твірну основу 

для кожного з них.

ІВАН ФРАНКО

Іван Якович Франко — один з найвидатніших українських пись-

менників. Народився він у селі Нагуєвичах на Львівщині в родині 

коваля. Ще з юних літ полюбив І.Франко працьовитих верховин-

ців, рідну карпатську природу, її велич і красу. З болем спостерігав 

за злиденним життям земляків своїх і мріяв про той час, коли Гали-

чина стане вільною і заживе щасливо. Свої мрії поет висловив у ві-

ршах, які почав писати ще у старших класах гімназії. Він розумів: 

аби прийшло те сподіване щастя, треба великої праці. Усю свою ки-

пучу енергію, невтомну діяльність присвятив народові, його звіль-

ненню від неосвіченості, безкультур’я, неволі. Він був сином мужи-

ка, а став доктором філософії, академіком відразу кількох академій. 

Усього цього досяг власним розумом, силою волі, невсипущою пра-

цею (І. Єременко).

3. Визначте спосіб творення поданих слів.

Передмова, передумувати; просо, просити; побратим, побратися; 

відмітати, відмітити; потоп, потоптаний; марити, мріяти.

� Доведіть, що в поданих словах різні корені.

4. Від поданих слів утворіть по п’ять похідних слів. Виділіть твірну 

основу. Поясніть, яким способом ви утворили похідні слова.

Зразок:  річний → щорічний

рік  річниця, торік, 

 роковини.

Сонце, земля, небо, червоний, три, слово.

5. Доберіть по десять спільнокореневих слів до поданих коренів. 

Розташуйте їх за послідовністю творення.

Зразок: Ход — ходити — заходити — захід — західний…

Пис-, каз-, буз-, рад-, воз-.

6. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви, поясніть правопис.

Пр..великий, пр..вести, пр..гарний, пр..гаслий, пр..дивний, пр..

дніпровський, пр..в’янути, пр..довгий, пр..будувати, пр..в’язати, пр..

милий, пр..клеїти, пр..жовклий, пр..мудрий, пр..чинити, пр..спокійно, 

пр..єднати, пр..шити, пр..крити, пр..цікавий, пр..колоти, пр..красний, 

пр..колисати, пр..звисько, пр..звище, пр..рва.

� Складіть шість речень з цими словами (на вибір).

7. Утворіть нові слова за допомогою суфікса -ськ-. Поясніть орфо-

грами. 

Прага, Рига, Запоріжжя, Кривий Ріг, Буг, Коростень, Збараж, Ле-

бедин, Львів, Корсунь, Чехія, Карабах, Галич, Одеса, Кременчук.

8. Робота зі словником. Випишіть з орфографічного словника п’ять 

слів з префіксами в- (у-), з- (зі-, зо-), по-, про-, най-. Виділіть гра-

фічно твірні основи. Поясніть значення префіксів.

� Випишіть з орфографічного словника по три приклади слів, утво-

рених різними способами: префіксальним, суфіксальним, префік-

сально-суфіксальним, основоскладанням, словоскладанням.

� Складіть по одному реченню зі словами кожного способу творення.

9. Гра «Добери синонім». До наведених слів доберіть синоніми, впи-

шіть їх у клітинки і поясніть правопис префіксів у них.

1. Відшукування чогось. 2. Цвітіння. 3. Тихо. 4. Оповідання. 5. Зво-

рушений. 6. Хоробрий. 7. Зневіра в чомусь. 8. Невиразний.

Р о з

Р о з

Б е з

Р о з

Р о з

Б е з

Р о з

Р о з

10. Гра «Сховане слово». Випишіть слова відповідно до визначень 

по горизонталі, у виділеному стовпчику прочитаєте приголосні, пе-

ред якими пишеться префікс с-. Як називається ця орфограма?
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1. Зробити копію з чогось. 2. Надати певного напрямку чомусь. 

3. Турбуватися про когось. 4. Надати певної форми чомусь. 5. Зане-

покоєність чимось.

1. С

2. С

3. С

4. С

5. С

11. Словотвірний розбір слів. Розгляньте схему словотвірного розбо-

ру слова (на кожній парті ксерокопія). Виконайте словотвірний 

розбір виділених у реченні слів. З’ясуйте подібність і відмінність 

словотвірного аналізу слова і розбору його за будовою.

1. Рідна мова — то матері слово. Вона,

Як та неопалима купина,

Ніколи не згорить, ніколи не зів’яне,

Бо в ній — народу серце полум’яне.

2. Мово моя!

Я тебе захищаю й люблю.

Я твій цвіт бережу, я твій плід не згублю.

Дорогий і найкращий мій спадок,

Я тебе заступлю від міщанських нападок,

Мово моя!

(З тв. В.Пустовіта)

ІІІ. Підсумки уроку

1. Бесіда.

� Що ви повторювали?

� Брак яких знань ви відчули?

� Які вміння, навички виявилися недостатньо міцними?

� Що вам необхідно ще раз опрацювати?

2. Заповніть таблицю:

Я знаю! Я вмію!

IV. Домашнє завдання

� Записати з пам’яті перелік орфограм у всіх значущих частинах 

слова.

� Виписати з підручника історії 10 речень зі словами, що ілюстру-

ють усі способи словотвору.

Урок № 99

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ 

ВИВЧЕНОГО В ШОСТОМУ КЛАСІ 

З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ»

Мета: повторити й узагальнити знання з названих розділів науки 

про мову; закріпити навички й уміння користуватися 

різними групами лексики й фразеологізмами; вихову-

вати увагу до слова, культуру мовлення.

Обладнання: таблиця «Склад української лексики».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. Бесіда

� Що вивчає розділ науки про мову «Лексикологія»?

� Що таке лексичне значення слова?

� У яких словниках воно пояснюється?

� Які значення може мати слово?

� Наведіть приклади синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

� На які групи поділяються слова за походженням?

� Які групи слів з погляду використання, вживання відомі вам? 

Наведіть приклади.

ІІ. Організація навчальної діяльності учнів

1. Робота з текстом. З’ясуйте тему і стиль мовлення. Назвіть у тексті 

власне українські слова. Що ви можете сказати про їх етимоло-

гію? Які з них багатозначні, а які однозначні? Чи є в тексті слова, 

вжиті в переносному значенні? Свою думку аргументуйте.

Ніжна душа нашого народу бринить у слові. Слово, оповите лю-

бов’ю, вигранене вічністю, заходить у серце й настроює струни ніжності. 

З ніжної душі — слово ніжне й запашне, як розпростерта у світ непере-

вершена українська пісня. Дивиться мудрими очима вічність і розмов-

ляє до нас зелен-травою, яблуневою весною, червоним осіннім зойком 

клена й ніжністю слова. Слово ніжне будить у нас людину, слово ніжне 

освячене любов’ю до найдорожчого на землі, слово ніжне сходить зорею 

й яскравіє, доки людина живе для добра, доки мудрість і праця квітча-

ють землю, доки живе в людині жага творення… (І. Вихованець).

� Доберіть синоніми до слів: бринить, вигранене, неперевершена, му-
дрими, любов, праця.

2. Робота зі словником. З’ясуйте за «Словником іншомовних слів» 

значення і походження поданих слів.

Каравела, кімоно, кінескоп, лідер, лотос, лоцман, магістраль, но-

таріус, оптиміст, песиміст, репертуар, реферат, форзац, супермен.
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� Доберіть до слів означення. Складіть кілька речень з утвореними 

словосполученнями.

3. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Автограф, біографія, декламація, експрес, гавань, диверсія, еліта, 

ідилія, кавалерія, лайнер, фініш.

4. Поставте, де треба, замість крапок пропущені букви. Поясніть, 

яким правилом ви при цьому послуговувалися.

Д..скусія, Ч..каго, ш..фер, д..аметр, д..єта, Р..га, інтерн..ю, конфе-

ранс..є, кла.., ескадрил..я, Яф..а, Ц..церон, кор…фей, мір..а, порт..єра, 

тон..а, ван..а, піаніс..імо, барок..о, сум..а, ант..квар, віл..а.

� Складіть кілька речень зі словами (на вибір).

5. Підкресліть у поданих реченнях архаїзми, неологізми, діалектиз-

ми, терміни. Позначте над словом (арх.., неол., діал.., терм.). Яка 

мета використання їх у тексті?

1. Супутник в атмосфері — значить відкриті в космос двері (Нар. 

творчість) 2. У ХХ столітті вчені розробили теорію граничних наван-

тажень, за якою людина, щоб не деградувати, мусить постійно трену-

вати свої інтелектуальні, емоційні та фізичні сили (В. Пекеліс). 3. Ли-

шив я легінів на мості, а сам пішов домів (Ю. Федькович). 4. Низинна, 

неукріплена частина міста, де жили ремісники, смерди, закупи, холо-

пи, називалася подолом (В. Малик). 5. Садками ходить брунькоцвіт, 

а в небі злотозор (П. Тичина). 6. Мир — кому ж не ясномовен? Наш 

народ — це ж океан! Океан повен… (П. Тичина).

6. Пригадайте, що таке фразеологізми і звідки вони походять. Пояс-

ніть значення поданих фразеологізмів, доберіть до них синоніми, 

введіть у речення.

Море по коліна; не спускати ока; і вухом не вести; гратися з вог-

нем; казка про білого бичка.

ІІІ. Підсумки уроку

� Що повторювали на уроці?

� Що з вивченого ви добре пам’ятаєте, а що ні? Як ви думаєте, 

чому?

� Які завдання викликали у вас труднощі? Яких знань, умінь вам 

бракує?

� Які причини цього?

� Складіть таблицю:

Я знаю! Я вмію!

IV. Домашнє завдання

� Виписати із творів Михайла Стельмаха «Щедрий вечір» і «Гуси-

лебеді летять» десять речень з фразеологізмами.  

Урок № 100

ПОВТОРЕННЯ ТЕМ «ІМЕННИК» ТА «ПРИКМЕТНИК»

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати знання про 

частини мови, сформувати цілісне уявлення про них, 

удосконалювати вміння й навички правильно вживати 

всі форми іменника й прикметника, знаходити й пояс-

нювати найважливіші орфограми в них; виховувати пра-

вописну пильність.

Обладнання: таблиця «Частини мови».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Робота з таблицею «Частини мови». Повторіть основні відомості 

про іменник і прикметник.

2. Бесіда.

� Яка частина мови називається іменником?

� Що розуміємо під словом «предмет»?

� Чим відрізняються власні іменники від загальних?

� Які граматичні ознаки має іменник?

� Як визначити рід іменника?

� Чи може суфікс змінити рід іменника? Доведіть на прикладах.

� Як визначити число іменника? Чи є іменники, що мають тільки 

одне число?

� Чому іменники поділяються на відміни? Які іменники не належать 

до жодної з відмін? 

3. Складіть план лінгвістичного повідомлення на тему «Прикмет-

ник».

ІІ. Організація навчальної діяльності учнів

1. Робота з текстом. Перепишіть текст. Підкресліть іменники однією 

прямою лінією, а прикметник — хвилястою. На які питання вони 

відповідають? Що ви можете сказати про граматичний зв’язок 

іменника й прикметника? Доведіть на прикладах з тексту.
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ШЕВЧЕНКО — ХУДОЖНИК

Геніальна творчість Шевченка-поета залишила в тіні його обра-

зотворчу спадщину. Першими вчителями Тараса були сільські дяки, 

які малювали ікони. Від копіювання неграмотних лубочних картинок 

до рисування античних статуй Шевченко перейшов у п’ятнадцяти-

річному віці. Щасливий випадок і тяга до малювання дали Тарасові 

змогу познайомитися з малярем-земляком Сошенком, який навчав-

ся в Петербурзькій академії мистецтв. Уже перші картини Шевченка 

«Хлопчик, що ділиться хлібом з собакою», «Циганка», «Знахар» засвід-

чують, що в малярство прийшов художник «з народу». Його картини 

далекі від академічної пози, у них сяє обличчя людини, відкриваєть-

ся її душа. Біля трьохсот картин, офортів залишив нам талановитий 

художник (М. Голубець).

� Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

� Виділені слова розберіть як частину мови.

2. Прочитайте текст. Визначте відміну іменників. Виділені іменники 

розберіть як частину мови.

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР

Нову епоху в історії українського театру розпочав Іван Котлярев-

ський своїми п’єсами «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник», 

у яких зіграв відомий на той час актор Щепкін. Але українське слово 

у ХІХ сторіччі всюди заборонялося, тому не було власного репертуару. 

Лише у 1872 році царський уряд дозволив давати українські вистави. 

За справу взялися письменник, режисер і актор Михайло Старицький 

та композитор Микола Лисенко. Вони організували аматорську теа-

тральну групу, яка з величезним успіхом ставила п’єси рідною мовою 

в Полтаві, Харкові, Кременчуці, Єлисаветграді та інших містах. Слава 

про сценічний талант Марка Кропивницького, Марії Заньковецької, 

Миколи Садовського, Панаса Саксаганського та інших акторів роз-

неслася по всій Україні (С.Чарнецький).

� Поясніть орфограму «Велика буква».

3. Вибірковий диктант. Випишіть прикметники. З’ясуйте їх групу 

за значенням, морфологічні ознаки і синтаксичну роль.

МИКОЛА ЛИСЕНКО

Велике значення для розвитку української національної музичної 

культури має поява композитора Миколи Віталійовича Лисенка. Він 

народився в невеликому селі Гриньки на благословенній Полтавщи-

ні. Учився в Липській і Петербурзькій консерваторіях. Найважливі-

шим у його творчості було ставлення до Шевченкової музи. Те, що 

Шевченко дав українському народові в слові, Лисенко намагався пе-

релити в музику. На поезії геніального Кобзаря композитор написав 

вісімдесят різних творів — від простої пісеньки до величної кантати. 

В особі Миколи Лисенка ми маємо батька нашої національної музи-

ки, першого творця української опери, невтомного організатора му-

зичного життя в Україні ХІХ — початку ХХ століття й великого гро-

мадянина (В. Барвінський).

4. Бесіда.

� Яка частина мови називається прикметником?

� На які групи за значенням поділяються прикметники? Наведіть 

приклади.

� Як поділяються прикметники для відмінювання? Наведіть при-

клади.

� Як утворюються присвійні прикметники? Наведіть приклади.

� Які прикметники мають ступені порівняння і як вони утворюються?

� Які особливості правопису прикметників ви засвоїли у 6-му класі?

ІІІ. Практикум в утворенні, правописі і використанні 

різних іменникових і прикметникових форм

1. Поставте подані іменники у непрямих відмінках. Поясніть, у чому 

особливість відмінювання їх.

Кошеня, собача, курча, теля, ягня, порося, гусеня, каченя, дівча, 

хлоп’я, ім’я.

� Складіть зв’язний текст «Ранок на сільському подвір’ї», викорис-

товуючи подані іменники у непрямих відмінках. 

2. Складіть речення так, щоб подані іменники вживалися в оруд-

ному відмінку.

Груша, вежа, рідня, межа, пшениця, велич, радість, сталь, каша, 

біль, кобзар, муляр.

� Поясніть орфограми в утворених формах іменників.

3. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка множини.

Вишня, дупло, дочка, солдат, око, хазяїн, перо, яйце, знання, ма-

ти, плече, деревце, гроші, сани, ясла, ворота.

� З кількома іменниками (на вибір) у формі множини складіть ре-

чення.

4. Утворіть присвійні прикметники від поданих слів.

Ольга, Наталка, Олеся, Оксана, Юля, Марина, Ігор, Василь, Ми-

кола, дочка, син, бабуся, дідусь, тітка.

� Які зміни приголосних відбуваються при творенні присвійних 

прикметників?
� Складіть кілька речень з утвореними прикметниками (на вибір).
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5. Перепишіть, підкресліть якісні прикметники, з’ясуйте ступінь по-

рівняння.

БАТЬКИ І ДІТИ

Батько і мати почали навчати дітей ловити здобич. Почувши ма-

терин поклик, лисенята кидалися в ліс, і починалась дуже серйозна 

гра під назвою «не знайдеш — будеш голодний».

Найстарше лисеня було найрозумніше, найсильніше, найспритні-

ше. Воно завжди знаходило їжу перше і хапало найбільші й найкращі 

шматки. Росло воно швидше за інших, і різниця між ними була все 

помітніша. У брата й сестри почало рости руде хутро, а його тем-

но-сіре чорніло. У вересні дочка була вже така завбільшки, як мати, 

а її сріблясто-чорний брат виріс більший і сильніший за неї (За Е. Се-

тоном-Томпсоном).

� Визначте відміну наявних у тексті іменників. Яка особливість від-

мінювання іменника лисеня?

� Поясніть пунктограми «Кома між однорідними членами речення», 

«Кома у складному реченні».

� Чи мають ступені порівняння прикметники з суфіксами -єньк-, 

-есеньк-, -езн-, -енн-? Відповідь обґрунтуйте.

� Прокоментуйте правопис виділених слів. Доберіть синоніми до 

слова кидалися.

6. Запишіть прикметники, знявши риску. Які правила правопису склад-

них прикметників ви застосували?

Гірничо/рудний, північно/західний, стале/плавильний, жовто/зе-

лений, жовто/гарячий, три/денний, фізико/математичний, мовно/лі-

тературний, далеко/східний, польсько/український.

7. Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви у суфіксах і за-

кінченнях. Поясніть орфограми. Виділені прикметники розберіть 

як частину мови.

Серед числе..ого пташ..ого хору одне з перших місць належить спі-

воч..му дрозду. До прильоту пернатого маестро — солов’я він у квітн..

ві вечори є непереверше..им солістом весня..их лісових концертів.

Натрудившись за день, один по одному затихають пернаті музи-

канти. Оста..ю трель, узявши невисоку ноту, проспівав зяблик. За-

кінчивши безум..е своє юління, присів спочити лісовий жайворонок. 

Не чути моторних синичок. У лісі настає тиша. Співоч..й дрізд усе 

вичікує, щоб хто-небудь, бува, не перебив його.  Нарешті голо-

сною флейтою з переливом дрізд узяв першу ноту, повторив її, далі 

почав виводити несподіваної краси свою вечір..ю пісню (З кн. «При-

рода»).

� Випишіть словосполучення іменника і прикметника з НЕ. Поясніть 

їх правопис.

8. Інтелектуальний відпочинок. Відгадайте лінгвістичні загадки.

1. Що за іменник означає назву машини і тварини?

2. Який іменник, що вживається тільки в множині, із зміною закін-

чення стане іменником, що вживається тільки в однині і означа-

тиме суху траву.

3. Який іменник, що називає виріб з борошна, при заміні одного 

голосного іншим стає назвою істоти-лісового звірка?

4. Який іменник при перестановці букв з назви дерева перетворю-

ється на назву приладу, потрібного велосипедистам?

5. Який якісний прикметник логічно не може мати ступеня порів-

няння?

Довідка: панцерник, сіни (сіно), булка (білка), сосна (насос), 

мертвий.

ІІІ. Підсумки уроку

— Все, що ви знаєте про іменник і прикметник, відтворіть у схе-

мах:

ПрикметникІменник

IV. Домашнє завдання

� Повторити орфограми в числівниках та займенниках.

� Написати твір-мініатюру: «Літо наближається».

Урок № 101

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. 

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ІЗ СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ. 

КОНТРОЛЬ ЧИТАННЯ ВГОЛОС

Мета: проаналізувати помилки, допущені у складених діалогах; 

перевірити рівень сформованості умінь і навичок читати 

вголос, розуміти прочитане, пристосовувати читання до 

особливостей слухачів; виховувати інтерес до читання, 

любов до книги.

Обладнання: тексти для читання вголос.
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ХІД УРОКУ

І. Аналіз написаних діалогів 

1. Загальна оцінка у порівнянні з попередньою роботою.

2. Зачитування й аналіз кращих робіт.

3. Короткий аналіз змістових і структурних недоліків у діалогах 

учнів.

4. Робота над виправленням мовного оформлення діалогів: редагу-

вання речень, індивідуальний аналіз орфографічних, пунктуацій-

них і мовленнєвих помилок (з допомогою вчителя).

ІІ. Контроль читання вголос

1. Мотивація діяльності учнів.

— Уміння швидко, плавно і виразно читати з гарною дикцією, 

відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм потрібне кожному. 

У майбутньому, навчаючись у старших класах, коледжах, університе-

тах вам доведеться багато разів виступати з рефератами, доповідями, 

повідомленнями на різних уроках, конференціях тощо. Щоб вас заці-

кавлено слухали і розуміли, треба вміти передати особливості змісту, 

авторський задум, враховувати інтереси слухацької аудиторії, відтво-

рити емоційну наснаженість тексту. Ви вчилися цьому на всіх уроках. 

Сьогодні треба продемонструвати свої вміння.

Ваше завдання прочитати запропонований текст швидко (100–120 

слів за хвилину), плавно, правильно інтонуючи речення, додержуючи 

логічних наголосів, передаючи тембром голосу, темпом і гучністю чи-

тання емоційне забарвлення тексту, авторський задум. При цьому слід 

враховувати особливості слухачів, якими будуть учні вашого класу.

Кожний читає свій текст протягом 1–2 хвилин. На підготовку 

до читання також дається 2 хвилини.

2. Читання учнями текстів різних стилів.

ПОТРЕБА У СПІЛКУВАННІ

Потреба людей у спілкуванні викликається об’єктивною необ-

хідністю їхнього співіснуван ня. Наше життя наповнене контактами 

з іншими людьми. При цьому ми свідомо або несвідомо відчуваємо 

потребу спілкуватися чи бажання уникнути контакту. Однак ділові ін-

тереси часто змушують стримувати емоції. У зв’язку з цим виникає 

роздратування, яке не може бути добрим супутником у ділових сто-

сунках. Розуміння причин цих явищ значною мірою допомагає дола-

ти негативні психоло гічні бар’єри у спілкуванні, що виникають між 

партнерами, спокійно розв’язати проблеми кожного.

Якщо підрахувати той час, протягом якого нам доводиться працю-

вати в контактах із колегами та діловими партнерами, то побачимо, 

що роль якісного спілкування багато важить. Вона зростає в умовах 

переходу до ринкової економіки, коли людина разом із надбанням 

свободи отримує й додаткові обов’язки особистої відповідальності 

за свій економічний та соціальний стан.

Психологи визначили, що успіх бізнесу на вісімдесят п’ять відсо-

тків залежить від уміння людини спілкуватися.

Узагальнено спілкування визначається як процес обміну між 

людьми інформацією, думками, судженнями, оцінками, почуттями 

(За М. Дороніною).

ОРАТОР

Демосфен, відчувши в собі ораторські здібності, вирішив вийти 

на політичну арену.

Але тут йому не поталанило. Хоч від приро ди юнак і володів крас-

номовством, та мав надто слабенький як для оратора голос і нечітку 

дикцію. До всього ж він ще й гаркавив, на трибуні тримався невпев-

нено, часом губився та знічувався. І Демосфен, не гаючи часу, став 

працювати над собою. Щоб стати оратором, вирішив він, треба за-

ново себе створити.

Усе зваживши й обміркувавши, Демосфен почав удосконалювати 

свою вимову, а постійними декламаціями тренував голос, одночасно 

працюючи й над стилем. Ходив на навчання до одного видатного ора-

тора, той допомагав юнакові ставити голос. Розповідають, що Демос-

фен щодня йшов до моря й там годинами декламував вірші, намага-

ючись звуками свого голосу заглушити шум прибережних хвиль.

Уперта й постійна праця невдовзі почала давати результати: Де-

мосфен уже вільніше й природніше тримався на трибуні, слабенький 

від природи голос набирав сили, гаркавість зникла, дикція вирівня-

лась. Почав Демосфен із судових промов і так непомітно й несподі-

вано втягнувся в бурхливе політичне життя Афін. Володіючи несхиб-

ною впертістю, маючи від природи дар красномовця, Демосфен таки 

викував себе заново (В. Чемерис). 

РОСЛИНИ-ДОВГОЖИТЕЛІ

Нашим тополям та вербам судився, наче людям, ко роткий вік. 

У шістдесят років вони вже вважаються ве теранами серед своїх мо-

лодших родичів. Щоправда, трапля ються й винятки. Наприклад, одній 

із сріблястих тополь у чеченському селі Рошнічу сто шістдесят років.

Яблуні, буває, доживають до ста років. А от житель Талиських 

лісів на півдні Азербайджану — залізне дерево, яке має надзвичайно 

тверду і міцну деревину, живе до двохсот років.
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До двохсот років живе й індійська смоковниця, яку ще назива-

ють інжиром, або фіговим деревом. У затінку, що створюють ці дере-

ва, шумлять сільські базари, засідають ради старійшин, відбуваються 

народні свята. Чи не тому на Всесвітній асамблеї з проблем старіння 

смоковницю назвали символом довголіття?

І все ж двісті років для рослини — не показник. Наші ліричні красуні 

вишні й черешні, непоказні за зростом кущі шипшини і зовсім малень-

кі кущики чорниці, брус ниці, лохини здатні прожити по три століття. 

Усім нам відомі сосни та ялини доживають до чотирьохсот років.

Проте для дубів і ця товща років — не межа. Так, ці велети в пар-

ках Криму досягають тисячолітнього віку. Тим часом у центрі України 

міцно стоїть на рідній землі патріарх навколишніх лісів, вік якого 

спеціалісти оцінюють у тисячу — тисячу сто років. Уявіть собі: цей 

і донині дорослий дуб був дорослим деревом уже тоді, коли в Києві 

княжив Володимир Святославович, коли в Софію Київську вкладали 

перші цеглинки (З журналу).

БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ

Звиваючись між волинськими лісами, низинами й багнами, по-

вільно котить свої тихі води річка Стир. Під Берестечком Стир вихо-

дить на велику рівнину, приймає до себе меншу, але більш обсаджену 

болотами річку Пляшову; між ними на широкому просторі рівнини 

поросли молодий ліс і незаймані зелені луги. Сюди поспішали обидві 

ворожі сили. Король випередив козацького гетьмана. Королівське вій-

сько на день раніше перейшло на правий берег Стирі. Розташувалося 

на вигідних позиціях і приготувалося до бою з козаками.

Був ранок. Напоєні перлистою росою, двигтіли, пере ливалися 

проти сонця барвисто-зелені простори. Парувала зем ля. Синім сер-

панком загорталася далечінь. Кругом мирно й тихо, лише вгорі круж-

ляли шуліки: вони чули кров.

Козацьке військо підходило до Пляшової. Хмельницький у супро-

воді татарського хана, оточений генеральною старши ною, з невелич-

кого горба спостерігав, як рухались, ховаючись у далечині, численні 

козацькі полки. Похмурий вигляд мав сьогодні гетьман. Невеселі спра-

ви. Татарський хан Іслам-Ґірей стриже лукавими очицями, не спус-

кає з ока свого козацького спіль ника. Продав, пес, козаків! Порушив 

обіцяну дружбу. Коли б хоч не вдарив у спину!

Думалося в дорозі заскочити королівські відділи, погромити по-

одинці — хан своїм приїздом перешкодив, до того знайшов ся свій 

козацький юда, попередив короля — невдача за невда чею!

Богун співчутливо позирав на хмурого, згорбленого гетьма на, що 

дуже постарів за ці дні.

«Даремно так хвилюється Богдан,— думав Богун.— Бити ляхів ми 

завжди зуміємо. І на татар, коли доведеться, ударимо. Не така вже на-

ша справа безнадійна. Були грізніші часи...» (За Я. Качурою).

ІІІ. Підсумки уроку

� Складіть сенкан про вимоги до читання вголос.

IV. Домашнє завдання

� Повторити теми «Відмінювання числівників», «Правопис неозна-

чених займенників».

� Дібрати чотири загадки з орфограмами в іменниках і прикметниках.

Урок № 102

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ 

З ТЕМ «ЧИСЛІВНИК», «ЗАЙМЕННИК»

Мета: повторити й узагальнити вивчене із зазначених розділів мо-

ви; закріпити уміння і навички визначати їхні граматичні 

ознаки, правильно вживати в усному і писемному мовлен-

ні всі відомі форми, знаходити й пояснювати орфограми 

у числівниках і займенниках, виправляти помилки у вжи-

ванні та правописі; виховувати правописну пильність.

Обладнання: таблиці «Розряди займенників», «Відмінювання числів-

ників».

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. 

Фронтальне повторення теоретичних знань

1. Числівник.

� Яка частина мови називається числівником?

� На які дві групи вони поділяються?

� На які групи і чому поділяються кількісні числівники?

� Що було для вас найскладнішим при вивченні числівника?

� Чи відрізняється відмінювання кількісних і порядкових числів-

ників?

� Що спільного у відмінюванні порядкових числівників і прикмет-

ників?

� Від яких числівників творяться збірні і з якими іменниками вони 

вживаються?
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� Які орфограми у числівниках ви вивчали?

� Яку синтаксичну роль виконує числівник?

2. Займенник.

� Дайте визначення займенника як частини мови?

� Скільки розрядів він має?

� Які з них мають спільну основу?

� Чи відчували ви труднощі, відмінюючи займенник? Про що слід 

пам’ятати, відмінюючи особові займенники він, вона, воно, вони?

� Яка особливість займенника себе?

� Правопис яких займенників потребує особливої пильності, чому?

� У якому випадку займенник Ви пишеться з великої букви?

ІІ. Удосконалення умінь і навичок з повторюваних тем

1. Прочитайте текст. Запишіть числівники словами, з’ясуйте групу 

за значенням і будовою.

ПРАПОР ПЕРЕМОГИ

Вранці 1 травня 1945 року над рейхстагом уже майорів Прапор 

Перемоги, встановлений розвідниками 3 ударної армії М.Єгоровим 

та М.Кантарією. Крім того, льотчики вирішили спустити свій пра-

пор. На полотнищі завдовжки 6 метрів авіатори 11 полку величезни-

ми буквами написали «ПЕРЕМОГА!». До рейхстагу вилетіло дві групи 

«яків». Випущений у повітрі прапор став повільно опускатися на ку-

пол будівлі. Це було 1 травня о 12 годині 25 хвилин.

Але бої в Берліні ще тривали кілька днів. 9 травня 1945 року відбу-

лася процедура підписання акту про цілковиту капітуляцію Німеччини. 

Вона тривала всього лиш близько 40 хвилин. А шлях до цієї історич-

ної події проліг через 1418 кривавих днів і ночей (І. Мащенко).

2. Перепишіть, записуючи числівники словами. Визначте відмінок чис-

лівників. Виконайте розбір виділених числівників як частини мови.

ЖИТТЯМ ЗАВДЯЧУЄМО…

Неподалік Кіровограда, серед широкого степу, перекраяного ви-

балками, розкинулось село Велика Северинівка.

Тут у січні 1944 року точилися жорстокі бої за визволення міста 

Кіровограда. Як згадка про ті бої, стоїть біля в’їзду в село великий 

курган, на якому височіє скромний обеліск на честь воїнів, загиблих 

понад 60 років тому. На мармуровій плиті — імена солдатів та офі-

церів. Мимохідь вираховуєш: 19, 20 років, 21… Страшна статистика, 

що завжди приголомшує нас: із кожних 100, хто народився у 1922–

1924 роках, лише 3 повернулися з війни. Війна має жорстоке, 

антилюдське обличчя. Пам’ять про величезні жертви нашого наро-

ду у війні з фашизмом повинна назавжди увійти в нашу свідомість 

(М. Смольянова).

� Яких правил треба дотримуватися, уживаючи числівники з імен-

никами?

� Провідміняйте усно словосполучення: чотири райони, п’ятдесят 

два роки, шістсот сорок три концерти, сімдесят третій день.

� Складіть кілька речень з цими словосполученнями у непрямих 

відмінках.

3. Поставте наголоси в числівниках, складіть з ними речення.

Одинадцять, чотирнадцять, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, тисяча 

п’ятсот шістнадцять, обидва, обоє.

4. Лінгвістична гра. Розгадайте чайнворд «Числівник». Кожне слово 

у ньому числівник у зазначеній формі. 

1. Кількісний числівник 600 у родовому відмінку. 2. Кількісний 

числівник 1000 у родовому відмінку множини. 3. Кількісний числів-

ник 400 у родовому відмінку. 4. Порядковий числівник 30-й в оруд-

ному відмінку. 5. Порядковий числівник 1000000-й у родовому відмін-

ку. 6. Порядковий числівник 11-й в орудному відмінку. 7. Кількісний 

числівник 1000000000 у називному відмінку однини. 8. Кількісний 

числівник 200 у родовому відмінку. 9. Кількісний числівник 1000 в ро-

довому відмінку множини. 10. Порядковий числівник 14-й в орудно-

му відмінку множини.
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5. Практикум з теми «Займенник». Перепишіть текст, підкресліть за-

йменники й схарактеризуйте їх як частину мови. Поясніть у них 

орфограми, якщо є.

ШПАКИ

Шпак — дуже корисна пташка. Дбаючи про їжу для себе й для 

своїх шпаченят, він знищує силу-силенну гусені, метеликів, жуків, 

черв’яків, усяких слимаків, котрих він дуже любить.
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Шпак гарно співає, тому його часто слухають із задоволенням. Ко-

ли його взяти молодим з гнізда в кімнату, то він швидко стане ручним. 

Шпак легко переймає різні звуки, голоси й пісні інших птахів. Якимсь 

чином навчається насвистувати навіть декотрих наших пісень і вимов-

ляти окремі слова. Про нього поети складають вірші. Пригадайте вірш 

М. Рильського «Шпаки — то імітатори веселі…» (В. Львов).

6. Запишіть займенники, знявши риску. Поясніть, яким правилом 

ви при цьому користувались?

Будь/хто, де/хто, аби/що, що/небудь, будь/який, ні/скільки, ні/в/

що, ні/до/чого, казна/в/чому, казна/чому, хтозна/з/ким, хтозна/ким, 

аби/для/чого, аби/чого.

� Складіть кілька речень з цими займенниками.

7. Запишіть і відгадайте загадки. Схарактеризуйте займенники в них, 

поясніть особливості вживання і правопису.

1. Стоїть дім. Хто до нього зайде, той знання знайде. 2. Одною 

рукою усіх зустрічаю, а другою проводжаю. 3. Іде пані в золотім жу-

пані; хоч жупан той латка на латці, та приймають у кожній хатці. 

4. Розмотався сам моток, та й полинув на лужок. На лужку сів на вер-

бі і змотався знов собі.

Довідка: школа, двері, цибуля, рій бджіл.

8. Запишіть текст. Схарактеризуйте всі вивчені протягом року час-

тини мови.

Жито з волошками, і луки, і гаї,

І всі розкоші весняні,

Всю вроду, всю красу безкраю,

Як втілити її — не знаю,

В слова, в пісні мої.

Де взяти кольорів стобарвних і живих

Для трав і квітів весняних,

Де взять мелодій, слів і звуків

Для всіх пісень гаїв і луків.

І шуму хвиль річних?!

Ах, знаю де! Я в казку дивную свою

Усю фантазію ввіллю,

Зроблю усе живим, чудовим,

Таємності, розкошів повним,— 

І в казці дійсність відіб’ю.

(О. Олесь)

� Яку спільну морфологічну ознаку мають усі іменні частини мови?

� Чому їх називають самостійними?

IV. Підсумки уроку

— Що нового ви вивчили в 6-му класі? Що було цікавим на уро-

ках рідної мови? Які труднощі ви відчували і як ви їх подолали? Чи 

все ви зробили, аби добре засвоїти мову? Які ваші побажання собі 

й учителеві на новий навчальний рік?

V. Домашнє завдання

� Підготуватися до контрольної роботи.

Урок № 103

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. 

ДИКТАНТ З ГРАМАТИЧНИМ ЗАВДАННЯМ

Мета: перевірити рівень орфографічної та пунктуаційної гра-

мотності учнів, уміння розрізняти і визначати граматичні 

ознаки вивчених частин мови; виховувати спостережли-

вість, уважне ставлення до слова.

Обладнання:  граматичні завдання на дошці (по варіантах).

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Контроль знань і вмінь учнів

1. Контрольний диктант.

МОРЕ

Море при самому березі ніжно пінилось і тихо грало. Одинока 

чайка голосно квилила і падала до води. Вільна безтурботна чай-

ка. Вода була чиста, прозора. На дні ясно проступали обточені 

хвилею і пройняті сизою хугою округлі камінці. Між ними тремт-

ливою зграйкою в’юнилися мальки скумбрії. Незграбні краби, за-

чувши небезпеку, враз відштовхувались усіма ніжками, рухаючись 

боком. Велично погойдувались гіллясті водорості, розвіявши свої 

зелені й брунатні коси в той бік, куди плинула морська течія. Во-

ни тягнулися до сонця й немов хотіли вирватися з холодної гли-

бини, та корінь їхній придушило каміння. Тільки сріблясті меду-

зи вільно розгойду валися під водою. Дуже красиві у воді ці білясті 

водяні парашутики. І так усе, що живе під водою, на дні морсько-

му. Доти й красиве та принадне, поки знаходиться в рідній стихії 

(Я. Кучер).
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2. Граматичні завдання.

І варіант
1. Підкресліть у першій частині тексту займенники (від початку 

до речення «Вони тягнулися…»).

2. Випишіть з першої частини тексту прикметники, від якісних утво-

ріть форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

3. З першого речення тексту випишіть іменник з прийменником. 

Розберіть іменник як частину мови.

ІІ варіант
1. У другій частині тексту (від речення «Вони тягнулися…» і до кін-

ця) підкресліть усі займенники.

2. Випишіть прикметники з другої частини тексту. Від якісних утво-

ріть форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

3. Випишіть з першого речення другої частини тексту словосполу-

чення іменника з прикметником. Розберіть прикметник як час-

тину мови.

ІІІ. Підсумки уроку

� Як справилися з роботою?

� Що не встигли зробити? Чому?

� Що треба повторити ще раз?

� Яких умінь бракує?

IV. Домашнє завдання

� Повторити типи і стилі мовлення. Підготуватися до переказу за са-

мостійно складеним планом.

Урок № 104

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ 

З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ 

ЗА САМОСТІЙНО СКЛАДЕНИМ ПЛАНОМ

Мета: оцінити рівень набутих умінь і навичок зі зв’язного 

мовлення: розкривати тему й основну думку тексту, ви-

кладати матеріал логічно, послідовно; використовувати 

мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, 

додержувати єдності стилю.

Обладнання:  тлумачні словники.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми і мети уроку

ІІ. Виконання контрольної роботи

1. Ознайомлення учнів з текстом переказу.

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ

До вершечків, де найбільші й найсмачніші ягоди, лише Олеся 

може досягнути — легесенька і прудка, як мавпочка. Відколи се-

бе пам’ятає, то її була робота — рвати вишні. Сад у них великий — 

на двадцяти сотках.

Дідусь сам його насадив і виплекав.

Оце сад вперше так рясно зацвів.

Олеся пройшлася по доріжці, що перетинає сад надвоє. У ни зинці, 

обабіч стежки, росте чорна смородина. Коли тануть сніги, уся вода 

з їхнього городу і з сусідніх стікає у цю долинку, утворюючи невелич-

ке озерце. Гуси баби Одарки плавають та хлюпочуться у тому озерці, 

а Олеся завжди радіє, сміється: «Лебедине озеро».

Вздовж доріжки двома рядами розкошують яблуні-красуні. Ось 

ця розложиста, рясно-буйно заквітчана — то сніжний кальвіль. А на-

впроти — золотий ренет. Яблука з цього дерева величезні і за пашні, 

з гарячим рум’янцем, а коли трохи полежать, то робляться якимись 

маслянистими на дотик. Колись запитала дідуся, чому так? А він від-

повів, що золотистий ренет містить у собі багато ефірної олії. І все 

то він знає, її дідусь!

Олеся підбігла до дідуся, що сидів під яблунею, спершись на свою 

палицю долонями, поклавши на них підборіддя, і зорив на свою ону-

чечку мудрими і ласкавими очима. Обвила ніжними гарячими рука ми 

дідусеві плечі, поцілувала високе чоло, дихнувши на нього яблу невим 

цвітом, і побігла через двір до хати, щасливо сміючись.

Кругловиденька, чорноброва, з тугими косичками, що сягали 

до пояса, вона нагадувала йому свіжу квасолинку, щойно вилуще ну 

із стручка. А оті весняночки на щічках — ну такі вже симпатичні, та-

кі вже милі! Квасолинка, та й годі! (За В. Бантиш).

2. Самостійне складання учнями плану переказу.

3. Повторне читання тексту.

4. Робота учнів над опорними словами. Корекція складеного плану.

5 Самостійна робота шестикласників над чорновим варіантом пе-

реказу. Редагування написаного.

6. Переписування переказів у зошит.
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ІІ. Домашнє завдання

� Повторити орфограми у вивчених частинах мови.

Урок № 105

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.

АНАЛІЗ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Мета: зосередити увагу учнів на недоліках у контрольних ро-

ботах; повторити недостатньо засвоєні правила; форму-

вати уміння і навички з вивчених у шостому класі тем; 

виховувати любов і пошану до рідної мови.

Обладнання: матеріал для мовних конкурсів.

ХІД УРОКУ

І. Аналіз контрольних робіт

1. Загальна характеристика виконання контрольних робіт і написан-

ня переказів.

2. Характеристика кращих робіт.

3. Аналіз типових помилок.

4. Письмовий аналіз індивідуальних помилок.

ІІ. Конкурс «Слова, слова, слова…». Робота в групах

1. «Слово-змійка». За 1–2 хвилини запишіть на дошці слова в такому 

порядку, щоб кожне наступне слово починалося з тої букви, якою 

закінчувалося попереднє (наприклад: салют — тато — око). Усі 

слова — іменники у називному відмінку однини. Перемагає гру-

па, яка за виділений час записала найбільше слів.

2. «Загадка в загадці». Прочитайте загадку, вставляючи пропущені 

букви або розкриваючи дужки. Запишіть відгадки, утворивши від 

них усі можливі прикметники.

1. Білий, як пір..їна, холодний, як кр..ж..на. 

2. Як подивишся на (він) 

Бач..ш в (він) себе (сам) 

Отаким, (який) буваєш.

Що це, друже? Відгадаєш?

3. На городі молода

П..шні коси ро..пл..та,

У з..ленії хустинки

Золоті хова з..рнинки.

4. Що за штука і день, і ніч стука?

Іде років двісті,

Стоїт.. на місці,

Ліч..ть людс..кий вік, 

А не чоловік.

Довідка: сніг, дзеркало, кукурудза, годинник.

3. «Словесний клубочок». Допишіть прикметники близькі за значен-

ням.

Холодний вітер — …

Холодна вода — …

Холодний погляд — …

Довідка: Морозний, різкий, пронизливий. Джерельна, крижана. 

Злий, недобрий, непривітний.

4. «Мозаїка букв». З поданих букв за 1 хвилину скласти нові слова 

за вказаними граматичними ознаками.

Зразок: Іменник, заг.,одн., чол..р., наз.відм.

Букви: к, т, б, р, а, о, с = Контрабас, Барбос, кат, крос…

5. «Одним словом». Розкрийте значення виразу одним словом. 

1. Рукою подати. 2.Як кіт наплакав. 3. Працювати, засукавши ру-

кава. 4. Ламати голову. 5. Комар носа не підточить. 6. Світ за очі.

ІІІ. Підсумки уроку

� Що на уроці рідної мови вам найбільше сподобалося, було ціка-

вим?

� Чи відчуваєте, що ваші знання і вміння поповнилися?

� Як гадаєте, чи всі секрети мови ви розгадали?

IV. Побажання на літні канікули 
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ТЕКСТИ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ, 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ 
ТА КОНТРОЛЬНИХ ДИКТАНТІВ

ЗАПОВІТ УКРАЇНСЬКОГО ПРОРОКА

Наша історія — це історія віковічної боротьби українського на-

роду за своє місце під сонцем. У цих змаганнях українство мало дві 

зброї — шаблю і слово. Коли ворог вибивав з наших рук шаблю, тоді 

на зміну їй приходило слово, могутнє і гаряче. Із Божого веління це 

слово приходило у час найбільшої скрути, великої руїни.

І на німому згарищі раптом з’являється живе українське слово. 

З’являється Котляревський, який отим словом переносить козацьку 

славу в убогу сирітську хату. Звучить голос українського соловейка, 

що віщує пробудження і народження новітньої думи. Починається 

новий життєпис народу. У світ виходить «Кобзар» Тараса Шевченка. 

Виходить у вічність священна книга пророка української нації. З’яв-

ляється слово, яке стає на сторожі народу. Ось уже півтора. сторіччя 

воно береже і живить українську націю, її духовну соборність, веде 

нас до жаданої волі. Чи є ще у світі такий поет, слово якого б вря-

тувало народ? Слово, яке дає відповідь на найпекучіші питання, що 

постають перед цим народом за будь-якої доби.

В усі роки нас вражало дивовижне співзвуччя Шевченкової поезії 

із сучасністю. Кожне покоління гортало «Кобзаря» справді як Святе 

Письмо — книгу пізнання добра і зла.

Усе, що постійно хвилює і не дає нам спокою,— там є! (За М. Го-

ринем).

• Пояснити правопис іменників середнього роду на -я- та прикмет-

никових суфіксів.

• Розділові знаки у простому і складному реченнях.

• Розвиток мовлення: розкажіть, що ви знаєте про Тараса Шевченка.

ОСІННІЙ ЕТЮД

Вже стояла пополудня пора. Повітря давно посухішало, й запахи 

в повітрі також посохли. Павутинка бабиного літа пропливла, наче 

химерний літальний засіб із незнаної цивілізації осені, й на ньому 

пролетіли невидимі посланці осені, її причаєні інопланетяни.

Поміж зів’ялої, похнюпленої трави снувалась до лісу стежечка. Де-

рева стояли де звільна, де пнулись по сторчкуватих схилах. Стежечка 

вив’юнилась до велетенського кряжистого дуба на чистій, поснованій 

низькою травою галяві, звідки інші дерева начебто зумисне повідсту-

пали не те що в оторопілому, а в спокійному захопленні перед цим 

сповненим гідності велетнем придніпровського лісу.

І чим ближче я підходив до врочистого велетня, тим він більшав 

у моїх очах, виростав у височінь, ширшав, розпросторювався кроною. 

Велич його також побільшувалась, водночас начебто грізнішаючи. 

Й коли я опинився зовсім близько, так, що зміг долонею торкнутись 

чорно-червоної, репаної, твердої кори, тоді дуб затулив од мене не 

тільки прив’ялу блакить неба, а й частину довколишнього лісу. Він 

мовби прийняв мене в свої обійми.

І коли я стояв під могутнім віковим дубом, я начебто переродив-

ся. Я дивився не тільки своїми очима, а й чужими, начебто я сприй-

мав світ не тільки своєю душею, а й чужою, з якою моя душа була 

нерозривно споріднена (За Є. Гуцалом).

• Пояснити правопис ненаголошених голосних є, и; -н- і -нн- 

в іменниках та прикметниках.

• Розділові знаки в простому і складному реченнях.

• Розвиток мовлення: скласти план опису, виписати опорні слова; 

визначити засоби зв’язку речень у тексті.

ДНІПРО

І змінювалися племена, і відходили покоління людей на твоїх бе-

регах, а ми, як і предки наші, несемо до тебе свої думи й пісні, спо-

гади і мрії. Хочемо бачити тебе дужим, повноводим, вічним. Хочемо 

чути мову твою — бо то лише здається, що течія твоя безголосна. Як 

багато знаєш, Дніпре! І як багато можеш розповісти — про нас і про 

себе, про народ, для якого ти завше був священним.

Приходимо на твої береги в дитинстві і на схилі віку, перед до-

рогою чи після неї, щоб остудити розпашіле чоло й натруджені руки, 

щоб відчути себе на березі великої Ріки Часу, виповненої вщерть ра-

дістю і смутком, пам’яттю і пророцтвом. Ти течеш крізь віки — з пів-

ночі на південь, з минулого в майбутнє... Течеш крізь долю і душу 

народу нашого, крізь пісню і щире слово — як незглибимий символ 

всеслов’янського, вселюдського єднання. І води твої, призбирані з 

копанок і артезіанів, гір і долин землі нашої, єднаються з водами ін-

ших рік і річечок, линуть до Чорного моря, до океану, що є Світовим. 

Ідемо до тебе, Дніпре, до розуміння одвічної рівнозначимості моря 

й джерела, до усвідомлення твоєї збратаності з морями та ріками ін-

шими, з усім світом (За С. Греченюком).

• Поясніть орфограми в іменниках та прикметниках; визначте від-

мінок займенників.

• Розділові знаки при звертанні та однорідних членах речення.
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• Розвиток мовлення: у першому абзаці замініть дієслова минулого 

часу на дієслова майбутнього часу. Чи змінилося стилістичне за-

барвлення тексту?

КИЇВ

Київ! Скільки рідного і близького в цьому сонячному слові для 

серця кожного патріота.

Ти — колиска нашої свободи і державності.

Із сивої глибини віків сторінки стародавніх літописів зберігають 

безсмертну славу Київської Русі.

Багато грабіжників зазіхало на твої багатство і могутність, стольне 

місто Київ. Та гинули вони на твоїх площах, біля твоїх стін, на стрім-

ких берегах Дніпра. В народі ти завжди був символом непохитності, 

непереможності й вічної слави.

Біля твоїх Золотих воріт цілував священну землю великий Богдан 

Хмельницький, який приніс тобі перемогу. Через Золоті ворота увій-

шов він з військом України, і коло стародавньої Софії під дзвони на 

площі підніс гетьман свою булаву. Твою чарівну красу, Києве, твої то-

полі й каштани, блакитне небо і яскраві зірки оспівали поети.

Про тебе народ склав найдорожчі нашому серцю думи та пісні, 

прославляючи твоїх чудо-богатирів, їх безсмертні подвиги в ім’я не-

залежності і свободи України.

Славу твою, Києве, несли в віках стародавні й вічні кобзарі, світ-

лі посланці народної правди й мудрості.

Київ сучасний! Славна столиця України, квітучий сад, місто веселих 

пісень і творчої праці. Таким знає і любить тебе вся наша Батьківщина.

Крилатий вітер з Дніпра розвіває над вільним Києвом блакитно-

жовтий прапор свободи й незалежності (За Г. Ткаченко).

• Пояснити правопис великої букви; складних слів; ненаголошених 

є, и; не з різними частинами мови; префіксів роз-, без-.

• Роздідові знаки в складних реченнях.

ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ УКРАЇНИ

Першим космонавтом незалежної України став Леонід Каденюк. 

19 листопада 1997 року американська ракета-носій «Колумбія» вине-

сла на орбіту космічний корабель «Шаттл» з міжнародним екіпажем 

на борту: четверо американських астронавтів, японський науковець 

і космонавт-дослідник, у якого на правому рукаві скафандра яснів 

синьо-жовтий прапор.

Леонід Васильович Каденюк народився в 1951 році в селі Кліш-

ківці Хотинського району Чернівецької області.

Командир «Колумбії» Кевін Крігель недаремно сказав про Леоніда 

Каденюка: «Пощастило мати в екіпажі такого досвідченого пілота». 

«Космічний стаж» у нього й справді великий.

До загону космонавтів у Зоряному містечку під Москвою Каденюк 

прийшов у 1976 році. А доти було навчання у вищому військово-авіа-

ційному училищі в Чернігові, робота льотчиком-інструктором. Як пі-

лот Леонід Каденюк опанував понад п’ятдесят типів і моделей літаків, 

як космонавт пройшов льотну та інженерну підготовку за програмою 

«Буран», повну підготовку як командир екіпажу корабля «Союз». Го-

тувався він і до роботи на орбітальних станціях «Салют» і «Мир».

У 1995 році Леонід Каденюк переміг у відбірковому конкурсі на 

політ у складі міжнародного екіпажу і розпочав вишкіл за програ-

мою «Шаттл».

Висока людська порядність, сумлінне ставлення до будь-якого 

завдання, високий професіоналізм у всьому. За цими словами доля 

людини, її шлях до зірок (Із кн. «Я пізнаю світ»)

• Пояснити правопис великої букви; складних слів; ненаголошених 

є, и; суфіксів -ськ-, -цьк- у прикметниках.

• Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

ШЛЯХ ДО ТАРАСА

Я нетерпляче чекав Шевченкового ювілею.

На причалі було святково, багатолюдно, грала музика. Кілька ве-

ликих пароплавів один за одним відходили до Канева.

Миготіли береги Дніпра, погода була, як на замову, чудесна, і 

сила-силенна народу звідусюди поспішала до Канева на пароплавах, 

катерах, ракетах і суходолом на машинах.

От ми побачили на вершечку гори постать Кобзаря. Ми, як до 

живого, їхали до нього.

А гора немов була оперезана барвистими стрічками — то шляхом, 

стежками піднімалися люди з прапорами, квітами, в мальовничому 

нашому українському вбранні. Такого свята я ще не бачив.

Ми йшли на гору до самого пам’ятника. І от тисячі народу заспі-

вали «Заповіт». Я дивився на пам’ятник, на це море квітів, прапорів, 

потоки людей і синій Дніпро, зараз також різнобарвний від оздобле-

них пароплавів, катерів, човнів. (За О. Іваненко)
• Пояснити правопис великої букви; апострофа; м’якого знака; 

складних слів.

• Розділові знаки при однорідних членах речення.

ВЕСНА В ЛІСІ

Високе синє небо в лісі здавалося ще дальшим і недоступнішим — 

його підносили вгору на своїх верхівках високі сосни, в’язи та роз-

логі дуби. Дерева були ще голі, проте, залляті сонячним промінням, 

справляли не таке похмуре враження, як зимою. Цього квітневого 

погожого дня вони були ясні, усміхнені, і весь їхній вигляд обіцяв 

невдовзі ясну, щедру зелень.



302 Українська мова. 6 клас 303Повторення вивченого в шостому класі

Навчальне видання

ТИХОША Валентина Іванівна 

УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 КЛАС

Головний редактор К. Ю. Голобородько
Редактор О. О. Маленко

Відповідальний за випуск Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва

Коректор О. М. Журенко

Підп. до друку 7.07.2008. Формат 60×90/16. 

Папір офсет. Друк офсет. Гарнітура Ньютон.  

Ум. друк. арк. 17,00. Зам. № 8-07/07-05.

ТОВ «Видавнича група “Основа”» 

61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 66

тел. (057) 731-96-33

е-mail: office@osnova.com.ua
www.osnova.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

Віддруковано з готових плівок

Виробник: ПП «Тріада+»

Свідоцтво ДК № 1870 від 16.07.2007 р.

Харків, вул. Киргизька, 19. Тел. (057) 757-98-16, 757-98-15

Дивували чорні стовбури дерев, кущі з уже позеленілою корою, ку-

щики блідої трави, що світилися з-поміж торішнього листу, і теплі та 

ніжні хвилі сонячного проміння, яке немов теж розцвітало цієї весняної 

пори... Зовсім низько над землею пролітав джміль, басовито гудучи.

— Джміль! — здивовано й водночас радісно сказала Шура, ніби 

и справді побачила перед собою незвичайне чудо.

Були зачудовані тим джмелем — вайлуватим, сонним. Ще ж і де-

рева не цвіли, щоб можна було збирати їхній пилок, ото хіба що ряст 

синів де-не-де (За Є. Гуцалом).

• Пояснити правопис не з різними частинами мови; -н- і -нн- 

в іменниках.

• Розділові знаки в простому реченні.

• Розвиток мовлення: опишіть, яким ви уявляєте собі весняного 

джмеля.

САДИ НАД РІЧКОЮ

Є своєрідні закутки на Червоноградщині. Є милі, затишні місця, 

де ввечері співають комарі і на темну зелень спадає м’який одсвіт ве-

чірньої заграви. Повітря насичене несказанною ніжністю, воно пере-

ливається, як дорогий оксамит.

Сходять ароматом сади. Піднебесні красуні тополі і сосни напоїли 

молоду селянку з дитинства тугою за красою — і вона зросла подібна 

їм, подібна заграві, подібна ніжності і подібна дерзанню...

Стежка вузенька. Праворуч — очерет, ліворуч — тополі, сосни, 

яблуні, черешні. А спереду за безліччю зворотів, кутів спокійне пле-

со річки в зелених берегах.

Надвечір’я. Заснули хвилі й очерети. Ніби крізь сон кумкають жаби. 

В просвіті між очеретами й кущами ліщини стеляться панорами горбів.

Між ними вже залягає вечірня тінь, перебігаючи по шахових карт-

ках ячменю і проса.

А тут навколо зелень... Берег і луки, кущі й поодинокі деревця, тро-

пічне гарбузиння і велетні-соняшники, рівні шеренги картопель, про-

полотих чисто й дбайливо, кучерява пшеничка-кукурудза, присадкувата 

капуста і просто клапті цілинної зелені забирають душу в полон.

На сади приходьте дивитися ввечері, при місяці, коли він стоїть на 

небосхилі, і навколо ні темно, ні видно. В усі кінці, ледь посріблені, ви-

гаптувані тінями, розбігаються алеї: тополеві, соснові, алеї містичних верб 

і чорних вільх, оповитих темними шатрами хмелю (За І. Сенченком).

• Пояснити правопис н і нн у прикметниках; префіксів пре-, при-, 

пере-; м’якого знака й апострофа;

• Розділові знаки в реченнях з однорідними членами й узагальню-

вальними словами при них.

• Розвиток мовлення: виділіть опорні слова в описі.
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