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3Передмова

ПЕРЕДМОВА

Усі уроки української мови в 6 класі розроблено відповідно до програ-
ми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5–12 кла-
си» (Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, 
Я. І. Остаф; за ред Л. В. Скуратівського). 

Автори пропонованого посібника в основу розроблених уроків по-
клали основні чотири змістові лінії: мовленнєву, мовну, діяльнісну 
й соціокультурну. У зв’язку з цим дібрані методи, прийоми й засоби 
навчання рідної мови спрямовані: по-перше, на формування мовних 
і мовленнєво-комунікативних умінь і навичок, збагачення мовлення 
лексико-фразеологічними, граматичними і стилістичними засобами; по-
друге, на вдосконалення загальнопізнавальних, організаційних і творчих 
умінь, ціннісних орієнтацій тощо; по-третє, на формування національ-
них і загальнолюдських культурних цінностей за допомогою мовленнє-
во-комунікативного дидактичного матеріалу.

Розроблені уроки, крім традиційних ефективних форм навчальної 
роботи (коментоване письмо, орфографічні, вибіркові, вибірково-роз-
подільні, пояснювальні диктанти) характеризуються реалізацією су-
часних освітніх технологій, а саме: проблемно-пошукової технології 
(проблемний діалог, робота з деформованим висловлюванням, дослі-
дження-моделювання, конструювання, реконструювання, відновлення, 
творчі диктанти, навчальне редагування), проектної методики (творче 
спостереження з елементами аналізу, зіставлення, порівняння, ситуатив-
ні завдання), колективної та групової діяльності, диференціації й індиві-
дуалізації навчання (робота в парах, мікрогрупах, за варіантами), ігрових 
форм (кросворди, ребуси, лінгвістичні ігри) тощо. Це сприяє розвиткові 
розумових здібностей учнів, їхньої пізнавальної активності й самостій-
ності, формуванню комунікативної компетенції.

Структура кожного уроку чітка, відповідає його типу, темі й меті. 
Авторським колективом пропонується застосовувати такі типи уроків, 
як уроки засвоєння нових знань (формування мовної компетенції), 
уроки формування практичних умінь і навичок, уроки узагальнення 



4 Усі уроки української мови в 6 класі 

й систематизації вивченого, уроки повторення набутих знань, уроки 
оцінювання навчальних досягнень учнів, уроки розвитку комуніка-
тивних умінь і навичок (поступове ускладнення й поглиблення мов-
леннєвознавчих понять і формування вмінь у всіх видах мовленнєвої 
діяльності). 

Конспекти уроків містять більшу кількість, ніж можна використа-
ти, дидактичного матеріалу, різноманітних пізнавальних завдань і вправ 
творчого характеру, що дає можливість учителеві вибрати ті, які відпо-
відатимуть специфіці навчального закладу, навчально-методичному за-
безпеченню, рівню мовної підготовки й інтересам шестикласників. 

Окрім цього, особливістю змісту більшості уроків є систематичне ви-
користання у процесі опрацювання мовного матеріалу внутрішньопред-
метних зв’язків (з лексикою і фразеологією, культурою мовлення і сти-
лістикою, фонетикою й орфоепією, текстом тощо) та міжпредметних 
зв’язків (з літературою, історією, предметами природничо-математич-
ного циклу). Тому в основу дидактичного матеріалу авторами покладе-
но висловлювання (текст), завдяки якому здійснюється вдосконален-
ня практичних умінь і навичок мовленнєво-комунікативної діяльності 
шестикласників.

Навчально-методичний посібник включає 105 уроків української 
мови. Розподіл кількості годин на вивчення окремих розділів мовної 
й мовленнєвої змістових ліній обумовлений чинною програмою 12-річ-
ної школи.

№ 
з/п

Розділи 
програми

Кількість уроків

Мовна змістова лінія Мов-
лен-
нєва 
зміс-
това 
лінія

Усього 

Уроки вивчення  
мовної теорії,  

формування вмінь 
і навичок

Уроки оцінювання 
навчальних  
досягнень

1
2

3
4

Вступ 
Повторення, 
узагальнення 
й поглиблен-
ня вивченого
Лексикологія 
Словотвір. 
Орфографія 

1

5
7

8

–

1
1

1

2

2
4

3

3

8
12

12
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№ 
з/п

Розділи 
програми

Кількість уроків

Мовна змістова лінія Мов-
лен-
нєва 
зміс-
това 
лінія

Усього 

Уроки вивчення  
мовної теорії,  

формування вмінь 
і навичок

Уроки оцінювання 
навчальних  
досягнень

5
6
7
8
9

Іменник 
Прикметник 
Числівник 
Займенник 
Повторення 
в кінці року

18
14
7
8

4

2
2
1
1

–

6
2
2
2

1

26
18
10
11

5

Загальна кількість 
уроків 

72 9 24 105

У розробці уроків української мови взяли участь:
С. А. Омельчук — уроки № 1–9, 11, 16–17, 21–22, 40–41, 62, 71–79, 

90–92, 94–100.
А. І. Ляшкевич — уроки № 10, 37–39, 42–53, 57–61, 65, 80–89, 93, 

101–102, 104–105.
М. В. Чаловська — уроки № 12–15, 18–20, 23–36, 54–56, 63–64, 

66–70, 103.
С. А. Омельчук, 

кандидат педагогічних наук
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Структура курсу «Українська мова. 6 клас» (105 год)

Назва розділу
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(65 год)

П
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я 

в 
кі
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і р

ок
у 

(5
 г

од
)Іменник 

(26 год)
Прикметник
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Уроки засвоєння нових 
знань 1 1 5 3 1 – 4 – 2 2 –

Уроки формування 
практичних умінь і на-
вичок

– – 2 5 6 9 3 7 5 5 –

Уроки узагальнення  
й систематизації – – – – – – – – – 1 3

Уроки повторення на-
бутих знань – 4 – – 1 – – – – – 1
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вичок

2 2 4 3 3 3 1 1 2 2 1
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ВСТУП

Урок № 1 
КРАСА Й БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Мета: розширити відомості шестикласників про рідну мову, 
сформувати поняття про багатство і красу української 
мови; формувати вміння аналізувати висловлювання, від-
творювати деформований текст, складати невеликі тексти 
відповідно до комунікативного завдання, визначати засо-
би, що збагачують нашу мову, доречно використовувати їх 
у власному мовленні; за допомогою мовленнєво-комуні-
кативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню 
краси й багатства рідної української мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів, утворених різними спо-

собами.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні слів-синонімів.
Текст (риторичний аспект): доречне використання художніх засобів 

мовлення у тексті; роль художніх засобів у розкритті заду-
му висловлювання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Мови нашої слова —
Наче музика жива,

Наче житні зерна чисті
В хлібороба на руці,

Наче роси росянисті,
Наче хвильки по росі.

С. Пархоменко
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ІІІ. Розвиток неперервної пошукової  
пізнавальної активності шестикласників

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати вислови про рідну мову відомих поетів і письменників. 

З’ясувати, про що йдеться в них. Який крилатий вислів, на ваш по-
гляд, є «зайвим»? Свій вибір обґрунтувати.

1)  Рідна мово, ти ніжний цвіт,
 Ти п’яниш нас, як рута-м’ята.
 Таж на цілий на білий світ
 Ти духмяністю розіллята. 

(Д. Білоус)

2) Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових 
пахощів — скількома епітетами супроводиться визнання української 
мови. І, зрештою, усі ці епітети слушні (О. Гончар).

3) Українська мова в багатстві, витонченості й гнучкості форм не поступаєть-
ся ані жодній із сучасних літературних мов слов’янства (М. Драгоманов).

4)  Мово рідна, слово рідне,
 Хто вас забуває,
 Той у грудях не серденько — 
 Тільки камінь має.

(С. Воробкевич)

5) ...я дуже люблю... народну українську мову, звучну, барвисту й таку 
м’яку (Л. Толстой). 

Робота з текстом
 Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Що виражає за-

головок? Сформулювати ставлення автора до предмета мовлення.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ МОВИ
Та найкраще переваги нашої мови видно з наведених нижче укра-

їнських слів:
мова
розмова
мовчки
мовити
мовлення
мовний
мовчати
мовчання
мовчазний
домовленість

замовкати
змовлятися
примовка
мовляв
скоромовка
умовляти
промовець
промовистий
замовляти
змова

безумовно
передумова
мовознавець
безмовний
невгамовний
обмова
обмовка
умовний
обмовлятися
зумовлювати
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Таких довгих рядів спільнокореневих слів не має жодна мова світу. 
Наведені українські слова логічно творилися давніми українцями у про-
цесі природного розвитку мови впродовж багатьох тисячоліть з одного 
кореня «мов» широкою і багатою системою префіксів і суфіксів, що свід-
чить про давність, народність, природність, закономірність походження, 
велику мудрість нашої мови, її започаткування від наших слов’янських 
богів. Опанувати таку систему українських спільнокореневих, логічно 
пов’язаних між собою слів, і дитина, і дорослий можуть легко й швид-
ко (В. Кожевніков).

 Робота за варіантами. Записати сприйняті на слух спільнокореневі сло-
ва: варіант 1 — іменники; варіант 2 — прикметники; варіант 3 — діє-
слова. Виділити у словах корінь, префікси й суфікси.

Колективне опрацювання опорної схеми
 Розглянути схему. Зробити висновок про засоби, що роблять укра-

їнську мову виразною, багатою і красивою.

Що робить українську мову багатою і красивою?

Багата синоніміка:
• на рівні слів (чорногуз, бусол, бусел, бузько, гайстер);
• на рівні речень (Після дощу яскраво зазеленіла озимина. — 

Пройшов дощ — і яскраво зазеленіла озимина.)

Велика багатозначність слів:
• Азовське море; Каховське море (штучне водоймище); море 

сміху (велика кількість чогось); 
• з-за моря (здалека); крапля в морі (мало)

Милозвучність:
• чергування у — в, і — й на межі слів;
• спрощення груп приголосних (користь — корисний);
• варіанти прийменників з, із, зі; від, од

Різноманітність граматичних засобів:
• зменшено-пестливі форми (вітер — вітерець — вітрець — 

вітрик — вітронько);
• збільшено-згрубілі форми (вітрище — вітрюган — вітрисько)
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 Які б ще аргументи ви додали на підтвердження тези «Що робить 
українську мову багатою і красивою?»

ІV. Виконання системи практичних  
завдань творчого характеру

Творче спостереження на основі зіставлення висловлювань
 Прочитати тексти. Що спільного й відмінного в них? Схарактеризу-

вати, в якому висловлюванні повніше й детальніше розкрито авто-
ром зміни в природі.

Текст 1
Ліс ще дрімає в передранішній тиші... Непорушно стоять древа, за-

горнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мерт-
во... Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься 
зі свого затишку. Ліс ще дрімає... а з синім небом уже щось діється: воно 
то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів. Небо 
міниться, небо грає всякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки 
чорного лісу... (М. Коцюбинський).

Текст 2
Ліс дрімає... Непорушно стоять древа, укриті росою. Тихо навкру-

ги... Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветь-
ся зі свого затишку. Ліс дрімає... а з небом уже щось діється: воно 
то зблідне, то спалахне. Небо міниться, блідим сяйвом торкає вер-
шечки лісу...

 Який текст є більш багатим і різноманітним на використання худож-
ніх засобів мови? Довести це на прикладах. 

Вибірково-розподільний диктант
 Згрупувати за тематичними блоками слова-епітети, що стосуються 

слова мова.

1. Про правильну мову: ...
2. Про грубу, збіднілу мову: ...
3. Про багату, гарну мову: ...

Барвиста, безграмотна, бездоганна, зрозуміла, відшліфована, роз-
кішна, убога, засмічена, незвичайна, неповторна, кострубата, зразкова, 
точна, живописна, незграбна, колоритна, чародійна.

 Розібрати за будовою виділені слова.
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Творче конструювання
 Доповнити синонімічний ряд прикметників, що виражають красу  

й багатство української мови.

Мова — барвінкова, калинова, квітуча, солов’їна, ...

 Із двома-трьома прикметниками скласти речення про рідну мову.

Ігрове дослідження-моделювання
 Знайти продовження народних висловів. Визначити їх тематику.

1. Із двох однаково розумних той 
спритніший, ...

2. Розум дає мові точність, ...
3. Цементом нації ...
4. Рідна мова та, ...

... є рідна мова.

... а душа — красу.

... якою говорили предки.

... хто вживає рідне слово.

Дослідження-відтворення
 Відновити й записати вислів письменника Ю. Мушкетика. Поясни-

ти розділові знаки. Дати загальну характеристику реченню (за метою 
висловлювання, емоційним забарвленням та будовою). Виділити 
граматичні основи.

        
 К Р И Л А Л А С

 Е А Є А Л Е Б Т

 Ц В Л Е Т І Е І

 А У З  Т З В

 В Ч Е  И Н К

 О О Ж    И И

 Л П О М Е Н Х В

 С Е Н Х Ї А Н О  

Матеріал для вчителя. Слова — це крила ластівки, вона їх не почу-
ває, але без них не може злетіти (Ю. Мушкетик).

 Як ви розумієте цей вислів? Свої міркування оформити у вигляді 
міні-твору-роздуму.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Лінгвостилістичний аналіз тексту (робота в міні-групах)
 Виразно прочитати уривок із вірша О. Підсухи «Мова». Знайти ряд-

ки, які відображають тему й основну думку.
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МОВА
Ой яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс — лісок — лісочок, пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.

І така розкішна і гнучка, як мрія.
Можна «звідкіля» і «звідки», можна і «звідкіль».
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.
...
Нас далеко чути, нас далеко видно.
Дмуть вітри історії в наші паруси.
Розвивайся й далі, мово наша рідна,
І про нас нащадкам вістку донеси. 

(О. Підсуха)

 Визначити, яка проблема є центральною в поезії О. Підсухи:
• краса української мови;
• велич української мови;
• віра поета в безсмертність мови, її майбутнє;
• багатство української мови.

 Знайти й виписати синонімічні ряди слів. З’ясувати, яку роль вони 
відіграють у розкритті теми вірша.
1) Ліс — ... .
2) Звідкіля — ... .
3) Заметіль — ... .

VІ. Підсумок уроку

Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку й змістових 
цінностей, сформованих у процесі навчальної діяльності; окреслення 
перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

1. Дібрати 4–5 прислів’їв про мову або висловів письменників про ба-
гатство рідної мови. Вивчити їх напам’ять.  

2. Скласти твір на тему «Чистіша від сльози вона хай буде».
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Урок № 2  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 1. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО 
СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Мета: актуалізувати знання шестикласників про мовлення, види 
мовленнєвої діяльності, мету спілкування, адресат мовлен-
ня, мовлення монологічне й діалогічне, усне й писемне; 
удосконалити вміння розрізняти такі поняття, як мовлен-
ня, види мовленнєвої діяльності, монолог і діалог, адресат 
мовлення, усну та писемну, монологічну та діалогічну фор-
ми мовлення; розвивати вміння складати діалоги з ураху-
ванням адресата мовлення, дотримуватись правил спіл-
кування; розвивати культуру мовленнєвого спілкування 
шестикласників.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

IІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності  
учнів у процесі виконання практичних завдань

Творче спостереження на основі зіставлення висловлювань
 Зіставити тексти. Визначити тему й основну думку кожного. З’ясу-

вати, від чого залежить різний характер висловлювань на одну і ту ж 
саму тему.

Текст 1

НАДЗВИЧАйНА МОВА НАША Є ТАЄМНИЦЕЮ...
Пригадаймо такі слова, як «оксамит», «перла», «намисто», «руш-

ник», «хустка», «знамено»... Кожне слово має свій сенс, свою красу. 
У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких 
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слів, як «світанок», «сонячний промінь», «весняний струмок», «голуба 
далечінь», «блакитна високість»... А скільки таких слів існує, і за кож-
ним — глибинна суть і краса!

У величезному мовному запасі вибрати потрібне слово — то вели-
ке вміння, і, навпаки, якщо ви користуєтеся словом неточним, то це, 
власне, те саме, коли б замість відточеного олівця на уроці малювання 
ви користувалися б цвяхом (В. Сухомлинський).

Текст 2
Мова наша, мова —
Мова кольорова,
В ній гроза травнева
й тиша вечорова.
Мова наша, мова —
Літ минулих повість,
Вічно юна мудрість,
Сива наша совість.
Я без тебе, мово,
Без птахів діброва.
Як вогонь у серці,
Я несу в майбутнє
Невгасиму мову,
Славо незабутнє.

(Ю. Рибчинський)

 Назвати тип і стиль мовлення текстів.

Диференціація теоретичних положень з теми
 Розглянути схеми. Що вони ілюструють? Назвати й інші сфери ва-

шого спілкування з навколишнім світом.

Я ↔ МОЯ СІМ’Я (мати, батько, сестра чи брат)
Я ↔ КОМП’ЮТЕР
Я ↔ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО
Я ↔ ШКОЛА (однокласники, учителі)

 Пригадати, що називається спілкуванням. За яких умов воно мож-
ливе?

Визначення рівня усвідомлення теоретичного матеріалу
 Проаналізувати структуру ситуації спілкування. Оперуючи знання-

ми, одержаними у 5 класі, розкрити зміст кожного компонента си-
туації спілкування.
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Ситуація спілкування

Адресант 
(мовець)

Адресат 
(слухач)

Мета спілкування 
(повідомлення, спонукання, 

з’ясування)

Тема й основна думка

Форма мовлення  
(усна / писемна)

Вид мовлення  
(монолог / діалог)

Умови (місце й час) 
спілкування

Виконання ситуативних завдань
 Уявити подані ситуації. Чи однакова їх структура: учасники спілку-

вання, тема, мета й умови спілкування? Охарактеризувати ситуацію 
спілкування (робота за варіантами).

1) Ваш однокласник декілька днів не відвідує школу через хворо-
бу. Ви вирішили його відвідати вдома. 2) Ви з однокласником прийшли 
до бібліотеки за книгою з історії рідного краю. Ви запитуєте бібліоте-
каря — він вам відповідає. 3) Ви на екскурсії в музеї захоплено слухає-
те розповідь екскурсовода. 4) Вас просить класний керівник терміново 
виконати важливе доручення.

Коментар учителя. Увага! Охарактеризувати ситуацію спілкування — 
це значить дати відповідь на цілу низку запитань: хто говорить чи пише? 
(адресант мовлення), до кого  спрямоване мовлення? (адресат мовлен-
ня), що? (тема й основна думка висловлювання), з якою метою? (мета 
висловлювання), де? коли? (умови спілкування — місце й час).

Робота в міні-групах
 Назвати компоненти кожної ситуації спілкування за зразком.

Зразок. Ситуація спілкування: Ви вранці вітаєте свою маму з її днем 
народження.
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1. Учасники спілкування: адресант — син (чи дочка), адресат — мати.
2. Тема: привітання матері з днем народження.
3. Мета спілкування: привітання.
4. Умови спілкування: час — ранок, місце — неофіційна обстановка. 

ІV. Узагальнення зробленого на уроці

V. Домашнє завдання

Уявити ситуацію, що ви на уроці української мови відповідаєте 
на поставлені вчителем запитання. Усно змоделювати можливий варіант 
діалогу між вами й учителем. Охарактеризувати ситуацію спілкування.

Урок № 3 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ  
І НАВИЧОК № 2. ЖАНРИ МОВЛЕННЯ,  
ОСОБЛИВОСТІ Їх ПОБУДОВИ. НАВЧАЛЬНЕ 
АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ хУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Мета: поглибити уявлення учнів про основні жанри мовлення, 
ознайомити з особливостями побудови оповідання, по-
відомлення, плану роботи, оголошення; удосконалювати 
вміння визначати тему й основну думку висловлювання; 
розвивати мовленнєво-комунікативні вміння сприймати 
на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного 
прослуховування розуміти зміст тексту.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок. 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів

Проведення бесіди за питаннями
1. Які жанри мовлення ви знаєте?
2. Які види висловлювань характерні для наукового, публіцистичного 

і художнього стилів?
3. Назвіть жанри офіційно-ділового стилю.
4. Які основні ознаки характерні для тексту?
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Розподільний диктант (за варіантами)
 Розподілити жанри мовлення за функційними стилями, в яких 

вони реалізуються: варіант 1 — жанри офіційно-ділового стилю; 
варіант 2 — жанри публіцистичного стилю; варіант 3 — жанри ху-
дожнього стилю; варіант 4 — жанри наукового стилю.

Оголошення, комедія, оповідання, доручення, план роботи, закон, 
відгук, стаття, анотація, повість, замітка, інструкція, протокол, вірш, 
лекція, заява, роман, автобіографія, новела.

 З’ясувати значення невідомих вам жанрів мовлення. За потреби ско-
ристатись тлумачним словником. 

ІІІ. Генералізація знань шестикласників  
(відтворення теоретичних відомостей,  
застосування яких потрібне на уроці)

Дослідження-відновлення
 За поданими визначеннями вказати на відомі вам жанри мовлення 

(див. довідку). З якими із них ви познайомилися на уроках україн-
ської мови в 5 класі? 

1) Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. 2) Ін-
формація про будь-який масовий захід. 3) Невеликий публіцистичний 
виступ або невелика доповідь у науково-популярному стилі на якусь 
тему. 4) Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному 
епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа. 5) Документ, що вста-
новлює точний перелік намічених робіт (заходів), які повинні бути ви-
конані, їх послідовність. 

Довідка: оповідання, замітка, оголошення, повідомлення, план роботи.

Оформлення систематизованих знань про жанри мовлення
 Заповнити кросворд, записавши відповіді на питання у відповідні клі-

тинки. По горизонталі відновити слово, що означає мовну діяльність.
1. Назвати жанр мовлення, для текстів якого характерні такі реквізити: дата, 

час і місце проведення заходу, його назва. 2. Текст якого жанру мовлення, як 
правило, оформлюється у вигляді таблиці? 3. Цей жанр характеризується стис-
лістю, в ньому завжди ставиться проблема, нерідко міститься звернення до чита-
ча, заклик. 4. Цей жанр мовлення дуже близький до новели. Розповідь ведеться 
у ньому в основному від імені оповідача. 5. Цей жанр мовлення оформлюєть-
ся здебільшого як науково-популярний або науково-навчальний текст, основна 
мета якого — показати свої знання з певного питання, розуміння теоретично-
го матеріалу тощо. 
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1 2

3 4 5

Відповіді:  1. Оголошення. 2. План роботи. 3. Замітка. 4. Оповідання. 5. По-

відомлення.

Ключове слово — мовлення.

Робота з теоретичним матеріалом задля  
зіставлення нових знань із базовими

 Розглянути схему. Дослідити особливості побудови жанрів мовлення. 

Ж
а
н
р
и

м
о
в
л
е
н
н
я

Оповідання Вступ — основна частина — висновок 

Замітка
Що відбулося — де відбулося — коли і з ким 
відбулося — чому відбулося 

Оповідання
Зав’язка — розвиток дії — кульмінація — 
розв’язка

План роботи 
Номер запису за порядком — зміст завдан-
ня — прізвище виконавця — термін вико-
нання — відмітка про виконання

Оголошення 
Заголовок — дата, час і місце проведення захо-
ду — його назва — підпис від імені організації
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ІV. Проведення навчального аудіювання тексту 
художнього стилю

Читання вчителем незнайомого тексту і сприймання його учнями

Я — ТРУДНА ДИТИНА
Слухняним бути неважко. Для цього не слід пустувати в присут-

ності мами і тата; увечері, як тільки мама гукне з вікна: «Левчику, пора 
спати!» — одразу ж бігти додому, хоч як шкода розлучатися з друзями; 
не свистати в хаті, не нишпорити по татових шухлядах і взагалі не ро-
бити на очах у дорослих того, чого вони не люблять.

А от добре вчитись — куди важче!
Це треба довго сидіти над книжками, писати й переписувати, повто-

рювати і запам’ятовувати...
А я — тільки сяду за книжку, тільки почну читати та вдумуватись, 

як очі самі за вікно — стриб: ану, що там робиться?
А там завжди багато цікавого. Он у дворі хлопці ганяють залізну тач-

ку на трьох колесах, ту, що нею возять усякий крам зі складу в магазин. 
Спершу вони наїжджають тачкою одне на одного. Потім спрямували 
тачку на залізні ворота, і вона торохнулась так, що одне колесо відлеті-
ло й покотилося. Тоді хлопці, весело регочучи, розбіглися, залишивши 
тачку напризволяще...

Я нахиляю голову до книжки. Тільки зосередився трохи, як знову — 
хлопці. Тепер уже вони йдуть з надутою камерою до моря купатись. Про-
ти мого вікна зупиняються. Серед них — Ілько. Груди розхристані, чер-
вона голова розпатлана, одна холоша закочена. Він закладає два пальці 
в рот і пронизливо свище. Це наш умовний знак.

Я ще не вивчив «Каменярів» Івана Франка. Ат, довчу ввечері перед 
сном. Загортаю книжку і йду до мами просити, щоб пустила гуляти. Го-
лос у мене тихий і кволий.

— А ти уроки вже зробив? — питає мама.
— Зробив. Що там їх робити!..
Я добре знаю, що перевіряти вона не буде. Її цілком задовольняє моя 

відповідь. Я йду з хати.
Ну, тут уже мені привілля! Ми купаємось, забувши про все на світі, 

аж поки не стемніє.
Увечері я повертаюсь додому дуже стомлений, швидко ковтаю шма-

ток ковбаси, що лежить у холодильнику, одним духом випиваю склянку 
молока і лягаю в ліжко.
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Квартира у нас велика. Власне, це й не квартира, а будинок на околи-
ці міста з багатьма кімнатами. У тата є свій домашній кабінет, у мами — 
своя кімната, у мене — своя. Є ще дві кімнати про всяк випадок, може, 
хто в гості приїде. А як нікого немає, то вони стоять порожні.

У ліжкові я розгортаю книжку і знову берусь до вірша.

Я бачив дивний сон, немов передо мною...

Рядки мерехтять перед моїми очима, розпливаються, гойдаються 
і, як хвилі на морі, то набігають, то відкочуються.

Я бачив дивний сон ... дивний сон...

І справді, непомітно для себе засинаю...
Наступного дня — двійка.

(Д. Ткач, 400 сл.)

Виконання завдань тестового характеру
1. Визначити, до якого жанру мовлення належить прослуханий текст.

а) Повідомлення; б) роман;
в) оповідання; г) замітка.

2. Указати на тип мовлення тексту.
а) Розповідь з елементами опису; б) роздум;
в) розповідь з елементами роздуму; г) розповідь.

3. Визначити будову прослуханого тексту.
а) Загальне враження — обґрунтування висловленої оцінки;
б) що відбулося — де відбулося — з ким відбулося;
в) вступ — основна частина — кінцівка;
г) зав’язка — розвиток дії — кульмінація — розв’язка.

4. Що відображає заголовок?
а) Тему тексту; б) основну думку тексту.

5. Від чийого імені йдеться розповідь у тексті?
а) Від імені автора; б) від імені хлопця;
в) від імені мами хлопця; г) від імені друга хлопця.

6. Розташувати пункти плану відповідно до логіки викладу думок.
1) Я йду з хати. 6) Тут мені привілля!
2) Добре вчитись — куди важче! 7) Я бачив дивний сон...
3) Наступного дня — двійка. 8) Слухняним бути неважко.
4) За вікном завжди багато цікавого. 9) Наша квартира.
5) Умовний знак. 10) Повернення додому.
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7. Який твір не вивчив хлопець?
а) «Каменярі» Івана Франка;
б) «Мені тринадцятий минало» Тараса Шевченка;
в) «Вставай, Україно, вставай» Дмитра Павличка;
г) «Сон» Тараса Шевченка.

8. Як звали друга хлопця?
а) Сашко; б) Ілько;
в) Микола; г) Павло.

9. Скласти п’ять власних запитань за прослуханим текстом.
10. Дати власну оцінку прослуханому.

Правильні відповіді до тестових завдань

Номери 
завдань

1 2 3 4 5 6 7 8

Правильні 
відповіді

в в г б б

8, 2, 4, 
5, 1, 6, 
10, 9, 
7, 3

а б

 Робота в групах. На основі прослуханого тексту скласти пам’ятку 
«Що треба робити, щоб бути слухняним?».

V. Узагальнення зробленого на уроці

VІ. Домашнє завдання

1. Скласти усне повідомлення про жанри мовлення в науковому стилі.
2. Скласти словничок жанрів мовлення (письмово). 
3. Виписати зразок оголошення (або замітки) з місцевої газети. Оха-

рактеризувати особливості побудови.
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ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ 
Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5 КЛАСІ

Урок № 4  
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ.  
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з син-
таксису, зокрема про будову словосполучення й речен-
ня як основних синтаксичних одиниць; формувати за-
гальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення 
й речення, визначати головне і залежне слова у слово-
сполученнях, головні та другорядні члени в реченнях; 
розвивати творчі вміння будувати синтаксичні слово-
сполучення й добирати фразеологічні за опорними сло-
вами; виховувати шанобливе ставлення до української 
мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів; прислів’їв, оформ-

лених у вигляді речень з повною граматичною основою та 
з одним головним членом.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо повторення вивченого про слово-
сполучення й речення, пряму мову, структуру тексту, типи і стилі мов-
лення в 5 класі.

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле:  
учитель пропонує шестикласникам звернути увагу на основні поняття 
з теми (запис або таблиця на дошці).
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Словосполучення
Речення

Головні члени речення:
підмет і присудок

ІІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Мова — це коштовний скарб, набутий віками нашим народом,  
його невичерпне духовне багатство.

П. Панч

ІV. Виконання системи творчих завдань  
на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголо-

вок у формі словосполучення.

Наша українська мова — це одна із шести тисяч мов сучасного сві-
ту. Люди, що розмовляють цими мовами, можуть мати однакові думки 
та почуття, але виражають їх по-різному своїми мовами, як схожими 
одна на одну, так і зовсім не схожими. Усі люди незалежно від кольо-
ру шкіри однакові за будовою свого тіла, але чомусь вони розмовля-
ють різними мовами і без навчання не можуть розуміти один одного. 
На це питання в історії людства були різні відповіді. Навіть сучасна на-
ука не може з’ясувати, чи була в прадавніх предків теперішніх людей 
одна спільна мова, чи в різних краях світу, де проживали предки, скла-
лися різні мови (За А. Білецьким).

 Виписати по 2–3 словосполучення, що відповідають таким моделям: 
«прикметник + іменник», «займенник + іменник», «дієслово + іменник», 
«дієслово + займенник», «дієслово + прислівник». Указати на те, як зв’я-
зане залежне слово з головним: а) за змістом; б) за змістом і граматично.

 Зробити синтаксичний розбір третього речення.

Творче дослідження на основі класифікації мовних понять
 Дослідити, які сполучення слів не є словосполученнями. Записа-

ти подані сполучення у три колонки: а) підмет і присудок; б) слова, 
з’єднані сурядним сполучником; в) іменник з прийменником.

Мова і нація; мова як цінність; гуманітарні науки; про мову; твір 
про мову; загальне мовознавство; мова й мовлення; засіб спілкування; 
з перекладу; мова розвивається; для взаєморозуміння; газети й журнали; 
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до мовознавства; мови поширені; фонетика і графіка; люди спілкують-
ся; структура мови; досліджувати мову.

 Виписати словосполучення й зробити їх синтаксичний розбір:  
1) назвати головне й залежне слова, поставити питання; 2) визна-
чити, якими частинами мови виражено головне й залежне слова;  
3) указати на те, як зв’язане залежне слово з головним.

Дослідження — творче конструювання
 Утворити пари словосполучень з опорними словами так, щоб у кож-

ній були синтаксичне й фразеологічне словосполучення. Скласти  
з ними речення.

Зразок. Бачити товариша — бачити наскрізь (розпізнавати чиї-не-
будь наміри).

Взяти ..., вбивати ..., вести ..., спільна ..., розумна ..., говорити ... .

 Дібрати до фразеологічних словосполучень синонімічні сполучення 
слів. З’ясувати відмінність фразеологічних словосполучень від син-
таксичних.

 Скласти речення з поданих у початковій формі слів. Що для цього 
необхідно змінити чи додати?
1) Український, народ, творити, свій, мова, століття, заносячи, мов-

ний, скарбниця, добірний, нектар, слово (І. Вихованець). 2) Мова, є, най-
геніальніший, наслідок, матеріальний, духовний, діяльність, багато, по-
колінь (Г. Нудьга). 3) Ранній, дитинство, глибокий, старість, людина, 
невіддільно, пов’язаний, мова (І. Вихованець).

 Підкреслити в реченнях граматичні основи. Визначити, якими час-
тинами мови виражені підмет і присудок.

Вибіркова робота з елементами аналізу
 Виразно прочитати. Визначити тематику речень і жанр усної народ-

ної творчості, до якого вони належать. Усно виділити граматичні 
основи. Виписати спочатку речення з повною граматичною осно-
вою (підметом і присудком), потім — з одним головним членом.

1) Добре слово варте задатку. 2) Дружи з розумним — не будеш дур-
нем. 3) За грамотного не розписуйся. 4) Знання роблять життя красним. 
5) Знання за плечима не носять. 6) Мудрим ніхто не родився, а навчив-
ся. 7) Мудрій голові достатньо два слова. 8) Наука в ліс не веде, а з лісу 
виводить. 9) Не вчи орла літати, а солов’я — співати. 10) Розум — скарб 
людини (Нар. творчість).
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 Індивідуальне завдання. Скласти усне висловлювання на тему «Ро-
зум — скарб людини», використовуючи подані вислови.

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Що називається словосполученням? Яку структуру воно має і як 

зв’язуються слова в ньому?
2. Яку роль виконує словосполучення в мовленні? Чим воно відрізня-

ється від слова? речення?
3. Які ознаки властиві реченню?
4. Що називається граматичною основою речення? На які види поді-

ляються речення за характером вираження граматичної основи?

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час по-
вторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

1. Виписати з художньої літератури 3–4 речення з одним головним чле-
ном. Зробити синтаксичний розбір одного з них (на вибір).

2. Скласти невеликий текст на тему «Краса осіннього парку». У речен-
нях, ужитих у творі, виділити граматичні основи. Із першого речення 
виписати словосполучення і зробити їх синтаксичний розбір.

Урок № 5 
ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА, ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ 
РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Мета: повторити теоретичні відомості про особливості вживання 
звертань, вставних слів й однорідних членів речення у мов-
ленні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити  
в реченні (висловлюванні) звертання, вставні слова, одно-
рідні члени, а також називати частини мови, якими вони 
виражені; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо пра-
вильної розстановки розділових знаків у простих усклад-
нених реченнях; розвивати творчі вміння трансформувати 
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прості речення на речення зі звертаннями, вставними сло-
вами й однорідними членами, розширення речень шляхом 
самостійного введення в них однорідних членів; на осно-
ві мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу 
сприяти осмисленню ролі рідної мови  в житті людини.

Правопис: розділові знаки в простому реченні при звертанні, встав-
них словах і однорідних членах.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: правильне інтонування простих ре-

чень із звертаннями, вставними словами й однорідними 
членами.

Текст (риторичний аспект): звертання, вставні слова й однорідні члени 
у власних висловлюваннях на певну комунікативну тему.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Єдиний скарб у тебе — рідна мова.
П. Куліш

ІІІ. Виконання системи творчих завдань на основі 
повторення вивченого

Творче спостереження на основі тексту з елементами аналізу
 Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Виписати речення  

з однорідними членами і вставними словами, розставляючи потріб-
ні розділові знаки.

Жодна освічена людина нашого часу не може обмежитися знанням 
лише своєї рідної мови. Володіння двома-трьома іноземними мовами — 
це цілком досяжно, якщо під володінням розуміти можливість читати 
писати і розмовляти на не дуже складні теми. Зрозуміло глибина знання 
буває відмінною. Часто поліглоти, про яких ходять чутки, немовби вони 
знають кілька десятків мов, насправді знають їх дуже поверхово.

Правильно кажуть китайці: «Живи до старості і вчись до старості». 
При цьому вони висловлюють цю думку без усяких відмін іменників 
і прекрасно розуміють один одного (За А. Білецьким).
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 Пояснити лексичне значення слова поліглот. (Поліглот — людина, 
яка володіє багатьма мовами.)

 Визначити синтаксичну роль однорідних членів речення.
 Кодова робота. З’ясувати види речень, що відповідають цифрам: 1 — 

просте речення; 2 — просте речення, ускладнене однорідними члена-
ми; 3 — просте речення, ускладнене вставним словом; 4 — складне 
речення; 5 — речення з прямою мовою.

Дослідження-моделювання
 Прочитати мовчки текст. Визначити межі речень. Списати, розстав-

ляючи потрібні розділові знаки.

Із самого малечку в словах рідної мови людина відкриває для себе 
великий і чарівний світ життя мова безцінний скарб народу в ній від-
бито його характер психічний склад історію звичаї побут як найдорож-
ча спадщина як заповіт поколінь передається нащадкам любов до свого 
народу і рідної мови.

Калиновою солов’їною назвали прекрасну українську мову поети 
це неповторна мова Шевченка і Франка Лесі Українки і Коцюбинського 
Тичини і Сосюри Рильського і Малишка сучасних представників крас-
ного письменства (Є. Чак).

 З’ясувати синтаксичну функцію однорідних членів речення. Поясни-
ти, за яких умов між ними ставиться кома, за яких — вона відсутня.

 Зробити синтаксичний розбір першого речення.

Дослідження-відтворення
 Відновити текст, доповнюючи речення однорідними членами. На-

креслити схеми речень з узагальнювальними словами. 

У чудових українських піснях, ..., ... зустрічаємо слова з пестливи-
ми, зменшувальними суфіксами. Це створює атмосферу доброзичли-
вості і ... .

Українську мову шанують у світі. Твори українських письменників 
перекладено в багатьох країнах: ..., ..., ..., ... . У плідному спілкуванні 
з іншими мовами українська вбирає з них крилаті слова, ... . Такі запо-
зичення притаманні кожній розвиненій мові (За Є.Чак).

 Скласти речення з узагальнювальними словами за поданими схемами:

1) : , , .  2) , ,  — .ус ус
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Творче реконструювання
 На основі поданих побудувати речення: а) із звертанням; б) встав-

ним словом; в) однорідними членами.

Зразок. Український народ безперестанно дбає про вдосконалення 
своєї мови. — Український народе, безперестанно дбай про вдоскона-
лення своєї мови. Звичайно, український народ безперестанно дбає про 
вдосконалення своєї мови. Український народ безперестанно дбає про 
вдосконалення й розвиток своєї мови.

1) Людина в житті повинна постійно розвиватися. 2) Народ кожної 
хвилини охороняє честь своєї рідної мови. 3) Мої однокласники у своїх 
родинах розмовляють лише рідною мовою. 4) Кожний мусить бути зраз-
ком доброго знання своєї літературної мови.

 Пояснити пунктуацію при звертаннях і вставних словах.
 Робота за варіантами. Зробити синтаксичний розбір речень: варі-

ант 1 — речення зі звертанням; варіант 2 — із вставним словом. До-
вести, чи є членами речення звертання і вставні слова.

Аналіз мовних явищ на основі тексту
 Прочитати текст. З’ясувати його основну думку. Списати, розстав-

ляючи потрібні розділові знаки. Знайти однорідні члени, звертання 
і вставні слова та пояснити вжиті при них розділові знаки.

Наша мова належить до високорозвинених мов світу. Безперечно ба-
гато зробили для вдосконалення нашої мови письменники вчені видавці 
книг газет і журналів освічені люди різних часів. Особливо почесне міс-
це належить Т. Г. Шевченку, який обробив відшліфував і показав світові 
дорогоцінне каміння — мову народу України. Доклали між іншим своїх 
рук і свого розуму пізніші покоління українських письменників учених 
журналістів.

Ми з вами одержали у спадок сучасну українську літературну мову — 
багату розвинену гнучку. Нею можна висловити все від найскладніших 
і найновіших наукових відкриттів до найвеселіших пісень і оповідань.

Друзі не шкодуйте часу й зусиль для вивчення мови. Мова — наш  
вірний друг і помічник протягом усього життя (За А. Коваль).

ІV. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які члени речення називаються однорідними? Які розділові знаки 

ставляться в реченнях з однорідними членами?



29Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого в 5 класі

2. Що називається звертанням? Які розділові знаки ставляться при 
звертанні?

3. Яку роль відіграють у реченні вставні слова? Як вони виділяються 
на письмі?

4. Чи виступають членами речення звертання і вставні слова?

V. Підсумок уроку

Визначення навчальних досягнень учнів з теми. Самоаналіз знань 
шестикласників, отриманих у процесі повторення й узагальнення на-
вчального матеріалу. 

VІ. Домашнє завдання

1. Виписати з «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 5–6 речень із звертаннями 
і 5–6 речень із вставними словами. Пояснити розділові знаки. На-
креслити схеми речень.

2. Скласти невеликий текст-міркування «Як я розвиваю своє мовлення», ви-
користовуючи речення зі вставними словами й однорідними членами.

Урок № 6 
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА

Мета: повторити, узагальнити й поглибити основні відомості про 
складні речення й речення з прямою мовою, сформувати ці-
лісну систему особистих знань шестикласників з теми; удо-
сконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної роз-
становки розділових знаків у складних реченнях і реченнях  
з прямою мовою; розвивати творчі вміння моделювати речен-
ня з прямою мовою, реконструювати складні речення в речен-
ня з прямою мовою; на основі мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу спонукати шестикласників до осмис-
лення краси рідного слова у творах українських митців.

Правопис: розділові знаки у складному реченні й при прямій мові 
та діалозі.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння прислів’їв і крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: правильне інтонування складних речень.
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Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відтворювати дефор-
мований текст.

Міжпредметні зв’язки: складні речення в художніх творах (література), 
творах усної народної творчості (фольклор). 

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Мова — це найдорожчий скарб,  
злеліяний у пісні, у переказі, у приказці.

М. Шумило

ІІІ. Виконання системи творчих завдань  
на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом (творче спостереження)
 Виразно прочитати текст уголос. Визначити стиль мовлення. Довести, 

що текст складається не лише з простих, але й зі складних речень.

Прислухайтеся: з ранку й до вечора навколо вас звучить мова. Ось 
у сусідній кімнаті з кимсь розмовляє мама, віддалік чується голос дик-
тора, з вулиці долітають ледь чутні голоси людей. Ми всі так звикли 
до цього, що майже не помічаємо звучання мови. Ми чуємо її лише тоді, 
коли вона звернена до нас безпосередньо.

А тепер припустимо на хвилинку, що мови нашої — та й інших мов 
на землі — ще нема. Якою була б земля? Якими були б ми? Навіть уяви-
ти важко, яка б це була сумна й похмура картина (А. Коваль).

 З’ясувати, сполучниковим чи безсполучниковим зв’язком з’єднані 
частини складних речень.

 Схарактеризувати речення за метою висловлювання.

Вибіркова робота
 Прочитати народні вислови. Виписати спочатку ті, що сформульо-

вані у вигляді простих речень, потім — у вигляді складних. Підкрес-
лити граматичні основи.

1) Коли сам не знаєш, то й язиком не плети. 2) Людина славна 
не словами, а ділами. 3) Про людей судять не по словах, а по ділах.  
4) Тоді слова твої срібло, коли діло — золото. 5) Усіх слухай, а найбіль-
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ше надійся на власний розум. 6) Хто багато говорить, той мало робить. 
7) Цінуй людей за ділами, а не за словами. 8) Швидко слово мовиться, 
та не швидко діло робиться (Нар. творчість).

 Робота в мікрогрупах. Як ви розумієте вислів «Ніщо не приносить 
людині стільки зла, як її язик»? Свої міркування оформити письмо-
во, наводячи приклади із власного життя.

Творче моделювання мовних одиниць відповідно до завдання
 Використовуючи вислови відомих українських митців слова, 

скласти й записати речення з прямою мовою. Замість крапок уста-
вити потрібні за змістом дієслова. Пояснити розділові знаки.

1) Все в тобі з’єдналося, злилося — як і поміститися в одній! ... (В. Си-
моненко). 2) В народу немає скарбу більшого, як його мова ... (Ю. Муш-
кетик). 3) ... Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях 
не серденько, тільки камінь має (С. Воробкевич). 4) Найбільше й най-
дорожче добро в кожного народу — це його мова ... (Панас Мирний).  
5) ... Коли ти плекаєш слово, мов струна воно бринить (Д. Білоус).  
6) ... Словесність — початок усіх наук. Вона — джерело, звідки почина-
ється струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою 
рікою (І. Цюпа).

 Накреслити схеми речень.

Дослідження-відтворення
 Відновити й записати другу строфу вірша Д. Білоуса «Найдорожче». 

Пояснити розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

          

З Щ И Р О Ю Д У Ш Е

І У І В С І В І Д Ю

В В В А Л А Р І П Я

А О І К О В У Д О К

Т М П С    Н В У

И Е С И   А І В

П Ш Ю Л    М Д И

Х Ь Е О К И Т А А Л

Ї Л Н О Щ У Т И Л Ю

Я І Б й А Н Е Т И Б

  
Синів і дочок багатьох народів
Я зустрічав, які перетинали
Гірські й морські кордони і на подив
Багато бачили, багато знали.
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 Виписати слова, в яких голосні позначають два звуки. З’ясувати, до 
якої частини мови вони належать.

Дослідження-реконструювання
 Прочитати речення. З’ясувати їх вид за будовою. Замінити подані 

речення на речення з прямою мовою і записати їх.

1) Один стародавній філософ пояснював, що людина має слухати 
вдвічі більше, ніж говорити. 2) Мудрець наполягав на тому, що краще 
слухати, ніж говорити. 3) Дейл Карнегі пропонує бути уважним слуха-
чем з початку і до кінця розмови. 4) Кажуть, що розумних і приємних 
співрозмовників небагато (За О. Корніякою).

ІV. Самостійна робота (робота з текстом)

 Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити мікротеми й по-
ділити текст на абзаци. Записати його, розставляючи потрібні 
розділові знаки. Підкреслити граматичні основи в складних ре- 
ченнях.

Як відомо мова складається з окремих слів які містять у собі зміст 
і звучання. Незаперечною істиною є те що мова — це найважливіший 
і всеохоплюючий засіб спілкування засіб передачі інформації. Але са-
мим лише спілкуванням самою тільки інформативністю не вичерпується 
значення мови. Для нас, письменників, мова — це могутнє і єдине зна-
ряддя створення художніх цінностей. Той хто дивиться на мову тільки 
як на засіб спілкування, позбавляє себе найдорожчого в житті — голо-
су природи. Кожне слово мусить нести на собі якнайповніше смислове 
й емоційне навантаження без якого руйнується зміст. Ще старогрець-
кий мудрець сказав відомо що і слово коли воно багатозначне виразне 
спроможне не гірше за скульптора чи художника відбити свій предмет... 
Повнозвучними словами і за формою, і за змістом сповнені народні 
думи народні пісні і навіть старовинні писемні пам’ятки та документи 
(За П. Панчем).

 Пояснити пунктограми в реченнях зі вставними словами, однорід-
ними членами. Знайти речення з прямою мовою. Обґрунтувати роз-
ділові знаки в ньому.

 Виписати прикметники, ужиті в значенні найвищого ступеня порів-
няння. Розібрати їх за будовою.
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V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які речення називаються складними? Яку роль вони відіграють у на-

шому мовленні?
2. За допомогою чого з’єднуються частини складного речення?
3. Яку будову мають речення з прямою мовою?
4. Які розділові знаки ставляться в реченнях з прямою мовою?

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
повторення теми.

VІІ. Домашнє завдання

1. Дібрати 4–5 висловів про мову й записати їх у вигляді речень з пря-
мою мовою.

2. Уявити ситуацію, що один із ваших ровесників під час спілкування 
безперестанку говорить про самого себе. Скласти діалог, у ході яко-
го ви критично б оцінили його поведінку й дали б декілька слушних 
порад щодо ведення бесіди. 

Урок № 7 
СТРУКТУРА ТЕКСТУ. ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА 
ТЕКСТУ. ВИДИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання шестикласни-
ків про структуру тексту, види зв’язку речень у тексті, тему 
й основну думку; удосконалювати творчі вміння працю-
вати з текстом, визначати тему й основну думку вислов-
лювання, знаходити мовні засоби зв’язку речень у тексті, 
ділити текст на абзаци; за допомогою мовленнєво-комуні-
кативного дидактичного матеріалу спонукати шестиклас-
ників до осмислення значення рідної мови в соціально-по-
літичному житті народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Граматика: виділення тематичних речень, а також мовних засобів 

зв’язку речень у тексті.
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Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відтворювати дефор-
мований текст.

Тип уроку: урок повторення набутих знань з елементами узагальнення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Вивчайте, любіть свою мову,
Як світлу Вітчизну любіть...

В. Сосюра

ІІІ. Генералізація знань учнів (відтворення теоретичних 
відомостей, застосування яких потрібне на уроці)

Колективна робота з опорною схемоюСтруктура тексту:
зачин — основна частина — кінцівка  

Тема й основна думка тексту

Відоме й нове в тексті

Види зв’язку речень у тексті:
послідовний і паралельний

Засоби зв’язку речень у тексті:
лексичні та граматичні

ІV. Виконання системи творчих завдань, спрямованих  
на повторення й поглиблення вивченого

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати висловлювання. Дослідити, що виражає заголовок — тему 

чи основну думку. Знайти в тексті ключове речення, що виражає 
основну думку.

РІДНІй МОВІ — ШАНА ВСЕНАРОДНА
Кожне з українських стародавніх міст могло б претендувати на те, 

щоб сказати перше слово на честь рідної мови: будь то Київ, чи Харків, 
чи Львів. Будь-яке з міст. Адже багатющу, багатобарвну мову нашу тво-
рила вся Україна, усе суцвіття наших міст і сіл. Спільно, упродовж віків 
витворювало велику духовність українського народу. Отже, хоч початок 
кладе Полтава, але сподіваюсь, що прекрасне та патріотичне це свято 
невдовзі розіллється по всій Україні, почують його і Дніпро, і Карпати, 
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Полісся й степи чорноморські. Свято мови має стати всенародним, воно 
того заслуговує (О. Гончар).

 Проаналізувати структуру тексту: виділити зачин, основну частину 
й кінцівку.

 Назвати мовні засоби зв’язку речень у тексті, скориставшись таблицею.

Засоби зв’язку 

Лексичні Граматичні

Повтор слова.
Уживання займенників замість імен-
них частин мови.
Синоніми.
Спільнокореневі слова.
Родова назва замість видової.
Загальна назва замість власної.
Близькі за змістом слова

Вставні слова.
Сурядні чи підрядні сполучники.
Неповнота речень

Дослідження-відновлення (робота з деформованим текстом)
 Прочитати мовчки текст. Визначити його тему й основну думку. До-

слідити, чи логічно поділено висловлювання на абзаци. Переписати, 
правильно поділивши текст на три частини. Скласти план.

ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ МОВИ
Є різні люди, і вони по-різному ставляться до мови. Одні розуміють 

всю глибину  значення мови  в житті народу, тому плекають її і леліють, 
дбають про неї, невпинно збагачують свій словник, фразеологію, об-
разність. 

Послухаєш таку людину: мова ллється, як музика, — багата, барвис-
та, пересипана народними висловами,  прислів’ями. Є люди і малоосві-
чені або й зовсім без освіти, але які від природи мають тонке чуття мови. 
З них бувають талановиті казкарі, оповідачі... Однак є навіть освічені 
люди, які не дбають про мову.

Говорять неохайно, суржиком, не стежать за чистотою слова. Та ще 
гірше буває, коли людина нехтує мовою свого народу. Справжня любов 
до своєї країни немислима без любові до своєї мови. Людина, байдужа 
до рідної мови, — дикун (За М. Шумилом).

 Пояснити значення слова нехтувати. (Нехтувати — 1. Ставитися 
презирливо, зневажливо до кого-небудь чи чого-небудь; ігнорувати. 
2. Не надавати чому-небудь значення, не звертати уваги на щось.)
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 З’ясувати, паралельний чи послідовний зв’язок речень властивий 
висловлюванню.
Коментар учителя. Увага! При послідовному (або ланцюжковому) 

зв’язку кожне наступне речення зв’язане з попереднім, які утворюють 
єдину цілісність, ніби кільця ланцюжка. При паралельному зв’язку в ре-
ченнях йдеться про різні об’єкти, але вони мають спільну тематику.

Дослідження-аналіз
 Прочитати уривки з творчих робіт учнів. З’ясувати, яку частину ви-

словлювання вони відображають (зачин, основну частину чи кінців-
ку). Свою думку обґрунтувати. 

1) Мені вже тринадцять років, але я добре пам’ятаю мамину колис-
кову: «Котик сірий, котик білий, не ходи по хаті». Саме з цими слова-
ми ввійшло українське слово в мою душу і пам’ять (З твору С. Пануса). 
2) Отже, кожен громадянин України повинен зрозуміти, що мова — 
це форма людського життя, це культура нашої нації, захисник її пси-
хічного й фізичного здоров’я (З твору О. Ковальової). 3) Хоч офіцій-
но ми українську мову називаємо рідною, насправді (як це не звучить 
жахливо) для більшості моїх однолітків вона такою ще не є. Мало того, 
щоб мова звучала по радіо й телебаченню, мало того, щоб українською 
мовою говорили вчителі, мало того, щоб нею приймали вступні іспити. 
Треба, щоб українською спілкувалися в сім’ї, щоб вона природно звуча-
ла в рідному домі, щоб нею говорили найрідніші люди. Саме тоді вона 
заполонить твою душу і стане рідною (З твору Ю. Малько).

 З’ясувати тематику творів. Чи можна вважати основну думку всіх 
трьох уривків однаковою? Сформулювати її та записати.

 Визначити, якому уривку властивий паралельний зв’язок речень,  
а якому — послідовний. 

Вибірково-розподільна робота (в парах)
 Прочитати заголовки текстів. Розподілити їх на ті, що визначають: 

а) тему; б) основну думку. Свій вибір обґрунтувати.

1) Вірте в Україну! 2) Наш Шевченко. 3) З історії української вишив-
ки. 4) Таїнства природи. 5) Рай, якого не знайдеш в Україні. 6) Бережімо 
багатства природи. 7) За що цінують хліб? 8) Мамині страви. 9) Украї-
нець, що здивував світ. 10) Не бійтесь заглядати у словник! 11) У пошу-
ках слова.
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 Робота в міні-групах. Скласти міні-твір на одну з тем, запропонова-
них у завданні. Указати на види зв’язку речень у створеному тексті, 
а також на засоби зв’язку (граматичні та лексичні).

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Яку структуру має текст? 
2. Чому такі поняття, як тема й основна думка, не є тотожними за зна-

ченням? Чим вони відрізняються?
3. Назвіть мовні засоби зв’язку речень між частинами тексту.
4. Яка відмінність тексту з послідовним зв’язком від тексту з паралель-

ним зв’язком? 
5. Чи можуть бути тексти присвячені одній тематиці, але мати різні 

види зв’язку речень?

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
повторення теми.

VІІ. Домашнє завдання

Дібрати й виписати з творів художньої літератури два зразки текстів: 
а) з послідовним зв’язком речень; б) з паралельним зв’язком. Підкрес-
лити лексичні й граматичні засоби зв’язку речень у тексті.

Урок № 8 
ТИПИ І СТИЛІ ТЕКСТУ. ПОНЯТТЯ  
ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання шестиклас-
ників про типи і стилі мовлення, сформувати поняття про 
офіційно-діловий стиль, його мовні особливості; удоско-
налювати творчі вміння розрізняти тексти-розповіді й тек-
сти-роздуми, визначати стильові ознаки офіційно-діло-
вого стилю; за допомогою мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі рідної 
мови в житті людини.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: засвоєння стандартних висловів, сло-

восполучень в офіційно-діловому стилі.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь сприймати й відтворю-

вати текст науково-популярного стилю за планом.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції) з елементами повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів

Дослідження-аналіз з елементами зіставлення (навчальне аудіювання)
 Прослухати висловлювання. З’ясувати тип мовлення кожного.  

У якому тексті ведеться розповідь, а в якому — автор висловлює свої 
міркування? Свою думку довести. 

Текст 1. ...Скільки з уст народу нашого можна почути легенд, пе-
реказів, скільки пісень, приказок, співаночок, оповідок — трагічних 
і смутних, веселих і безжурних, — скільки всіх цих багатств можна за-
писати по наших українських селах, хуторах? Ані ліку їм, ані віку. Жи-
вуть, примножуються, квітнуть...

Але чому ж саме тепер наша рідна українська мова, пісня, казка, 
джерела батьківської землі, її природа не рятують багатьох із нас від без-
пам’ятства, від безликості й сірості? Чому ми самі ганьбимо, плюндру-
ємо, з байдужістю ставимося до історії і культури народу, до святая свя-
тих — мови материнської? (За С. Носанем).

Текст 2. Наше слов’янське письмо пройшло довжелезний шлях, 
поки дійшло до нас. Поклав початок цьому один дуже давній і беруч-
кий народ — фінікійці, які жили за тридцять століть до нас. Їхнє письмо 
запозичили й удосконалили стародавні греки. Слов’янська азбука зроб-
лена за зразком грецької. До 24 грецьких літер було додано ще 19 літер. 
На наші українські землі ця азбука прийшла тисячу років тому. Увесь 
цей час вона змінювалась і вдосконалювалася, аж поки не стала такою, 
якою ми сьогодні й користуємося (А. Коваль).
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 Дібрати до текстів заголовки. Знайти в них відоме й нове.
 Довести, що другому висловлюванню властивий послідовний зв’язок 

речень. Назвати мовні засоби, що виражають цей зв’язок.

Бесіда за питаннями
1. Який розділ науки про мову вивчає функційні стилі?
2. Які стилі мовлення вам відомі? Назвіть їх.
3. Яким стилем мовлення написано більшість підручників? 
4. Чи впливає мовленнєва ситуація на вибір стилю мовлення?

ІV. Усвідомлення учнями нових знань шляхом  
аналізу теоретичного матеріалу

Творче спостереження (робота з текстом)
 Прочитати текст. З’ясувати його стиль мовлення. Довести, за якими 

ознаками ви це визначили.

Документ — слово латинського походження, що означає «доказ». 
Це засіб закріплення на папері інформації про факти, події, явища дійс-
ності, діяльність людини. 

Кожний документ складається з окремих елементів — реквізитів. Су-
купність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, назива-
ється формуляром. Кожний документ повинен мати свій формуляр.

Текст — головний елемент документа. При складанні тексту доку-
мента мають виконуватися вимоги, найголовніші з яких — достовірність 
і об’єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації й макси-
мальна стислість. Текст складається з таких логічних елементів: вступу, 
доказу, закінчення. Залежно від змісту документів застосовується пря-
мий або зворотний порядок розташування логічних елементів (З кн. «Су-
часні ділові папери»).

 Виписати наукові визначення вжитих у тексті термінів. Запам’ятати їх.
 Підготувати усний переказ тексту за планом.

План
1. Документ — основний вид офіційно-ділового стилю.
2. Реквізит — елемент документа.
3. Вимоги до тексту документів.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу
Офіційно-ділова сфера — одна з основних життєво необхідних галузей 

діяльності людей. Саме за допомогою ділових документів установлюють-
ся офіційні, службові, ділові й партнерські контакти між організаціями, 
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підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються при-
ватні стосунки між людьми. Ділове спілкування потрібно вести тільки 
державною (українською) мовою.

Офіційно-діловий стиль — різновид мови, який слугує для спілку-
вання в державно-політичному, громадському й економічному житті. 
Це мова ділових паперів: указів, розпоряджень, заяв, автобіографій, 
протоколів, законів, анкет, розписок, інструкцій та ін. Основна функція 
офіційно-ділового стилю — інформативна (повідомлення).

Для мови ділового спілкування характерні такі особливості:
1) офіційний характер;
2) конкретна адресність інформації;
3) нейтральний виклад змісту;
4) стислість і послідовність викладу фактів;
5) використання суспільно-політичної й адміністративно-канцеляр-

ської термінології.
Найхарактерніші для цього стилю речення — прості поширені. Ужи-

ваються, звичайно, і складні речення з сурядними й підрядними сполуч-
никами, зі вставними словами тощо.

Тексти офіційно-ділового стилю вимагають точності формулювань, 
не припускають двозначності сприйняття змісту.

Структурування теоретичного матеріалу (робота в групах)
 Заповнити узагальнювальну таблицю «Основні ознаки офіційно-ді-

лового стилю».

Мета  
мовлення 

Сфера 
спілкування 

Види висловлювань 
(документів)

Мовні 
особливості

V. Виконання практичних завдань творчого характеру

Дослідження-характеристика
 Назвати вид документа за його визначенням. Які види документів, 

окрім названих, вам ще відомі?

1) Документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. 
2) Документ, який засвідчує факти діяльності особи, надається на їх ви-
могу до іншої установи. 3) Розпорядчий документ, який видається ке-
рівником установи і стосується організаційних або кадрових питань. 
4) Документ, у якому фіксують місце, час, мету й результат проведен-
ня зборів, засідань, нарад. 5) Документ, який надходить до організації,  
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установи чи фірми безпосередньо за допомогою телекомунікаційного 
зв’язку і принтера.

Довідка: протокол, автобіографія, факс, наказ, довідка.

 Чи однакові слова біографія й автобіографія за своїм значенням? 
Свою думку обґрунтувати. Скласти з цими словами речення.
(Автобіографія — опис свого життя. Біографія — опис чийого-небудь 

життя і діяльності; життєпис. Життєвий шлях кого-небудь.)

Вибірково-розподільна робота
 Записати мовні звороти офіційно-ділового стилю у дві колонки:  

1) суспільно-політична термінологія; 2) адміністративно-канцеляр-
ська термінологія.

Унести зміни до закону, треба врахувати, надати можливість, згід-
но з законом, апарат управління, затвердити план, протилежна сторо-
на спору, ухвала набирає чинності, з дати початку дії, товари народного 
споживання, узяти до уваги, брати участь, за згодою сторін, соціальне 
страхування, термін дії постанови, порядок денний, віддати перевагу.

 Увести 3–4 мовні звороти в самостійно складені речення.

Навчальне редагування
 Довести, що в поданих реченнях допущено стилістичну помилку. 

З’ясувати її суть.

1) Я підтримав пропозицію мого однокласника відвідати нову ви-
ставку в музеї історії нашої школи. 2) Чергові довели до відома класного 
керівника про незадовільну поведінку на перерві Сашка й Сергія.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які типи мовлення вам відомі?
2. Який стиль мовлення називається офіційно-діловим?
3. Яку роль виконує офіційно-діловий стиль у житті людей?
4. Назвати мовні особливості офіційно-ділового стилю.
5. Які види документів офіційно-ділового стилю ви можете назвати?

VІІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
повторення теми.



42 Усі уроки української мови в 6 класі 

VІІІ. Домашнє завдання

1. Підготувати усне повідомлення на тему «Місце офіційно-ділового 
стилю в житті людини», скориставшись теоретичним матеріалом, 
опрацьованим на уроці.

2. Хоча офіційно-діловий стиль прийнято називати книжним (писем-
ним), бо основними його текстами є офіційні папери (документи), 
проте він має й усну форму вияву (переговори на різних рівнях дер-
жавної і громадської влади, офіційні зустрічі, ділові розмови, при-
йоми громадян тощо). Письмово проаналізувати один із видів усної 
форми цього стилю, учасником якої ви були або переглянули по теле-
візору. Указати на мету, сферу, учасників спілкування, мовні особли-
вості, а також інші риси офіційно-ділового стилю.

Урок № 9 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 3. ТЕКСТ, ЙОГО ОСНОВНІ  
ОЗНАКИ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ  
ТЕКСТУ-РОЗДУМУ хУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати 
текст, визначати його структурні особливості (зачин, основ- 
ну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнава-
ти послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, 
нове і відоме тощо; удосконалити мовленнєво-комуніка-
тивні вміння розуміти прочитаний мовчки текст-роздум ху-
дожнього стилю; за допомогою мовленнєво-комунікатив-
ного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню мовної 
й мовленнєвої культури шестикласників.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку
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ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності  
у процесі виконання системи творчих завдань

Робота з деформованим текстом
 Прочитати. Чи можна вважати подане висловлювання зв’язним тек-

стом? Чому?

1) І тільки тоді, коли пішли до школи, зрозуміла, що це мова ма-
тусина — українська. Співуча мова допомогла мені закохатися в казки 
й пісні, зрозуміти людські почуття. І тоді я задумалася: а що буде, якщо 
зникне мова? Люди перестануть спілкуватися нею. 2) Саме з україн-
ських народних казок дізналася про добро і зло, правду і кривду, залюб-
ки й по декілька разів слухала казки про пана Коцького, дружню родину 
діда Андрушки, непосидючого Колобка, хитру Лисичку та Вовка-Сі-
романця. 3) З тривогою в душі впевнена: зникне мова — зникнемо ми, 
бо не може існувати німий народ. 4) Я — маленька українка. Народилася 
й живу на своїй рідній землі. Мої мама і тато — українці. Тому першу піс-
ню, першу казку я почула саме українською мовою. Ніжний, спокійний 
мамин голос наспівував колискову, і до мене приходили Сонько-Дрімко, 
Коток-Воркоток, сизі голуби (З твору учениці О. Ковальової).

 Пригадати структуру тексту-роздуму. Знайти у запропонованому ви-
словлюванні вступ (тезу), основну частину (доведення або аргумен-
ти на підтвердження тези) та кінцівку (висновок, до якого доходить 
автор).

 Розташувати абзаци таким чином, щоб утворився суцільний текст 
(4–2–1–3). Виразно прочитати відновлений текст. Дібрати до нього 
заголовок, який виражав би основну думку висловлювання.

Дослідження-спостереження
 Дослідити, яким структурним частинам тексту відповідають подані 

уривки висловлювань. Свій вибір аргументувати. 

1) «Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер» — 
таке було рішення старих. 2) Це було дуже давно. В одному селі на Укра-
їні дівчата й жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, 
що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе най-
краще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, 
серветку, одяг. 3) Дружина бідняка не принесла ні вишитого рушника, 
ні мережив, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п’ятирічного 
сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. 
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Приклав Петрусь жайворонка до губів — заспівала, защебетала пташка, 
як жива (За В. Сухомлинським).

 Знайти в поданих уривках «нове» і «відоме».
 Визначити вид зв’язку речень у третьому уривку.

Дослідження-зіставлення
 Порівняти тексти. З’ясувати, в якому з них повтор є виправданим,  

а в якому — ні. Чому?

Ми — українці! Ми — народ, який 
задушити неможливо! Ми — вільні, 
сильні, єдині!!!
Я вірю в те, що в моїй країні буде 
панувати мова Кобзаря, Мавки, Ка-
меняра! Вірю в те, що українська 
мова нарешті для кожного громадя-
нина стане державною, а для кож-
ного українця за походженням — 
ще й рідною (З твору учениці)

 Життя підлітків — це не тільки на-
вчання. Молодь живе ще й розвагами. 
Хоча молодь розважається по-своєму, 
але можна загалом відповісти на за-
питання: що приваблює сучасну мо-
лодь? Відпочиваючи, молодь любить 
проводити час, переглядаючи різні 
телепрограми, а найбільшим рейтин-
гом користуються аж ніяк не україн-
ські канали (З твору учениці)

 Указати на спосіб зв’язку речень у першому тексті. Визначити його 
тип мовлення.

ІV. Проведення навчального читання  
мовчки тексту-роздуму художнього стилю

Читання учнями незнайомого тексту від початку  
до кінця (приблизно 2–3 хвилини)
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче роз-

патланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких 
дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь 
до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені так хочеться по-
летіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, 
і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.

Я стаю меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і за-
гачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди 
не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава ді-
брова під селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що проби-
лася з-під снігу.

І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє 
лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось 
дивом послухали мене: зробили круг над селом і знову пролетіли над 
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нашою хатою. Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би 
таке таємниче слово! Я замислююсь над ним, а навколо мене починає 
кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-
лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкла-
дає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця 
в небі й саме небо...

А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смич-
ком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, 
як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над 
нашою хатою пролітають лебеді!

Чи вони послухались мого слова — обкружляли навколо села і по-
вернулись до мене, чи це новий ключ?..

А віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм ди-
тинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгада-
ну далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі...  
(М. Стельмах, 298 сл.).

Виконання системи завдань, спрямованих  
на перевірку розуміння прочитаного

Інформаційно-змістові завдання
 Визначити, про що йдеться в прочитаному тексті (сформулювати 

його тему).
 Визначити основну думку висловлювання. У якій частині тексту 

вона міститься?
 Який із запропонованих заголовків, на вашу думку, найбільше від-

повідає характеру й змісту тексту?
1) Над нашою хатою. 2) Гуси-лебеді летять...
3) Диво.

 Дати відповіді на питання:

1. Хто виступає автором цього роздуму?
а) Дід; б) хлопчик;
в) письменник.

2. Хмари струшують на землю:
а) смуток; б) радість;
в) бентежні звуки далеких дзвонів.

3. Що кружляло навколо хлопця, коли він замислився?
а) Думки про лебедів; б) видіння казки;
в) спогади про дитинство.
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Структурно-композиційні завдання
 Поділити прочитаний текст на смислові частини. Скласти простий 

план (робота в групах).
 У кожному абзаці виділити ключові слова або сполучення слів, які 

мають смислове навантаження.
 Довести, що прочитаний текст належить до роздуму. Визначити його 

будову (виділити тезу, аргументи (доведення) і висновок).

Мовно-мовленнєві завдання
 Який загальний емоційний тон висловлювання?
 Які виражально-зображувальні засоби властиві прочитаному тексту?
 Указати в таблиці вид художніх засобів.

Вид художнього засобу Приклади

Розпатлані, обвислі хмари; 
скрипучі журавлі; 
блакитнава діброва; 
чорнотіла земля

Лебеді струшують на землю бентеж-
ні звуки; 
навколо більшає, росте і міниться 
весь світ; 
земля пробилася з-під снігу; 
світ тріпоче-міниться

Підіймаю руки, наче крила; 
хмари забриніли, як скрипка

 Навести приклади риторичних засобів, ужитих у тексті. 

Риторично-запитальні речення: Аби я був чародієм, то хіба не повер-
нув би їх? Чи вони послухались мого слова — обкружляли навколо села 
і повернулись до мене, чи це новий ключ?..

Риторично-окличне речення: Сказав би таке таємниче слово!
Повтор: І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огор-

тають мене своїм снуванням.

Оцінно-контролюючі завдання
 На основі прочитаного мовчки тексту дати розгорнуту відповідь на 

питання Яке значення в житті хлопця мали лебеді? Відповідь офор-
мити у вигляді міркування.
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 Висловити власні думки щодо прочитаного. Зіставити їх із виснов-
ками однокласників.

 Усно переказати прочитаний текст, додержуючись стилістичної і ти-
пологічної структури висловлювання.

V. Узагальнення зробленого на уроці

VI. Домашнє завдання
1. Робота за варіантами. Знайти в підручнику української мови або 

математики текст наукового стилю, в якому речення були б поєд-
нані: варіант 1 — послідовним зв’язком; варіант 2 — паралельним 
зв’язком.

2. Скласти невеликий текст, використовуючи паралельний зв’язок ре-
чень із повтором. 

Урок № 10  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх  
УМІНЬ І НАВИЧОК № 4. НАВЧАЛЬНИЙ   
ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ  
хУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ-РОЗДУМУ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідом-
лювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль  
мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідов-
ність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комуні-
кативні вміння здійснювати змістовно-композиційний 
і мовний аналіз художнього тексту розповідного харак-
теру з елементами роздуму, сприймати письмовий текст, 
розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитано-
го тексту.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку
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ІІІ. Актуалізація опорних знань шестикласників  
задля порівняння нових знань з базовими

Робота з таблицею
 Готуючись до переказу тексту-роздуму, пригадати, які існують спо-

соби структурування тексту типу роздуму. Скористатися  поданою 
таблицею.

Індукція 
(умовивід, при якому на підставі 

знання про окреме робиться 
висновок про загальне)

Головна думка

1. Висуваються тези, факти.
2. Наводяться приклади.
3. Спостереження.
4. Аргументується життєвим досвідом.
5. Пропонуються думки авторитетних 

осіб.
6. Висновки

1. Наводяться приклади.
2. Аргументуються життєвим досвідом.
3. Висуваються тези, факти.
4. Спостереження.
5. Пропонуються думки авторитетних 

осіб.
6. Висновки

Головна думка

Дедукція 
(метод дослідження, за яким окреме 

пізнається на основі знання 
загального)

Коментар учителя. Тексти типу роздуму бувають розгорнуті та стяг-
нені. Розгорнутий роздум має три частини: 1) теза, яку треба довести;  
2) доведення (або кілька доведень) на підтвердження тези; 3) висновок.

Стягнений роздум має дві частини: 1) тези; 2) доведення.

ІV. Колективна робота з текстом

 Прочитати текст уголос. Придумати заголовок. Переказати прочи-
тане стисло, зберігаючи  тип і стиль мовлення.
Покоління народу проходять одне за другим, але результатом кож-

ного покоління залишаються в мові слова — у спадщину нащадкам. 
У скарбницю рідного слова складає одне покоління за другим плоди гли-
боких сердечних порухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, 
сліди пережитого горя і пережитої радості, словом, увесь слід свого ду-
ховного життя народ дбайливо зберігає в народному слові.

Мова є найбільш живий, найбільш різноманітний і міцний зв’язок, 
що з’єднує минулі, сучасні й прийдешні покоління народу в одне вели-
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ке, історичне живе ціле. Вона не тільки виражає собою життєвість на-
роду, але є, власне, саме життя. Коли зникає мова — народу немає біль-
ше! (К. Ушинський, 94 сл.).

 Дати відповіді на питання й виконати завдання до тексту:
1. Яка думка стверджується в цьому тексті?
2. Що в тексті є тезою?
3. Прочитати речення і словосполучення, що є доведенням у тексті.
4. Як би ви закінчили цей роздум?

 Виписати ключові слова, за якими можна докладно переказати по-
даний текст-роздум.

Самостійна робота з творчим завданням
 Прочитати тексти. Визначити тип мовлення кожного. Довести пра-

вильність своєї думки. 

Текст 1
Просте, звичайне слово, яке щодня повторюємо і ми, і наші діти. 

А скільки воно таїть у собі найкращих, незабутніх спогадів! Скільки 
пов’язано з ним вдячних перемог і звершень у кожної людини! Учитель 
навчив нас писати й читати перше слово — мати. Потім такі, як земля, 
сонце, народ, праця. І не тільки навчив писати й читати ці слова, а й до-
поміг збагнути їх глибинний зміст, прищепив нам почуття обов’язку, до-
поміг поступово знаходити своє місце в житті… (В. Кучер).

Текст 2
Спілкування людей може мати двоякий характер: один тільки го-

ворить, а інший тільки слухає або ж мовець і слухач міняються роля-
ми. В першому випадку це буде монолог, а в другому — діалог (полілог). 
Діалог характеризується наявністю двох або більше співрозмовників. 
Ця форма спілкування використовується у повсякденному житті людей 
і має різні форми: розмова в сім′ї, на вулиці, судове слідство, шкільний 
урок тощо. Дотримання правил мовного етикету в діалозі — обов’язкова 
умова при спілкуванні і невід’ємна ознака високого рівня мовної куль-
тури… (З підручника).

 Довести, чи впливає тип мовлення на стиль тексту. Якщо так, то об-
ґрунтувати відповідь у формі роздуму. Порівняти свою думку з дум-
кою товариша.

 Переказати текст-роздум, доповнюючи власною інформацією і до-
тримуючись означеного типу мовлення. 
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Настанови і коментар учителя. Переказуючи текст-роздум, скорис-
тайтеся пам’яткою про структуру цього типу мовлення.

Структура тексту типу роздуму
1. Роздум (міркування) — твір або частина твору, в якій автор висловлює 

свої думки, переживання, почуття.
2. Роздум обов’язково включає три частини: тезу, доведення, висновки.
3. Теза — положення, висловлене у тексті, що коротко й чітко формулює 

основну ідею твору, правдивість якого треба довести.
4. Доведення — логічна форма встановлення правильності будь-якого 

судження на підставі інших суджень, істинність яких перевірена прак-
тикою. 

5. Висновок — остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроб-
лений на основі спостережень, міркувань.

6. Текст типу роздуму найчастіше будується у формі монологу.

Завдання на розвиток мислення і мовлення
 Прочитати тези. Пояснити їх зміст.

1) Вік прожити — не поле перейти, тому що… 2) Не родись багатий, 
а родись щасливий, оскільки… 3) Найкращою людиною для кожного 
є мати, тому що… 4) Життя, як стерня, не пройдеш, ноги не вколовши, 
бо… 5) Найкращий учитель — книга, тому що… 6) Нема гіршого ворога, 
як дурний розум, тому що…

 Усно дібрати розгорнуті та стягнені доведення.

Підготовка до написання докладного переказу художнього тексту-
роздуму (робота в парах)

 Прослухати прочитаний уголос вашим товаришем текст. Дібрати 
заголовок. Визначити стиль мовлення. Довести, що цей текст нале-
жить до роздуму.

Кожен народ має свої звичаї, що вироблялися протягом багатьох сто-
літь і освячені віками. Але звичаї не відокремлене явище в житті народу, 
а втілені в рухи і дію світовідчуття та взаємини між окремими людьми, 
які, у свою чергу, впливають на духовну культуру нації.

Звичаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших 
щоденних і найбільших усенаціональних справах. Звичаї і мова — ось 
ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, 
в одну націю.
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В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх бать-
ків, карається людьми і Богом. Наш великий поет Тарас Шевченко, 
звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається:

Чи ти рано до схід-сонця
Богу не молилась?
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей звичаїв — 
то такий же великий гріх для матері, як і гріх — не молитися Богові…  
(За О. Воропаєм, 162 сл.).

 Скласти план, яким можна скористатися під час переказу тексту.
 Прослухати текст ще раз. Переказати докладно, дотримуючись його  

структури.

V. Узагальнення зробленого на уроці

VI. Домашнє завдання

Оформити письмово докладний переказ художнього тексту-роздуму, 
роботу над яким розпочато  на уроці.

УРОК № 11 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З РОЗДІЛУ 
«ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ 
ВИВЧЕНОГО» (ДИКТАНТ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ 
хУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО хАРАКТЕРУ 

Мета: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності 
шестикласників: правильно писати слова на вивчені орфо-
грами та слова, визначені для запам’ятовування; ставити роз-
ділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; 
перевірити якість оформлення роботи (охайність, акурат-
ність, каліграфія, дотримання червоного рядка, відсутність 
виправлень); здійснити перевірку здатності шестикласників 
сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання  
і з одного прослуховування розуміти зміст художнього тек-
сту монологічного характеру, тему й основну думку.
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Форма проведення тематичного оцінювання: написання контрольного тек-
стового диктанту; тестові завдання (розуміння сприйнято-
го на слух тексту).

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою,  
метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання контрольного диктанту й ауді-
ювання. Проведення інструктажу щодо написання диктанту й перевірки рів-
ня сприймання-розуміння художнього тексту монологічного характеру.

ІV. Написання контрольного диктанту

Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем
Учні під час першого слухання тексту диктанту сприймають його 

зміст, звертають увагу на наявність вивчених пунктограм, визначають 
слова, значення яких не зрозуміли у процесі сприймання.

Повторне читання тексту диктанту вчителем  
окремими частинами  і його написання учнями

СПОГАД ПРО БАТЬКА
Батько був дуже ніжний, часто обнімав мене, цілував. Також батько 

любив дітей, бавився зі мною і з чужими дітками, любив жартувати, зав- 
жди був оптимістом. У розмові часто вживав приказки. На всі дитячі 
фільми чи у цирк теж водив мене батько. Та найбільше мені запам’ятав-
ся фільм «Сорочинський ярмарок».

Коли мені було сім років, батько на літо відіслав нас із мамою у село, 
звідки був Остап Вишня. І це теж дуже врізалось у мою пам’ять. Потім, 
перед війною, він два літа одвозив мене в Полтаву до тітки, яка жила 
на околиці міста. У будинку, де ми жили у Харкові, під нами були крам-
ниці, а тому цілий рік у дворі стояли коні, які привозили туди товари 
(За Л. Ткач, 113 сл.). 

Заключне читання тексту диктанту вчителем  
і самоперевірка учнями написаного
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V. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час написання контрольного диктанту

VІ. Проведення контрольного аудіювання 
художнього тексту монологічного характеру

Читання вчителем незнайомого тексту  
від початку до кінця і сприймання його учнями

В ТЕМРЯВІ
У маленькі вікна низенької хати заглядала чорна синя ніч. Надворі 

шумів вітер, а в убогій хаті було тихо. Замість стола коло стіни старенька 
скриня, на їй, закурена і чадна, помалу блимала бляшана лампочка.

У хаті бідно і пусто. Убоге світло каганця вилискувалось на темних 
іконах; далі, в сутінку, виднівся піл та ріжок печі.

Низько схиливши кучеряву голівку до каганця, сидів над писанням 
хлопчик і стиха скрипів пером по папері.

Серед хати на долівці стругав якусь дошку господар хати Клим. Жін-
ка його сиділа на лаві й пряла. Кожний пильнував своєї роботи, і всі 
мовчали.

Дописавши сторінку, хлопчик потягся, закрив зшиток і положив 
його у свою шкільну торбинку. Потім узяв з полиці книжку, чепурненько 
розправив її, розгорнув, зложив перед собою руки і став читати вголос.

Рівно, мелодійно забриніла віршована мова. Мати присунулась з гре-
бенем ближче до хлопця, повагом витягувала довгу нитку й, осміхаючись 
у такт віршові, кивала легенько головою.

Тихо й виразно, як акафіст, вичитував хлопець. 
Клим підняв голову од роботи й прислухався... А жалі так і хватали 

за серце, так і хватали.
Прибрав роботу, помолився, погасив каганець і ліг спати. Сон 

не йшов до очей. Як галич, осідали його думки й краяли серце.
І от увижається Климові серед темряви панська кімната, великі царські 

портрети, стіл, зеленим сукном укритий... Кругом столу сидять чужі хлоп-
чики, такі чепурненькі, причесані, мов паненята; сидять і щось пишуть.

Писар їх навчає, люди вклоняються їм, навіть сам старшина чолом-
кається з ними за руку.

Малі вони, а знають уже багато дечого такого, чого він та інші про-
сті люди не розуміють. Сам Клим, як був колись десяцьким, чув, що ви-
мовляли вони часом якісь мудрі канцелярські слова.
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Клим подовго дивився тоді на їх і думав, що з їх вийдуть люди.
Тоді ж надумав він оддати сюди свого Петрика.
Іще раніше, коли дали Петрику в школі першого похвального листа, 

Клим надумав вивести його на легкий хліб.
Не видна була йому спершу дорога до того легкого хліба; після то- 

го ж, як побував у волості десяцьким, він уже знав, що йому робити. Упро-
хає писаря та старшину, одмолотить днів зо три — і Петрика приймуть 
до волості. А там дорога видна: вийде письмоводителем, урядником або 
тим же писарем. Усім їм добре живеться. Жалування беруть добре.

Казать нема чого — добре живуть, і кращої долі своєму Петрикові 
Клим і не бажав би. Та і йому, Климові, на старість добре було б.

Так марив Клим у скрутні часи, коли змучена його думка не мала 
чого кращого, щоб зачепитися. І робилося йому тоді легше.

Тепер було Климові важко, немов люди підстерегли його таємні на-
дії й мають замір шкодити. 

І саме ті люди, які повинні б допомогти вийти хлопцеві в люди!
Думки за думками, невеселі, образливі, товпилися в його голові й да-

вили одна другу. Клим навіть забув, що була пізня ніч: не думав спати, 
ворочався на постелі й розплющеними очима дивився в пітьму.

Клим підняв голову; серце забилося й похололо: у його блиснула 
нова думка: чи це не навертається діло на те, щоб саме його Петрика 
не випустили в люди?.. Бачать — хлопець не дурний, пам’ять дав йому 
Бог гарну, може чоловіком бути — ну, і не пускають. Бо кому ж потріб-
не мужицьке дитя?

Ця думка несподівано зринула в голові у Клима, і потім не міг уже 
од неї одв’язатися. Пригадалось йому, що як приходив до його з молит-
вою піп, то розпитував, куди він думає пустити хлопця по школі. Наві-
що б йому отеє знати? Тож, знать, неспроста він довідувався!

Поворочавшись трохи, Клим піднявся з ліжка й, тихенько облапу-
ючи в пітьмі перед собою, підійшов до полу, де спав Петрик. Нагнувся 
над ним, здержує дихання, прислухається...

Петрик спить і тихенько виграє носом, немов у дудку (С. Васильчен-
ко, 590 сл.).

Пояснення незрозумілих слів
Акафіст — у християнській богослужебній літературі — особливий 

вид молитовно-хвалебних пісень на честь Христа, Богородиці та свя-
тих.
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Десяцький — 1. У дореволюційній Росії — нижчий поліцейський слу-
житель на селі, якого обирали селяни. 2. На Запорозькій Січі  — ватажок 
нижчої військової одиниці — десятки.

Галич — збірне поняття до слова галка.
Піл — нари в селянській хаті, розміщені між піччю і протилежною 

до печі стіною.

Виконання завдань тестового характеру за змістом тексту
1. До якого типу мовлення належить почуте висловлювання?

а) Розповідь;
б) розповідь з елементами роздуму;
в) роздум;
г) розповідь з елементами опису.

2. Яка тема прослуханого тексту?
а) Навчання хлопчика в школі;
б) важка праця батьків;
в) роздуми батька про майбутнє сина;
г) життя хлопця в наймах.

3. Від чийого імені йдеться розповідь у тексті?
а) Від імені Клима; б) від імені автора;
в) від імені дружини Клима; г) від імені сина Клима.

4. В яку пору року відбуваються описані події?
а) Весна; б) літо;
в) осінь; г) зима.

5. Що знаходилось у хаті замість стола коло стіни?
а) Старенька скриня; б) стара шафа;
в) довга лава; г) комод.

6. Що марилося Климові після того, як він ліг спати?
а) його дитинство; б) як син читає книжку;
в) рідна хата;
г) панська кімната і великі царські портрети.

7. Ким у майбутньому хотів бачити Клим свого сина?
а) Учителем; б) писарем;
в) десяцьким; г) старостою.

8. Хто, на думку Клима, мав намір зашкодити майбутньому Петрика?
а) Сам учитель Петрика;
б) чужі хлопці, хто вчився разом із Петриком;
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в) люди, які повинні б допомогти вийти хлопцеві в люди;
г) волосний писар.

9. Продовжіть речення Петрик спить і тихесенько виграє носом, ... .
а) Немов співає; б) немов у дудку;
в) аж посвистує; г) зітхаючи.

10. Який художній засіб використано автором у реченні Рівно, мелодійно 
забриніла віршована мова?
а) Епітет; б) метафора;
в) гіпербола; г) персоніфікація.

11. Яка риторична фігура вжита у вислові Навіщо б йому отеє знати?
а) Риторичне запитання; б) риторичне звертання;
в) риторично-окличне речення; г) інверсія.

12. Розташуйте пункти плану відповідно до хронології подій у тексті:
1) Марення Клима.
2) Тихо й виразно Петрик читав уголос книжку.
3) Петро сидів над писанням і стиха скрипів пером по папері.
4) Клим підійшов до полу, де спав Петрик.
5) Клим стругав дошку, а жінка його пряла.
6) Клим погасив каганець і ліг спати.

Ключ до тесту

Номер 
завдання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Правильні 
відповіді

б в в в а г б в б б а
3, 5, 2,  
6, 1, 4

Кількість 
балів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VІІ. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІІІ. Домашнє завдання

На основі прослуханого тексту скласти стислий переказ у художньо-
му стилі, використовуючи образні вислови й художні засоби.
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ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Урок № 12 
ГРУПИ СЛІВ ЗА Їх ПОхОДЖЕННЯМ:  
ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ  
(ІНШОМОВНОГО ПОхОДЖЕННЯ) СЛОВА

Мета: поглибити знання учнів щодо слів за походженням; удо-
сконалити вміння шестикласників визначати групи слів за 
значенням, правильно вживати їх у мовленні; виробляти 
вміння добирати українські відповідники до слів іншомов-
ного походження; аргументовано доводити приналежність 
слова до певної групи; за допомогою мовленнєво-комуні-
кативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до 
пращурів, які жили на території нашого краю.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значен-

ня; доречне використання власне українських і запозиче-
них слів.

Лексикологія: засвоєння нових слів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами поглиблення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Психологічна настанова щодо вивчення теми 

ІІІ. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Бесіда за питаннями
1. На які дві групи поділяються слова за походженням?
2. За якими ознаками розпізнають слова іншомовного походження?
3. За яким джерелом можна безпомилково визначити походження того 

чи іншого слова?
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IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з узагальнювальною таблицею
Учитель пояснює новий матеріал за допомогою узагальнювальної 

таблиці.

Групи слів за походженням

Незапозичені Запозичені

1. Слова, успадковані з попередніх 
періодів розвитку мови:
• спільнослов’янські слова (дочка, 
діти, день, ніс, гуска);
• спільносхіднослов’янські слова (дав-
ньоруський шар лексики): щавель, бі-
лий, кузня.
2. Власне українські слова (мовлен-
ня Київської Русі і після її занепаду): 
кирпатий, стежка, джерело

1. Старослов’янізми (прийшли 
до української мови зі старослов’ян-
ської (староболгарської) мови, якою 
довгий час писали церковні книги).
Ознаки старослов’янізмів:
• наявність звукосполучень -жд-,  
-ра-, -ла-, префіксів воз-, пред-, со-, 
а також звукосполучень -енний, -щий, 
-мий, -тель, -іє в кінці слів.
2. З інших слов’янських мов (росій-
ської, польської, білоруської, чесь-
кої): завод, новатор, атомохід, пан, 
шляхетний, хвороба, бадьорий, дьо-
готь, ліпший, влада, табір.
3. З неслов’янських мов

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних умінь з теми

Вибіркова робота
 Прочитати текст. Виписати з нього запозичені й незапозичені слова 

у відповідні колонки таблиці.

Запозичені Незапозичені

ПЕРШІ СОЮЗИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН
На початку нашої ери слов’яни жили ще первісним ладом. Але ви зна-

єте, що цей час був дуже неспокійним. Римська імперія та Європа кле-
котали у війнах. Це вимагало єдності та згуртованості слов’ян. Щоб про-
тистояти навколишнім народам, слов’яни об’єднуються в союзи племен. 
Їх очолювали військові ватажки. Одним із таких слов’янських союзів був 
союз антів. Анти мешкали в південній смузі лісостепу. Історик йордан, 
що жив у VI ст., занотував таку трагічну подію. На зламі IV–V ст. готський 
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король Вінітарій напав на антів. Запекла битва скінчилася поразкою ан-
тів. Антського ватажка Божа та його синів і начальників готи захопили 
в полон і розіп’яли. Але анти оправилися після цієї трагедії й надалі були 
активним слов’янським народом. Воюючи з Візантією, вони просунулися 
далеко на південь, заселили територію Балкан, дійшли аж до Адріатично-
го моря і далі (З кн. «Нариси з історії України»).

Робота зі словником
 Користуючись словником іншомовних слів, з’ясувати походження  

і лексичне значення поданих слів.

Логіка (з гр.) — ... . Ода (з гр.) — ... . Дифтонг (з гр.) — ... . Емпірич-
ний (з гр.) — ... . Фортуна (з лат.) — ... . Імперія (з лат.) —  ... . Імунітет  
(з лат.) — ... . Резолюція (з лат.) — ... . Бархан (тюркського походження) — 
... . Азимут (арабського походження) — ... . Шахта (іранського походжен-
ня) — ... . Балахон (іранського походження) — ... . Маклер (з пол.) — ... .  
Експропріація (з франц.) — ... . Дисонанс (з франц.) — ... . Фетр  
(з франц.) — ... .

 Із двома-трьома словами іншомовного походження скласти речен-
ня, ускладнені однорідними членами речення.

 Слова іншомовного походження записати за алфавітом. Пояснити 
правопис голосних.

Лексична п’ятихвилинка
 Дібрати до слів іншомовного походження унікальний, аудієнція, стимул, 

дистанція, раціональний, шосе, радикальний українські відповідники.

Довідка: рідкісний, прийом, поштовх, відстань, розумний, брук, ко-
рінний.

Гра «Ланцюжок»
 Назвати по черзі слова іншомовного походження так, щоб наступне 

слово починалось останнім звуком попереднього слова.

Наприклад: Агент (лат. — адвокат) — тонна (франц. — одиниця 
маси) — агітація (лат. — приведення в рух) — арсенал (італ. — зброярня) — 
лагуна (італ. — озеро) — апельсин (голл. — китайське яблуко) — ноу-хау 
(англ. — знаю, як) — ушу (кит. — воєнне мистецтво).

Вибірковий диктант
 Виписати власне українські слова. До виділених слів дібрати сино-

німи.
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Багаття, фарватер, гай, держава, сузір’я, боксер, баскетбол, прізви-
ще, передбачати, вариво, вермішель, чарівний, мрія, інтуїція, вибалок, 
кафе, голота, реверанс, відродження, смуга, рюкзак, зачарований, не-
здара, дуель, малесенький, кремезний, леді.

Матеріал для вчителя: багаття — вогнище, вогонь, огнище; чарів-
ний — красивий, славний, чудовий, розкішний, казковий, дивний, пре-
гарний; кремезний — коренастий, жилавий, дебелий, широкоплечий, 
плечистий.
 Визначити, до яких частин мови належать власне українські слова.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. За допомогою словника з’ясувати походження і значення слів мар-
сельєза, лібрето, пюпітр, авангард, тріумф.

2. Скласти розповідь про види занять (землеробство, ткацтво, бджіль-
ництво) наших пращурів, використовуючи власне українську й за-
позичену лексику.

3. Скласти словничок власне української лексики із 15–20 слів.

Урок № 13 
РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИх СЛІВ

Мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння вправно корис-
туватися тлумачним словником української мови і словни-
ком іншомовних слів; доречно використовувати у власному 
мовленні вивчені пласти лексики; за допомогою мовленнє-
во-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти під-
вищенню мовної культури шестикласників, поповнювати 
лексичний запас.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Культура мовлення: правильна вимова голосних і приголосних звуків; 

уживання слів відповідно до їх значення; доречне вживан-
ня власне української лексики та запозичених слів.
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Обладнання: короткі тлумачні словники, новий тлумачний словник 
української мови у 4-х томах, словники іншомовних слів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елемента-
ми повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку

Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля,

Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка і Даля.

Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський

IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Бесіда за питаннями
1. Які словники ви знаєте? 
2. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше? 
3. Яку роль виконують словники в житті людини? Чи можна обійтися без 

словників?
4. Яку структуру має словник іншомовних слів?
5. Які принципи роботи з ним?
6. Яку структуру має тлумачний словник української мови?
7. Чого слід дотримуватися при роботі зі словниками?

V. Виконання практичних завдань творчого характеру

Лексична п’ятихвилинка

 Упізнати поняття за прослуханими тлумаченнями слів. Записати  
у зошит, визначаючи групу слів за їх походженням. Пояснити право-
пис за допомогою правил.
1) Панівний, переважаючий (домінантний). 2) Монархічна, здебіль-

шого велика держава, на чолі якої стоїть імператор (імперія). 3) Служ-
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бовець, який розносить ділові папери, пошту (кур’єр). 4) Раптова зміна 
спадкових ознак і властивостей організму (мутація). 5) Людина з вели-
ким життєвим досвідом, яка багато бачила, зазнала у своєму житті, до-
свідчений, битий, навчений досвідом (бувалець). 6) Міцної будови тіло; 
повний, здоровий, огрядний, кремезний (дебелий). 7) Квіти, листя, гілки 
та інше, сплетені в коло, яким звичайно прикрашають голову (вінок).

Словникова робота
 Користуючись словником іншомовних слів та тлумачним словни-

ком української мови, пояснити значення поданих слів, розставити 
наголоси та визначити джерело їх запозичення. Увести окремі слова  
в міні-діалог з теми «Який же чарівний і таємничий світ слів».

Карат, бульвар, габітус, діадема, лайнсмен, плагіат, семантика, три-
сель, фашина, юстирувати, ярд.

Творче конструювання
 Прочитати іншомовні слова й вирази, ужиті в латинському напи-

санні. Увести їх у прості речення, ускладнені однорідними членами,  
за такими схемами:

1) УС:  й ,  й .
2) І , і ,  і  — УС… 

1) Veni, vidi, vici; 2) tabula rasa; 3) pro et contra; 4) nota bene; 5) pardon; 
6) par exemple; 7) merci; 8) good bye; 9) happy end; 10) baby; 11) bonjour.

Довідка: 1) прийшов, побачив, переміг; 2) чиста дошка (чисте міс-
це); 3) за і проти; 4) зверни увагу; 5) пробачте; 6) наприклад; 7) спасибі;  
8) щасливо; 9) щасливий кінець; 10) немовля; 11) добридень.

Вибіркова робота
 Виписати з прослуханих речень запозичені й власне українські слова 

у дві колонки. За допомогою словника іншомовних слів та тлумачно-
го словника української мови з’ясувати значення незнайомих слів.

1) Нектони й до сьогоднішнього дня привертають увагу вчених усьо-
го світу (З підручника). 2) Дарма, що наука на кафедрах тоді кульгала або 
дрімала (І. Нечуй-Левицький). 3) Гречні кавалери хвацько підхоплюва-
ли довгі шлейфи папій і з побожною шанобливістю несли їх за ними. 
У другому ятері було дві щуки і три лини (М. Стельмах). 4) Ми розріша-
ємо гріхи Святою буллою сією. (Т. Шевченко). 5) Несамовито загарчав 
гаспид (Марко Вовчок). 6) Я сама не дуже експансивна, — се, здається, 
вдача всієї нашої родини (Леся Українка).
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Довідка: 1) нектон — сукупність водяних організмів (китів, риб, го-
ловоногих молюсків), здатних до активного плавання на значні відстані 
у відкритих частинах водойм; 2) кульгати — бути в незадовільному стані, 
мати недоліки; 3) шлейф — довгий задній край жіночої сукні; ятір — ри-
боловне знаряддя у вигляді сітки; 4) булла — папська грамота, послання; 
5) гаспид — чорт, диявол; 6) експансивний — який нестримно, поривчас-
то, бурхливо виявляє свої почуття.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1.  Скласти діалог із сусідом по парті за темою «Про що цікаве розпо-
вів тобі словник іншомовних слів».

2. Виписати зі словника іншомовних слів та тлумачного словника 
значення 5 слів іншомовного походження і 10 власне українських 
слів. 

Урок № 14 
АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА  
(АРхАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОГІЗМИ

Мета: ознайомити шестикласників із лексикою активного й па-
сивного вжитку (архаїзмами, історизмами, неологізма-
ми); формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати 
лексику за активністю вживання, розрізняти слова, що  
є у повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовують-
ся в мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативно-
го дидактичного матеріалу виховувати повагу до звичаїв  
і традицій пращурів.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значен-

ня; доречне використання слів активної і пасивної лек-
сики.

Лексикологія: засвоєння нових слів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції).
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Активна й пасивна 
лексика української мови».

2.  Уведення учнів у понятійно-термінологічне поле (знайомство з осно-
вними поняттями й термінами теми): учитель акцентує увагу шести-
класників на визначеннях таких понять, як застарілі слова (архаїзми 
й історизми), неологізми.

3. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів 
з теми.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку

Так уже повелося в отчім краю:  
хто дотримувався звичаю —  

був чесною людиною,  
вартою всілякої пошани.

Р. Кобальчинський

IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Пошуково-вибіркова робота
 Прочитати текст. Знайти слова, які вживаються досить часто в мов-

ленні сучасників, і ті, почути які вам не вдавалося. Записати їх у дві 
колонки таблиці.

Слова активної лексики Слова пасивної лексики

Віддавна осінньо-зимовий сезон належав рукодільництву. На Се-
мена, тобто 14 вересня, вносили до хати господарські снасті бондарі, 
шевці, кравці тощо. Для жінок це було на Іоанна Предтечі (6 жовтня). 
З цього часу в сільських оселях мали з’явитися прядки, гребені, верете-
на та інше похідне причандалля.

Довгими вечорами дівчата й молодиці пряли нитки за допомогою 
коноворота або веретен. Потім готову пряжу змотували в клубки, з яких 
снували снівниці та навивали кросна (В. Скуратівський).
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V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителем нового матеріалу  
за допомогою узагальнювальної таблиці

Лексика української мови за вживанням

Активна лексика — це слова, які повсякденно використовуються в особисто-
му і суспільному житті (загальновживані слова)

Пасивна лексика — це слова, які вже вийшли з ужитку (застарілі), і нові 
слова (неологізми), які лише нещодавно були створені або запозичені з ін-
ших мов

Застарілі слова Неологізми

Архаїзми — це застарі-
лі слова, що є назвами 
різних предметів і явищ, 
які мають певні найме-
нування в сучасній мові: 
ячати (кричати);
всує (марне); червлений 
(багряний)

Історизми — це слова, 
що вийшли з ужитку ра-
зом із тими предметами, 
які вони позначали: во-
лость, галера, рало

Це нові слова, які вини-
кають у мові для позна-
чення нових предметів 
і явищ: аквізитор (тран-
спортний або страховий 
агент), дизайнер, сайт

VI. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Коментоване письмо
 Записати текст під диктовку. Знайти історизми, архаїзми, неологіз-

ми. З’ясувати значення незрозумілих слів.

Сучасникові важко уявити складний процес рукодільництва. 
А у давнину навіть мала дитина знала всі технологічні прийоми виго-
товлення лляного чи конопляного полотна, адже в їхні обов’язки вхо-
дило допомагати матері сукати цівки чи снувати снівниці. Навички 
виробничого процесу передавалися з покоління в покоління, оскільки 
переважна більшість одягу, а також домашнього начиння — скатертини, 
рядготки, ряпчуни, ліжники тощо — виготовлялися вручну в домашніх 
умовах (З журналу).

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати уривки віршованих творів. Знайти індивідуальні неоло-

гізми і визначити їх роль у тексті.



66 Усі уроки української мови в 6 класі 

Он лащиться трава, ще й квіт-ласкавчик,
Мене ж ніщо у серце не торка:
Ні ліс, ні сад — зелений мій кудрявчик,
Ані в луску розплавлена ріка…

(П. Тичина)

Рожевий духоцвіт м’якої глини…
Дівочий образ трепетно ліплю.
Я запросив би Вас на іменини,
Якби не знав, що голову згублю.
А так —
               один —
                             на весь безмежний острів
Гуляю сам з журбою нахильці.
Стримлять чуття,
Такі до болю гострі —
Забиті в серце  згадки-пакільці…

(П. Тичина)

Настане день, настане час —
І розіллється знов медами
Земля, що освятив Тарас
Своїми муками — ділами,
Земля, що окропив Тарас
Громовозвукими словами.
 (М. Рильський)

Лексико-синтаксична робота
 Прочитати слова. З’ясувати, до якої лексики вони належать. За до-

помогою тлумачного словника з’ясувати їх значення. Увести слова  
у прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, од-
норідними членами речення.

Дворянин, війш, фунт, мурза, корець, сажень, гайдук, мотика, деся-
тина, посполитий, тіун, даремщина, дідинець, куна, п’ядь.

Довідка: тіун — княжий виконавець; дідинець — укріплення; куна — 
стовп, до якого прив’язували винних; даремщина — примусова праця.

Лексична п’ятихвилинка
 Дописати до кожного тематичного ряду 3–4 слова.

1. Назви старовинної зброї: мушкет, ... .
2. Назви старовинного одягу: ночви, ... .
3. Назви старовинного посуду: куманці, ... .
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4. Назви колишніх чинів: жандарм, ... .
5. Назви старовинних одиниць виміру: десятина, ... .
6. Назви складових компонентів комп’ютера: принтер, ... .
7. Назви нових тканин: креп-паризьєн, ... .
8. Назви нових професій: візажист, ... .

 Скласти 2–3 речення з однорідними членами при узагальнювально-
му слові. Пояснити розділові знаки.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Яку лексику називають активною, а яку — пасивною?
2. На які групи ділиться застаріла лексика?
3. Які слова називаються неологізмами і в яких сферах суспільного 

життя вони вживаються?
4. Які слова називаються індивідуальними неологізмами?

VIІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Підготувати розповідь на тему «Лексика української мови за актив-
ністю вживання», дібрати приклади з художньої літератури.

2. Використовуючи активну й пасивну лексику, побудувати  діалог 
на тему «Історія, пов’язана зі святом Покрови».

Урок № 15 
УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИх СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ 
У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ Їх РОЛІ  
У ТЕКСТАх РІЗНИх СТИЛІВ

Мета: ознайомити шестикласників з особливостями вживання 
застарілих слів і неологізмів у мовленні; формувати за-
гальнопізнавальні вміння визначати їх роль у текстах різ-
них стилів, доречно використовувати в монологічному та 
діалогічному мовленні; за допомогою мовленнєво-кому-
нікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до 
історії минулого.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання застарілих слів і неологізмів 

відповідно до їх значень; доречне використання їх у діало-
гічному та монологічному мовленні.

Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів.
Текст (риторичний аспект): розвиток умінь увиразнювати мовне оформлення 

висловлювання за допомогою застарілих слів і неологізмів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Пошуково-дослідницька робота (в міні-групах)
 Прочитати подані тексти. Визначити, яким стилем вони написані. 

Аргументувати свої думки. Знайти й підкреслити застарілі слова од-
нією лінією, а неологізми — хвилястою. З’ясувати, яку роль виконує 
пасивна лексика у різних стилях мовлення.

Текст 1
Благословенна ти в віках,
Як сонце наше благовісне,
Як віщий білокрилий птах,
Печаль і радість наша, пісне,
Що мужність будиш у серцях,
Коли над краєм висне.

(М. Рильський «Слово про рідну матір»)

Текст 2
Поет повинен наново родитись.
Не тихо догорять, як та свіча, —
Не тільки мудрістю в піснях світитись,
А й буть свідомим свойого меча.
Хіба можлива дряглість для стратега?
Чого ж поет, коли ідуть бої,
Бере із долотонного ковчега
І образи, й епітети свої?

(П. Тичина «Весна»)
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Текст 3
Спроби віднайти історичну прабатьківщину слов’ян, і зокрема 

українців, робилися ще Нестором-Літописцем: «…По долгим же време-
нам се сели суть словане по Дунаеви, где ныне Угорская земля и Бол-
гарская. От тех славян разойдетися по всей земле и прозвалася имени 
своими где сели, на котором месте» (А. Пономарьов «Українська етно-
графія»).

Текст 4
Для забезпечення принципів державної регуляторної політики щодо 

прозорості дій регуляторних органів та врахування громадської думки 
при ухваленні рішень Державна податкова адміністрація запровадила 
на веб-сайті банер для інтерактивного спілкування. Кожен відвідувач  
офіційного вейб-сайту ДПА, зареєструвавшись на форумі, матиме мож-
ливість поспілкуватись в інтерактивному режимі з провідними фахівця-
ми ДПА України на актуальні теми податкової політики (З газ. «Урядо-
вий кур’єр»).

Текст 5
Указ Президента України
Відповідно до статті 107 Конституції України
Постановляю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони Украї-

ни від 18 січня 2006 р. «Про заходи щодо підвищення ефективності бо-
ротьби з небезпечними інфекційними хворобами».

У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:
1. Кабінету  Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та внести до 1 червня 2006 року 
на розгляд Верховної Ради України законопроекти: про державну 
програму розвитку в Україні імунології, генної інженерії та імунобіо-
технологій, в якій передбачити створення протягом 2007–2010 років 
відповідних науково-виробничих підприємств із виробництва сучас-
них медичних і ветеринарних імунобіологічних препаратів нового по-
коління (вакцини, сироватки, діагностикуми тощо) для профілакти-
ки, діагностики та лікування найбільш поширених в Україні та світі 
інфекційних хвороб серед людей і тварин, налагодження їх випуску 
в обсягах, необхідних для забезпечення епідемічної та епізоотичної 
безпеки України.



70 Усі уроки української мови в 6 класі 

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань  
з базовими

Роль неологізмів

Стиль 
мовлення

Роль неологізмів

Науковий Надають текстові стислості, лаконічності, чіткості

Офіційно-
діловий

Обслуговують суспільно-політичну, економічну та наукову сфе-
ру життя

Публіцис-
тичний

Проявляють стилістичне забарвлення, створюють пафос, підне-
сеність, передають іронію, сарказм, служать засобом гуморис-
тичного зображення та ін.

Художній Відтворюють колорит епохи, посилюють експресію, свіжість 
внутрішньої форми, багатопланово розкривають художній об-
раз, створюють патетику

Розмовний Забезпечують потреби усного мовлення, надають мовленню різ-
номанітних, виразних, експресивно-емоційних відтінків. Ство-
рюються для розв’язання «одноразового» стилістичного завдання

Роль застарілої лексики

Стиль Роль історизмів Роль архаїзмів

Науковий Точно і прямо назива-
ють відповідні історич-
ні реалії

Не вживаються, проте зрідка викорис-
товуються в історичних і літературо-
знавчих працях

Офіційно-
діловий

Уживаються для позначення конкрет-
них понять: дійти згоди, вважатися 
зразком, давати підстави для, покла-
дати відповідальність на, поставити 
за обов’язок, спричинитися до чогось. 
Відтінок монументальності, високої 
урочистості надають слова типу свя-
щенний, благотворний, гласність, воєди-
но, глава уряду, союз, а також звертання 
типу шановний пане міністре, Ваше пре-
восходительство та ін.

Публіцис-
тичний

Застарілі слова вживаються найчастіше як засіб створення уро-
чистої піднесеності або сатиричного, гумористичного ефекту
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Стиль Роль історизмів Роль архаїзмів

Художній Прямо називають ста-
ровинні реалії, є засо-
бом художнього зобра-
ження епохи, засобом 
відтворення їх націо-
нально-історичної  
своєрідності, а також 
мовних особливостей 
свого часу

Надають урочистої емоційності

Розмовний Надають іронічної експресії або жартівливості. Уживаються най-
частіше у мові людей старшого покоління і в представників дея-
ких соціальних верств (духовенство та ін.)

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі 
практичної діяльності, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Лексико-синтаксична робота
 Записати слова до відповідної колонки таблиці. Увести в речення, 

ускладнені звертаннями, вставними словами, однорідними членами 
речення.

Корець, хорунжий, зріти, перст, холодильник, лікарня, піца, супер-
маркет, праця, уста, прач, вия, зоміст, маршрутне таксі, телефон, корз-
но, кауфер.

Лексика активного
вжитку

Лексика пасивного вжитку

Історизми Архаїзми

Довідка: корець — металевий або дерев’яний кухоль чи ківш із держа-
ком; хорунжий —  особа, що носила прапор або корогву війська, прапо-
роносець; зріти — бачити; перст — палець, уста — губи, прач — дерев’я-
ний гладенький валок для вибивання білизни під час прання, праник; 
вия — шия; корзно — старовинний одяг; кауфер — перукар.

 Розтлумачити незнайомі вам слова.

Ситуативні завдання (робота в парах)
 Побудувати діалог на одну із запропонованих тем, використовуючи 

при цьому неологізми:
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1) Зустріч з другом (подругою) в інтернет-кав’ярні. 2) У подарунок 
на день народження одна з подружок отримала від батьків найновіший 
комп’ютер. 3) Сучасна мода. 4) Новинки у світі мобільного зв’язку.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Яку роль виконують застарілі слова і неологізми у різних стилях мов-

лення?
2. Що слід ураховувати під час використання застарілих слів і неоло-

гізмів?

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язне висловлювання на тему «Роль застарілих слів і нео-
логізмів у мовленні».

2. Виписати з художньої літератури, газет, журналів по три речення 
з архаїзмами, історизмами і неологізмами.

Урок № 16 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх  
УМІНЬ І НАВИЧОК № 5. ТИПИ МОВЛЕННЯ. 
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ  
І ПРИРОДИ. СПОЛУЧЕННЯ В ОДНОМУ  
ТЕКСТІ РІЗНИх ТИПІВ МОВЛЕННЯ

Мета: поглибити знання шестикласників про типи мовлен-
ня, їх функції, удосконалити вміння розрізняти тексти-
розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми, ознайомити  
з особливостями побудови опису приміщення і природи; 
удосконалити вміння визначати тему й основну думку ви-
словлювання, його належність до певного стилю; розвива-
ти мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типоло-
гічний аналіз текстів, в яких поєднано різні типи мовлення 
(характеризувати їх зміст, структуру, мовні особливості), 
сприймати й усно відтворювати зв’язне висловлювання.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів

Бесіда за питаннями
1. Які типи мовлення вам відомі? 
2. Чи завжди тексти є однотипними, тобто належать до одного типу 

мовлення?
3. Які типи мовлення можуть поєднуватися в межах одного висловлю-

вання? Яка мета такого поєднання?

Виконання завдань тестового характеру 
1. У тексті-розповіді:

а) словесно зображується предмет, істота або явище природи;
б) повідомляється про події;
в) дається пояснення чогось.

2. Теза — аргументи — доведення. Таку будову мають:
а) тексти-описи;
б) тексти-роздуми;
в) тексти-розповіді.

3. У текстах-описах дається відповідь на питання:
а) Чому предмет чи особа такі?
б) Яким є предмет, істота, місцевість, явище природи?
в) Що робить персонаж?

ІV. Виконання практичних завдань творчого характеру 

Дослідження-порівняння
 Прочитати тексти. Визначити їх типологічну приналежність. Свою 

думку довести.

Текст 1
Костик зітхає: ну чого це брат ніколи не хоче обговорити з ним гру? 

Сам же казав, що він на футболі розуміється, як суддя міжнародної ка-
тегорії. Потім Костик думає: Олег, звичайно, усе вже обговорив із тре-
нером. На те ж він і тренер. І при цій думці йому стає легше: Олег добре  
знає, як йому грати. Отже, можна зовсім не хвилюватися за нього. Такі 
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м’ячі з «дев’ятки» витягатиме, що стадіон тільки охатиме від захвату  
(М. Слабошпицький).

Текст 2
На полі вже починається розминка. Костя стає в Олега за воротами. 

йому добре буде видно кожен братів рух.
— Тільки щоб я і слова не чув од тебе під час гри, — гукає йому Олег. 

І спритно ловить м’яча. — Щоб ти мене не відволікав!..
Начеб Костик сам не знає того! Начеб він хоче Олегові заважати! 

Звичайно ж, мовчатиме як риба.
Нарешті обидві команди вибігають на центр поля. Привітання, 

оплески стадіону. А м’яч уже у грі (М. Слабошпицький).

 У якому тексті поєднано два типи мовлення?
 З якою метою в другому тексті введено роздум? 

Творче спостереження з елементами зіставлення
 Прочитати висловлювання. До якого типу мовлення вони належать? 

Чи однаковий стиль мовлення?

Текст 1
До чого ж гарно й весело було в нашому городі! Ото як вийти з сі-

ней та подивитись навколо — геть-чисто все зелене та буйне. А сад було 
як зацвіте весною! А що робилось на початку літа — огірки цвітуть, гар-
бузи цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасо-
ля. А соняшнику, а маку, буряків, лободи, укропу, моркви! Чого тільки 
не насадить наша невгамовна мати (О. Довженко). 

Текст 2
Рельєф дна, як і рельєф суходолу, дуже різноманітний: є на ньому 

підводні гори і підводні рівнини. У рельєфі дна Світового океану можна 
виділити такі частини: шельф — затоплені прибережні частини матери-
ків з глибинами від 0 до 200 м; материковий схил — це поверхня дна від 
200 до 2000 м, що стрімко обривається; ложе Світового океану — гли-
бинна частина дна. Вона нерівна. В ложі Світового океану виділяють 
підводні хребти та глибоководні рівнини (З підручника).

 Визначити особливості мовного оформлення обох текстів.

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу
Особливості побудови опису:

1. «Відоме» — назва самого предмета та його частин, а «нове» —  
ознаки.
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2. Розвиток думки відбувається за рахунок того, що кожне наступне 
речення додає до сказаного нові ознаки.

3. У художньому і науковому стилях мовлення відрізняється підхід 
до опису.

Науковий опис художній опис

1. Характеристика предмета (істоти, 
явища природи та ін.) має бути пов-
ною

1. Акцент робиться тільки на яскраві-
ших деталях предмета (істоти, явища 
природи та ін.)

2. Ознаки виражаються переважно 
прикметниками й іменниками з пря-
мим значенням

2. Використовуються прикметники 
з конкретним значенням, імен- 
ники, дієслова, прислівники  
у переносному значенні, поширені 
порівняння

3. Опис відзначається точністю, од-
нозначністю

3. Опис характеризується образністю, 
емоційністю

4. Опис природи або приміщення складається з основних трьох струк-
турно-композиційних частин: 

Загальне враження  
від побаченого, пережитого 

Власне опис
Узагальнення 

(висновок)

Типологічний аналіз висловлювання
 Прочитати уривок із повісті Віктора Близнеця «Женя і Синько». Ви-

значити типологічну будову тексту: довести, що в ньому поєднано 
різні типи мовлення.

Коли Женя виходила на балкон, їй видно було весь двір. Перед 
їхніми вікнами стояла кочегарка — незграбна цегляна споруда з ви-
сокою трубою, чорною від диму. За кочегаркою стримів баштовий 
кран, а поряд поволі підіймалися стіни дев’ятиповерхового будинку, 
позираючи на сонце порожніми вікнами. На цьому майданчику, ото-
ченому кочегаркою, купами цегли, а далі загорожею, і розкинувся їх-
ній двір.

У дворі зберігалися сліди колишніх стареньких особнячків — залиш-
ки дикого винограду, квітників, кілька фруктових дерев, струхлявілі пар-
канчики, уже де-не-де повалені, з діромахами вибитих дошок.
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У дальньому кутку, закриваючи двір од північних вітрів, стояв 
новий багатоповерховий будинок, облицьований білою плиткою. 
В тому будинку, теж на другому поверсі, проживав Андрій Кущолоб, 
тобто Бен.

З Беном Женя познайомилась давно, чи не з дитячих колясок. А вдо-
ма у нього побувала пізніше, коли вони разом ходили до школи. Уже 
не пригадує, по що її послала мати до Кущолобів. Здається, позичити 
ключа, щоб закривати консервні банки. Не без деякого страху вона від-
правилась у сусідній будинок. Уже парадні двері свідчили, що тут про-
живає войовник-мілітарист: скло вибите, фанера порізана, стіни пови-
дряпувані до рудої цегли. Скрізь грізні написи.

Женя, тоді ще мала й простодушна, злякалася цих написів. А попе-
реду було ще страшніше. Бенові двері — наче вхід у печеру розбійників. 
Чорний дерматин хтось порубав, здавалося, шаблею чи прострочив з ку-
лемета — із дірочок і проріх виглядала біла скловата. Угорі намальовано 
череп з кістками й написано:

F a n t o m a s,
а нижче пістолет, що стріляє вам у вічі, і гостинне запрошення: Ласкаво 
просимо! (В. Близнець).

 Виділити в тексті інтер’єр (опис будинку, де мешкає Бен) і екстер’єр 
(опис двору). Усно переказати ці частини висловлювання.

 Яку роль виконує опис приміщення в художніх творах? (Інтер’єр до-
помагає збагнути характер персонажів, їхню поведінку.)

 Скласти до тексту простий план у вигляді розповідних речень.

V. Узагальнення зробленого на уроці

Вибірково-розподільний диктант
 Згрупувати заголовки текстів за типами мовлення.

1) Лелека. 2) Дивовижна людина. 3) Легенда про щастя. 4) Спогади. 
5) Що таке канікули? 6) У чому сенс життя? 7) Чи може бути людина 
щасливою? 8) Олександр Довженко. 9) Роздуми художника. 10) На від-
починку в таборі. 11) Ярослав Мудрий. 12) На шляху до екологічної ка-
тастрофи. 13) Володимирський собор. 14) За селом. 15) Степ у передра-
нішній тиші. 16) Батьківська хата.

 За якими заголовками можна визначити, що текст може поєднувати 
різні типи мовлення?
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 Назвати заголовки, у текстах яких має міститися: а) опис приміщен-
ня; б) опис природи.

VІ. Домашнє завдання

1. Виписати з художньої літератури текст, в якому поєднано: а) роз-
повідь з описом; б) розповідь з роздумом. Охарактеризувати мовні 
особливості текстів.

2. Скласти узагальнювальну таблицю «Типи мовлення».

Урок № 17 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 6. НАВЧАЛЬНИЙ УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ 
ПЕРЕКАЗ хУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО 
хАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння учнів 
усвідомлювати тему й основну думку тексту, тип і стиль 
мовлення прочитаного; розвивати мовленнєво-комуніка-
тивні вміння здійснювати типологічний, композиційний 
і змістовний аналіз художнього тесту розповідного харак-
теру з елементами опису приміщення, сприймати текст, 
розуміти його, докладно відтворювати, використовуючи 
виражальні авторські засоби.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, 
метою і завданнями уроку

ІІІ. Робота з текстом переказу 
(підготовча робота до усного докладного переказу)

Читання мовчки тексту учнями
 Прочитати уривок з оповідання Григора Тютюнника «Лісова сторож-

ка». Визначити тип мовлення тексту. Довести, що висловлювання 
поєднує два типи мовлення.



78 Усі уроки української мови в 6 класі 

ЛІСОВА СТОРОЖКА
Як одспіває хурделицями зима, як віддзвонить вона ожеледцем, і со-

нечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу, до своєї 
сторожки. 

Збирається Данило довго, бо треба йому взяти з собою чимало вся-
кого начиння. А зібравшись, вирушає в дорогу, кликнувши за собою ма-
лого, проте бідового песика Кузьку.

За зиму сторожка — хатка об однім віконці й під соломою — поста-
ріла, дужче вгрузла в землю, стоїть під самісінькою горою серед груше-
вого та черемхового цвіту, як вулик. Кузька оббігає її кругом, шкребеть-
ся лапами в низьке віконце, що немовби вицвіло за зиму, тоді кидається 
під поріжок до свого кубла. Але там вогко, сіно пахне цвіллю, дошки — 
грибком і трухлявиною. Незатишно. 

Тим часом підходить Данило, скидає з плечей лантух на лямках з мо-
тузка, знімає і ставить під стіну сторожки рушницю, одмикає двері, про-
мовляючи до Кузьки:  

— Ну, от ми й дома, Кузько. Тепер будемо хазяйнувати вдвох...
У сторожці сутінь та вистояний за зиму холод, що причаївся тут ще 

з осені. Кузька хутко обнишпорює темні покутки й натрапляє на своїх 
давніх знайомих: залізні граблі, лопату, сапу, ящичок з цвяхами, що пах-
нуть іржею, старий розплесканий молоток та коритчатка з насінням, від 
яких сходить дух берези, дубка й сосни.

Данило виносить на сонце стару ковдру, щоб теплий вітерець виві-
яв з неї холод.

Так починається лісове життя Данила та Кузьки (Гр. Тютюнник, 
210 сл.).

Бесіда за змістом тексту
 Визначити, про що розповідається в тексті. З’ясувати тему й основ-

ну думку висловлювання.
 Що виражає заголовок тексту?
 Назвати учасників мовленнєвої ситуації, описаної в тексті. Указати 

на те, від чийого імені йдеться розповідь.
 Визначити мікротеми висловлювання. Скласти план тексту. 

Орієнтовний план:
1. Данило Коряк збирається до своєї сторожки.
2. Данило вирушає в дорогу.



79Лексикологія

3. Постаріла хатка під соломою.
4. Данило відмикає двері.
5. У сторожці.
6. Початок лісового життя Данила та Кузьки.

 Виділити в тексті опис. Назвати його структурні частини:
1) Загальна характеристика (хатка об однім віконці й під соломою).  

2) Місце розташування сторожки (стоїть під самісінькою горою серед 
грушевого та черемхового цвіту). 3) Віконце сторожки (низьке, що ви-
цвіло за зиму). 4) Кубло Кузьки під порогом (там вогко, сіно пахне цвіл-
лю, дошки — грибком і трухлявиною). 5) Усередині сторожки (сутінь 
та вистояний за зиму холод). 

Мовностилістичний аналіз тексту
 Описати одним реченням лісову сторожку. (Постаріла, вгрузла в зем-

лю хатка під соломою з одним віконцем.)
 З чим порівнює автор лісову сторожку? Чому? (З вуликом.)
 Дібрати синоніми до слова хурделиця. (Завірюха, хуртовина, метели-

ця, віхола, заметіль, хуга, завія.)
 Який епітет використовує автор, характеризуючи помічника Дани-

ла — Кузьку? (Малий, проте бідовий песик.)
 Пояснити лексичне значення слова лантух. (Великий мішок із грубої 

тканини.)
Повторне читання тексту, під час якого учні уточнюють чи правиль-

но вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні 
прийоми, використані автором при описі приміщення.

ІV. Усне переказування тексту

Скласти усний докладний переказ тексту-розповіді відповідно 
до плану, використовуючи опис сторожки.

V. Узагальнення зробленого на уроці

VІ. Домашнє завдання

Оформити письмовий докладний переказ художнього тексту роз-
повідного характеру з елементами опису приміщення, опрацьованого 
на уроці.
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Урок № 18 
ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ: ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ  
І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, ДІАЛЕКТИЗМИ, 
ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА І ТЕРМІНИ, ПРОСТОРІЧНІ 
СЛОВА, ЖАРГОНІЗМИ

Мета: ознайомити учнів із групами слів за сферою вживання: 
загальновживаними і стилістично забарвленими; виро-
бити вміння й навички знаходити стилістично забарвле-
ну лексику і відрізняти її від загальновживаної; формува-
ти загальнопізнавальні вміння аналізувати групи слів за 
значенням, порівнювати їх між собою і робити висновки; 
навчити правильно і доречно використовувати у мовленні 
групи слів за сферою вживання; за допомогою мовленнє-
во-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати 
любов до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значен-

ня; доречне використання слів загальновживаних і сти-
лістично забарвлених; засвоєння складних випадків сло-
вовживання.

Орфографія і пунктуація: написання слів на вивчені орфограми, розділові 
знаки при звертаннях, однорідних членах речення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Групи слів за сферою 
вживання».
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IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів

Робота над текстами
 Прослухати тексти. Визначити їх стиль, аргументувати свою думку. 

Виписати незнайомі слова, розтлумачити їх за допомогою словника.

Текст 1
Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко 

зітхає клен, і тільки берізка, жовтаво-зелена й «раскудря-кудря-кудря-
ва», — ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на поба-
чення з Левітаном піде чи, може, Чайковського на симфонію викликає 
(Остап Вишня «Заєць»).

Текст 2
У розподілі мінеральних вод Криму існують свої закономірності. 

Учені виділяють тут три гідромінеральні області: рівнинний, гірський 
Крим, Керченський півострів.

У рівнинному Криму знайдені азотні, метанові, сірководневі води змі-
шаного газового складу. У гірському Криму води сульфатні і хлоридні. 
А на Керченському півострові знайдені вуглекислі води (За Ю. Шутовим).

Текст 3
Місцями збиралася їх (бджіл) громадка на в’язанках цвіту, і коли 

ледве помітний подув вітру порушив галуззям, вони, мов у грі, хитали-
ся враз із цвітами й здавалися якоюсь преніжною пустотою природи, 
особливо ж у тих місцях, де пишалася садовина в розцвіті. Довкола саду 
й бурдея буяла грубою густою верствою зелені накраплювана білим і роже-
вим цвітом конюшина; а далі за нею простягалися лани збіжжя, яке легко 
і ритмічно колихалося під такт подихів леготу (О. Кобилянська «Земля»).

 Дати відповіді на питання:
1. Чи всі слова, ужиті в почутих текстах, ми використовуємо в мовлен-

ні щодня?
2. Які слова можна зустріти лише в текстах наукового стилю?

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Розповідь учителя про групи слів за вживанням
 Лексична система української мови весь час розвивається. Однак її 

основне ядро утворює слова, використання яких нічим не обмеже-
но. Ці слова називаються загальновживаними. Наприклад: дід, мати, 
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долоня, горобець, береза, картопля, весна, ранок, човен, хата, стіл, ра-
дість, бандура, народ, вісім і т. д.

Окрім основного лексичного складу української мови, є слова, ко-
ристування якими обмежене або територією, або тою чи іншою групою 
суспільства — представниками окремих галузей науки, мистецтва, тех-
ніки і виробництва.

До лексики обмеженого вжитку належать терміни, які використо-
вуються для точного визначення спеціальних понять і становлять окре-
му групу виробничо-професійної лексики. Наприклад, діагноз — слово 
грецького походження: діа — «прозорий», а гнозис — «знання», ясне 
уявлення про стан речей; інвестиція — слово латинського походження, 
означає «одягати», укладання коштів в основний капітал і матеріаль-
но-товарні запаси для розвитку виробництва з метою одержання при-
бутку.

В окремий шар виділяються професіоналізми — назви професійних 
понять: добрива, меліорація, жнива (сільськогосподарські професіона-
лізми); тиск, лікарняний, диспепсія, щеплення (медичні); метан, азот, 
пропан (хімічні).

Діалектна лексика, або діалектизми (від грецького dialektus — наріч-
чя), у своїй основі є засобом усного спілкування людей певної терито-
рії. Українська мова має три наріччя — північне, південно-західне і пів-
денно-східне. Діалектні слова не входять до складу літературної мови. 
Наприклад: стир — ганчірка для витирання столу (середньополіські го-
вірки); кінва — відро (наддністрянські говірки); гарбуз — картопля (за-
карпатські говірки).

Літературній загальновживаній лексиці, а також діалектній і термі-
нологічній протиставляється жаргонна лексика. Жаргонізми (від фран-
цузького jargon) — це слова, що вживаються групою людей, об’єднаних 
спільними інтересами, звичками, родом занять. Утворюються жаргоніз-
ми від літературних слів шляхом переосмислення і переходу їх до зниже-
ної лексики: променад (прогулянка), кльовий (хороший, гарний), предок 
(батько), мобіла (мобільний телефон).

У складі розмовної лексики є чимало слів з додатковим стилістич-
ним навантаженням, що надає їх значенню іронічного, жартівливого, 
фамільярного й інших відтінків. Це емоційна лексика, до якої можна 
віднести і просторічні слова. Наприклад: роззява, телепень, бовдур, бер-
кицьнутися.
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VІІ. Усвідомлення набутих знань у процесі практичної роботи

Вибірково-розподільний диктант
 Прочитати подані слова. Визначити групу за сферою вживання. За-

писати до відповідної колонки таблиці.

Загальновживані 
слова

Терміни, 
професійна лексика

Діалектизми Просторічні Жаргонізми

Дзиґа, підмет, метан, телевізор, інновація, тюль, тачка, сніданок, 
відпочинок, читати, жарничка, боронування, дитсадок, прокаш, нова-
тор, африкат, рівчак, спрощення, ґазда, авто, круто, чувак, талмути, аг-
роном, прикид, сором’язливість, пензель, пейзаж, односельці, звечора, 
художник, об’ємність, когут, плай, ендокардит, дослідження, плавати, 
сечокам’яна хвороба, стибрити.

Навчальне редагування
 Прочитати текст, знайти помилки. Виправити їх, пояснити свій ви-

бір. Розтлумачити незнайомі слова. До якої групи щодо вживання їх 
можна віднести?

Це було давно, коли кури несли телят, а вівці — писанки, файніші, 
ніж у Косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки — ма-
рійку, ганусю і, Василину. Дівчата вдались дуже вродливі — як три кор-
чики квітучої калини.

Одного дня чоловік узяв своїх доньок у поле сапати мандибурку. Не-
сподівано з лісу виїхала бричка, і стала при дорозі просто їхньої нивки. 
З брички зліс якийсь панок.

— Добридень ґаздо! Гризешь пістну нивку?
— Гризу паночку (Народна казка).

Творче редагування
 Відредагувати речення відповідно до норм сучасної літературної мови.

1) Гриць глянув на відділкового, у якого драглисте обличчя вкрило-
ся червоними плямами (С. Добровольський). 2) Вересень заповідається 
теплий і сухий (І. Вільде). 3) На площах тих лісоруби мчать стихії на-
пролом. Доведуть вони — так буде, крізь запон скелясту рать (В. Сосю-
ра). 4) Важка мережа потонула у воді, тільки зверху вискакували бульки 
та блищав довгий рядок здорових білих дерев’яних ґалаґанів, неначе ра-
зок намиста (І. Нечуй-Левицький). 5) Перед шинквасом стіл, накритий 
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строкатим обрусом (Леся Українка). 6) У висохлій балці — тоскний плач 
тигитки (В. Мисик). 7) Я випити вип’ю, бо щось в мене в трунку млоїть 
(І. Франко). 8) Мала Люся намір тепер улітку купити по дешевій ціні зи-
мове футерко для Володка (І. Вільде).

Довідка: обвисле, очікується, перепона, поплавець, скатерка, чай-
ка, шлунок, шуба.

Творче конструювання
 Прочитати подані слова, з’ясувати, якої професії вони стосуються. 

Дібрати слова до кожної професії. Увести професійну лексику в діа-
лог на тему «Вибір квітів у магазині “Флора”».

Каліграфія — ... . Бинт — ... . Саджанець — ... .

VIІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. У яких стилях можна зустріти професіоналізми і слова-терміни?
2. Чи можна вважати діалектні слова унормованою літературною лек-

сикою? Чому?
3. Чому, на вашу думку, з’являються жаргонізми?

IX. Підсумок уроку

X. Домашнє завдання

1. Виписати з творів О. Кобилянської, М. Коцюбинського, М. Черем-
шини 6–7 речень із діалектизмами. Дібрати до них літературні від-
повідники.

2. Записати слова, якими користуються у своєму мовленні бібліотекарі 
(лікарі, програмісти).

Урок № 19 
СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ,  
ПРОФЕСІЙНИх СЛІВ, ТЕРМІНІВ,  
ПРОСТОРІЧНИх СЛІВ І ЖАРГОНІЗМІВ

Мета: ознайомити шестикласників зі стилістичною роллю діа-
лектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів 
і жаргонізмів; формувати загальнопізнавальні вміння зна-
ходити групи слів за вживанням і визначати їх стилістичну 
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роль у текстах; удосконалювати вміння правильно й до-
цільно використовувати слова різних груп у текстах різ-
них стилів; за допомогою мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу прищеплювати любов до народ-
ної культури.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання діалектизмів, професійних 

слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів відповідно 
до їх значень у текстах різних стилів.

Текст (риторичний аспект): розвиток умінь увиразнювати мовне оформ-
лення висловлювання за допомогою діалектизмів, профе-
сійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми. Ознайомлення учнів 
зі структурою уроку. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної ді-
яльності учнів.

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку

Сьогоднішнє і давнє — без вузла,
І час наспів цей вузол зав’язати,

Аби полуда з пращура сповзла
І вийшов родовід з курної хати.

Л. Шевело

V. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Пошуково-дослідницька робота
 Прочитати тексти, визначити їх стиль, аргументувати свою думку. 

Знайти і виписати приклади слів, різних за сферою вживання. З’ясу-
вати, яку стилістичну роль вони виконують у мовленні.
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Текст 1
Хата — загальнопоширена на території України назва житлової спо-

руди. Поряд із цим терміном у західних районах побутували назви хижа, 
халупа, на Лівобережжі — хатина. У південних степових районах част-
ково заглиблене в землю житло називалося бурдей, землянка, а підви-
щене — верхова хата, горішня хата, горішник (З етнографічного довід-
ника).

Текст 2
Для обробітку ґрунту українці здавна користувалися плугом, ралом 

і сохою. Збирали зернові серпом та косою, а головним і найдавнішим 
знаряддям молотьби був ціп. У лісостеповій і степовій зонах, починаючи 
з ХVІІ сторіччя, поряд із ним використовували молотильний которок-
гарман (З етнографічного довідника).

Текст 3
Не було нічого кращого для Василька, як ходити по полонині вес-

ною. Гори навколо у рожевих туманах виглядають, як дівчата у свято. 
Синів цвітом зацвітають бриндуші, зірчасто ясніє між травами пахуча 
тоя. Та нема квітів найбажаніших для легенів, як на крисані у нього нема 
звіздочки! (А. Турчинська).

Текст 4
— А за цю «мадаму» скільки б ви хотіли?
— Вісімдесят.
— Небагато й хочете…
— Та ви ж подивіться: картина — не корова!
— Та то так! Тільки інша дівка як на пику, так така ловка, що хоч 

воду з лиця пий, а там погляди — вона й твердувата! (Остап Вишня «Яр-
марок»).

VI. Сприйняття й усвідомлення учнями  
нового матеріалу. Зіставлення власних  
думок і теоретичного матеріалу з теми

Коментар учителя.  Серед територіальних діалектизмів є слова сти-
лістично нейтральні й слова яскраво експресивні, образні. У розмовній 
мові вони є засобом вільного, невимушеного, повсякденного спілкуван-
ня людей, які ще не оволоділи нормами літературної мови або звикли 
у побуті користуватися діалектною лексикою. У художньому мовленні 
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діалектизми використовуються як важливий засіб зображення місцево-
го колориту, специфіки побуту і як засіб передачі індивідуального мов-
лення героїв твору. Зовсім не вживаються діалектизми у діловому і на-
уковому стилях.

Професіоналізми в художньому стилі, а також у деяких жанрах пу-
бліцистичного стилю служать засобом характеризуючим: вони допома-
гають створювати яскраві, виразні, конкретно предметні описи, уви-
разнюють мовну характеристику дійової особи, пожвавлюють репліки 
в полілогах. Це засіб створення гумористичних ситуацій. Усі нехудож-
ні стилі сучасної української літературної мови широко користуються 
термінами у їх прямому значенні, бо термінологія збагачує можливості 
точного і несуперечливого, логічно переконливого і водночас лаконіч-
ного спілкування в найрізноманітніших сферах людського життя і ді-
яльності. У публіцистичному стилі, крім прямого вживання, поширене 
вживання термінів з виразною стилістичною метою — як засобу ство-
рення гумору.

Просторічні слова в поетичному мовленні є засобом образного зоб-
раження. У публіцистичному стилі ця лексика відіграє особливо важли-
ву роль: вона не лише характеризує певне явище з точки зору того, хто 
пише, а й покликана створити певну емоційно-експресивну атмосферу 
тексту, щоб переконати читача, викликати потрібні авторові емоції.

Розмовно-просторічні елементи мови в діловому і науковому стилях 
не вживаються зовсім. Просторіччя служать засобом посилення негатив-
ної оцінки певного соціального явища.

Жаргонізми вживаються для характеристики мови персонажів.

VІІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі  
практичної діяльності, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творче спостереження з елементами аналізу
 Записати текст під диктовку. Пояснити написання слів з вивченими 

орфограмами, розстановку розділових знаків. Визначити стиль мовлен-
ня. Лексика яких груп за сферою вживання використовується в тексті?

В українському традиційному вбранні кінця ХІХ — початку ХХ ст. 
поряд із збереженням давніх місцевих ознак простежуються й пізніші 
нашарування, пов’язані насамперед з історичною долею різних земель 
України. Наприклад, одяг населення Правобережжя зазнав помітного 
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впливу польсько-литовської, Лівобережжя — російської культури. Ве-
лике значення мало й те, що через Україну йшло інтенсивне та постійне 
торговельне й культурне спілкування країн Заходу і Сходу. Виникнення 
Запорозької Січі, специфічні політичні умови, в яких опинилася Україна 
у ХVІ–ХVІІІ ст., взаємні контакти з сусідніми народами — усе це зумо-VІ–ХVІІІ ст., взаємні контакти з сусідніми народами — усе це зумо-І–ХVІІІ ст., взаємні контакти з сусідніми народами — усе це зумо-VІІІ ст., взаємні контакти з сусідніми народами — усе це зумо-ІІІ ст., взаємні контакти з сусідніми народами — усе це зумо-
вило своєрідність формування української національної культури, і зо-
крема культури вбрання (А. Пономарьов).

Пошуково-вибіркова робота
 Прочитати речення. Знайти і виписати діалектні слова. За тлумач-

ним словником з’ясувати їх лексичне значення.

У неділю вранці Мотря Довбишівна прибиралась до церкви. Вона 
принесла з хижки зав’язані в хустці квіти та стрічки і розсипала їх по сто-
лі, принесла й поставила на лаві червоні сап’янці. Довбишівна сіла 
на круглому дзиґликові коло стола, а подруга — сусідка наділа Мотрі 
на голову кибалку, на яку над самим лобом поклала вузеньку стрічечку 
з золотої парчі (За І. Нечуй-Левицьким).

 Прослухати прочитаний учителем текст. З’ясувати, яким стилем він 
написаний. Знайти і записати у зошит просторічні слова. З якою ме-
тою вжив їх Остап Вишня?
Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сон-

це вже сковзнуло з вечірнього круга, минуло криваво-багряний гори-
зонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать… Це ввечері… 
А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тіль-
ки-но починає на світ благословлятись (Остап Вишня).

Дослідження-зіставлення
 До поданих діалектних слів дібрати літературні відповідники з до-

відки.

Вапча, кукуля, подра, розшибалися, розропляти, бутний, зимар-
ка, качула, лельо, бербениця, буриус, дудяну, хосен, кочут, мелай, гли-
ва, блават, кокошка, кибель, линва, фаска, кабиця, шарівниця, плова, 
ляскавиця.

Довідка: губа, зозуля, голосно лунали, солити воду, пихатий, зимів-
ля, шапка, батько, дерев’яний посуд, пальто, місто, користь, півень, ку-
курудза, груша, волошка, курка, відро, вірьовка, діжечка, літня ніч на-
дворі, сапа, дощ, грім.
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VIІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Яку стилістичну функцію виконують терміни і професійні слова 

у різних стилях мовлення?
2. Яку стилістичну функцію у мовленні виконують діалектизми у різних 

стилях мовлення?
3. Яку стилістичну функцію у мовленні виконують жаргонізми і просто-

річні слова?

IX. Підсумок уроку

X. Домашнє завдання

1. Скласти словничок жаргонізмів, якими користуються ваші одноліт-
ки, дібрати до них літературні відповідники.

2. Знайти й виписати текст публіцистичного стилю, визначити групи 
слів за вживанням.

Урок № 20 
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Мета: познайомити шестикласників з офіційно-діловою лекси-
кою та сферою її використання; виробляти вміння й нави-
чки відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновжи-
ваної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; 
формувати загальнопізнавальні вміння використовувати 
офіційно-ділову лексику в усному та писемному мовлен-
ні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактич-
ного матеріалу підвищувати мовну культуру шестиклас-
ників.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значен-

ня; доречне використання офіційно-ділової лексики; за-
своєння складних випадків слововживання.

Орфографія: написання слів на вивчені орфограми.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції).
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Офіційно-ділова лек-
сика».

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок 
шестикласників

Робота з текстом
 Прослухати текст, прочитаний учителем уголос.

До відома керівників підприємств та організацій, населення Херсо-
на та області!

Акціонерний комерційний банк «Аваль» повідомляє про продаж ак-
цій банку третього випуску.

Реалізація акцій проводиться на таких умовах: номінальна вартість 
однієї акції — 100 грн; акції реалізуються пакетами по 100 шт. з курсовою 
надбавкою, вартість акції сплачується у національній валюті.

Виплата дивідендів по акціях банку проводиться щоквартально 
в розмірі 400 відсотків річних.

Запрошуємо Вас стати нашими акціонерами! (З газети).

 Дати відповіді на питання:
1. До якого стилю належить текст? Аргументувати свою думку.
2. Чи є в тексті загальновживана, діалектна, емоційно-експресивна лек-

сика? Чому?
3. Яка лексика переважає в тексті?
4. За якими ознаками ви її знаходите?

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Коментар учителя. Офіційно-ділова лексика безпосередньо пов’я-
зана з офіційно-діловим стилем мовлення, основна функція якого — 
повідомлення, і виражається вона в тому, що офіційно-діловий стіль, 
вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає вислов-
люванню характер документа.
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Найголовнішою ознакою офіційно-ділового стилю є офіційність, 
тому в його текстах використовуються слова і словосполучення — назви 
документів і ділових, службових відносин: акт, заява, протокол, договір, 
рекламаційний лист, лист претензії, розписка, видана мною, обіцяю повер-
нути, ухвалити заходи, порушувати питання, порядок денний.

В офіційно-діловому стилі часто використовуються лексичні сполу-
ки — канцелярські штампи, шаблони.

Шаблон — це взірець, штамп, що його наслідують сліпо, некритич-
но. Це стабільні звороти, характерні для ділових паперів.

Канцеляризм — слово або зворот, притаманний стилю ділових па-
перів, документів.

Кліше — рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на мета-
левій або дерев’яній дошці для відтворення в друкові.

Саме книжні, а не розмовні, нейтральні, не урочисті «високі» сло-
ва завдяки своїй однозначності, точності є найбільш придатними для 
створення документів.

VІІ. Усвідомлення набутих знань у процесі  
практичної роботи, удосконалення  
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Словникова вибіркова робота
 Записати у зошит слова, які можна використати в офіційно-діловому 

стилі. Обґрунтувати свою думку. За допомогою тлумачного словника 
з’ясувати значення виділених слів. Скласти з ними речення.

Безсмертя, дитячий, нотаріально завірений, бланк, задрімали, сиво-
вусий, пташки, дипломатична аудієнція, акламація, авізо, авуари, злоба, 
стягнення, комашня, платоспроможність, акт, файний, директива, папі-
рець, скарга, нікчемний, хитромудрий, бракерат, вето, віза, гарант.

Матеріал для вчителя. Акламація — метод прийняття рішень без про-
ведення попереднього голосування, на основі реакції учасників, що ви-
ражається вигуками, репліками, оплесками тощо.

Авізо — письмове повідомлення банку, клієнтові або іншому банко-
ві про виконані операції.

Авуари — 1) Різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акреди-
тиви), за рахунок яких мають бути проведені платежі. 2) Засоби банку 
(його каса, рахунки в інших банках, цінні папери, що можуть бути легко 
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реалізовані, векселі тощо), які є на його рахунках у закордонних банках 
в іноземній валюті.

Стягнення — кара, штраф за невиконання чогось.
Акт — 1) Офіційний документ, запис, протокол. 2) Вчинок, дія.  

3) Урочисті збори в наукових установах.
Директива — розпорядження, керівна настанова, вказівки, що да-

ються вищими органами підлеглим.
Скарга — 1) Висловлення незадоволення, суму, нарікання на непри-

ємності, біль, горе. 2) Офіційна письмова чи усна заява про незаконні 
або неправильні дії якої-небудь особи, установи.

Бракерат — виявлення браку і перевірка відповідності продукції 
стандартам або технічним умовам.

Вето — 1) Остаточна чи умовна заборона, яку може накласти вищий 
державний орган на рішення нижчого. 2) Позначка на закордонному 
паспорті, яка є дозволом на в’їзд, виїзд, проживання або проїзд через 
територію відповідної держави.

Гарант — поручитель, той, хто дає гарантію.

Ти — редактор
 Відредагувати сполучення слів. Пояснити свій вибір.

Бувші учні (колишні учні); бути у командировці (бути у відряджен-
ні); великі доходи (великі прибутки); ведучий фахівець (провідний фа-
хівець); винести подяку (скласти подяку); виписка із протоколу (витяг 
із протоколу); вільна вакансія (вакансія); згідно інструкції (згідно з ін-
струкцією); всезагальні збори (загальні збори); вступний взнос (вступ-
ний внесок); діючі правила (чинні правила); міри перестороги (запобіж-
ні заходи); жила площа (житлова площа); налоговий прес (податковий 
тиск); заключати угоду (укладати угоду).

Пояснювальний диктант
 Записати під диктовку текст, визначити його стиль, свою думку ар-

гументувати. Пояснити правопис слів з вивченими орфограмами.

Постанова Президії Верховної Ради України 
Про прапор України
Президія Верховної Ради України постановляє:
До прийняття Конституції України дозволити в протокольних захо-

дах використовувати синьо-жовтий прапор.
м. Київ Голова Верховної Ради України
18 вересня 1991 року Л. Кравчук
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Творча робота
 Скласти діалог на тему «Телефонний дзвінок до лікарні». Яким сти-

лем мовлення ви будете користуватися? Чому?

VIІІ. Систематизація й узагальнення  
знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:
1. Які ознаки має офіційно-ділова лексика?
2. Що таке канцеляризм, шаблон, кліше?
3. Які лексичні одиниці не можна вживати в офіційно-діловому стилі? 

Чому?

IX. Підсумок уроку 

X. Домашнє завдання

Знайти уривки текстів офіційно-ділового стилю. Записати їх і під-
креслити офіційно-ділову лексику. Значення незрозумілих слів з’ясува-
ти за тлумачним словником.

Урок № 21 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 7. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ

Мета: ознайомити шестикласників з основними вимогами до 
складання плану роботи як документа офіційно-ділового 
стилю (його структурою і мовним оформленням); розви-
вати мовленнєво-комунікативні вміння складати плани 
роботи, різні за структурою і терміном виконання, від-
повідно до комунікативного завдання, формувати уміння 
укладати ділові папери.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

IІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку
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ІІІ. Розвиток неперервної пошукової  
пізнавальної активності учнів

Виконання тестових завдань з метою актуалізації знань
1. Сфера використання офіційно-ділового стилю мови — це:

а) офіційне спілкування в державно-політичному, громадському 
й економічному житті;

б) громадсько-політична, суспільно-культурна, виробнича діяль-
ність, навчання;

в) наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.
2. До основних ознак офіційно-ділового стилю належать:

а) образність, поетичність, естетика слова, експресія;
б) динамічність, інформаційність; політична, суспільна оцінка того, 

про що мовиться;
в) документальність, стабільність, стислість, чіткість, сувора регла-

ментація тексту.
3. До якого підстилю офіційно-ділового стилю належать накази, ін-

струкції, розпорядження, довідки, заяви, звіти?
а) До законодавчого;
б) дипломатичного;
в) адміністративно-канцелярського.

4. Основною функцією офіційно-ділового стилю є:
а) пізнання світу, повідомлення про результати досліджень, доведен-

ня теорій, систематизація знань;
б) повідомлення громадянам, установам і організаціям законів, по-

станов, розпоряджень та іншої офіційної інформації;
в) активний вплив на читача, пропагування ідей, знань, здорового 

способу життя.
5. Назвати основні документи офіційно-ділового стилю.
6. Які мовні особливості характерні для офіційно-ділового стилю?

Поглиблення відомостей про план роботи як документ
 Прочитати мовчки текст. З’ясувати його стиль мовлення. Скласти  

й записати план тексту у вигляді питальних речень. На основі про-
читаного сформулювати відповіді.

План роботи — це документ, який встановлює точний перелік на-
мічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові 
координати й конкретних виконавців.
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За терміном плани поділяються на перспективні (розраховані 
на кілька років), річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні. 
За структурою плани бувають простими і складними.

Основний зміст плану викладається у формі таблиці. Кожний пункт 
плану складається з таких обов’язкових частин: 1) номер за порядком; 
2) зміст роботи; 3) термін виконання; 4) виконавці (відповідальні);  
5) відмітка про виконання.

Плани підписуються особами, відповідальними за їх виконання, або 
керівником установи.

ІV. Колективна робота з текстом-зразком

 Ознайомитись із зразком плану роботи, проаналізувати його. 

План проведення святкових заходів, присвячених ювілею школи

№ 
з/п

Зміст роботи
Термін 

виконання
Відповідальні

Відмітка про 
виконання

1 Організувати виставку 
газет, стіннівок, присвя-
чених історії школи

Протягом 
тижня

Центр  
«Дозвілля»

2 Урочисто оформити 
приміщення школи

01.10 Центр «Юні 
господарі» 

3 Підготувати цікаві мате-
ріали про історію школи 
та її випускників

До 01.10 Члени гуртка 
«Пролісок»

4 Привітати вчителів-ве-
теранів

02.10 Керівник гуртка 
«Пошук»

5 Організувати зустріч 
з видатними випускни-
ками школи

03.10 Завідувач музею

6 Оформити фотовистав-
ку «Школа за останні  
10 років»

З 03.10 
по 04.10

Члени гуртка 
«Юні оформлю-
вачі»

7 Взяти участь у святко-
вому концерті

05.10 Класні  
керівники 

 Дати відповіді на питання.
1. Який це план роботи за терміном?
2. З якою метою складений цей план? Кому він адресований?
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3. Хто, на вашу думку, має підписати цей план? Чому?
4. За якою формою складено план і які частини він включає?
5. У якому стилі мовлення він складений?

V. Самостійна робота над складанням плану роботи

За зразком, поданим у попередньому завданні, скласти на вибір 
план: 

1) проведення у вашій школі Дня української писемності та мови; 
2) проведення в класі Тижня правових знань «Закони, за якими ми жи-

вемо»; 
3) участі вашого класу в загальношкільних заходах на місяць.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Продовжити розпочату на уроці роботу над складанням плану ро-
боти.

Урок № 22 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 8. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОГОЛОШЕННЯ

Мета: ознайомити шестикласників з основними вимогами до 
оформлення оголошення як документа офіційно-ділового 
стилю (його структурою і мовним оформленням); розви-
вати мовленнєво-комунікативні вміння складати організа-
ційні й рекламні оголошення відповідно до комунікатив-
ного завдання.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

IІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку
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ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

Вибіркова робота
 Виписати мовні звороти, властиві лише офіційно-діловому стилю. 

Свій вибір обґрунтувати.

Набрати чинності; національний хіт-парад; діяти на засадах; до-
вести до відома; офшорна зона; у відповідь на ваш лист; визнати та-
кими, що втратили чинність; штучний голодомор; актуальність теми 
дослідження; накласти стягнення; порядок денний; силовий тиск 
на виборців; строк чинності; вступити в права; у відповідь на; відпо-
відно до.

Зіставлення базових знань з новими
 Проаналізувати теоретичний матеріал таблиці. Доповнити власними 

прикладами видів документів.

Документи з низьким рівнем 
стандартизації 

Документи з високим рівнем 
стандартизації

Обов’язковим є тільки виклад найза-
гальніших відомостей, інші можуть 
мати довільний виклад

Укладач чи заповнювач документа 
тільки вписує необхідні дані, виби-
рає варіант запису чи ставить про-
черк

Доручення, автобіографія, довідка, 
звіт, протокол

Паспорт, диплом, посвідчення, 
свідоцтво, анкета

 До якого типу документів, на ваш погляд, належить оголошення? 
Чому?

ІV. Колективна робота з текстами-зразками

 Прочитати оголошення. Довести, що вони належать до офіційно-ді-
лового стилю. Як на вашу думку, чому дату й час в оголошеннях, як 
правило, записують не словами, а цифрами?

Шановні учні 6-х класів!
26 жовтня з 12.00 до 16.00 у приміщенні краєзнавчого 

музею нашого міста відбудеться виставка воскових скульптур. 
Запрошуємо всіх бажаючих.

Вхід вільний.
Адміністрація музею
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Газета «НОВИй ДЕНЬ» запрошує до співробітництва 
рекламодавців: підприємців, сільгоспвиробників, навчальні 

заклади.
Діє гнучка система оплати.

З «НОВИМ ДНЕМ» про вас дізнається понад 100 тисяч читачів!
На вас чекають у м. Херсоні за адресою: 

вул. Декабристів, 26, тел. 45–43–60.

 На основі теоретичних відомостей з’ясувати вид оголошень, кому 
вони адресовані. Назвати реквізити, обов’язкові для оголошень.
Коментар учителя. Оголошення — це документ, в якому міститься 

потрібна інформація. За змістом оголошення поділяються на два види: 
1) організаційні (про майбутню подію чи захід); 2) рекламні (оголошення 
про навчання, роботу, послуги та ін.).

За формою оголошення бувають писані, мальовані, комбіновані, 
відтворені механічним способом. Сучасний рівень поліграфічного ви-
робництва, копіювальної техніки дає необмежену змогу пошуків різних 
шрифтів і кольорів.

Окрім традиційних аркушів із текстом, оголошення розміщують 
на спеціальних щитах (біг-бортах), транспорті, будівлях і спорудах, лис-
тівках і проспектах, радіо і телебаченні.

V. Робота над складанням оголошення

Уважно прочитати пам’ятку «Як оформляти оголошення». Дотриму-
ючись основних вимог цієї пам’ятки, скласти два варіанти оголошення 
про якусь святкову подію, що відбуватиметься у вашому класі чи школі: 
а) в офіційно-діловому стилі; б) у жартівливій формі.

Як оформляти оголошення
1. Оголошення про майбутню подію повинно мати такі реквізити:
1) назву виду документа;
2) текст оголошення, що містить:

• календарну дату й час;
• місце проведення заходу;
• зміст повідомлення;
• умови входу (вільний чи платний);
• організатора (від чийого імені складено оголошення).

2. Текст має бути стислим і конкретним, але зрозумілим.
3. Дату й час бажано виділяти іншим шрифтом чи кольором.
4. Оголошення повинно бути естетично оформленим
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VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Уявити себе працівником однієї із приватних фірм, якому доручено 
розробити зміст оголошення. Скласти й записати оголошення. З’ясува-
ти, які реквізити обов’язкові для рекламних оголошень.

Урок № 23 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2  
З РОЗДІЛУ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників  
з розділу «Лексикологія», з’ясувати можливі недоліки  
в ході опанування мовною теорією.

Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестово-
го характеру.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Підготовча робота

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями 
оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання 
завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.

IV. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1
1. Позначити, у якому рядку всі слова — діалектизми:

а) курінь, сільський, потоки;
б) грань, коронки, когут, злуда;
в) куций, батько, беркут;
г) глаголити, зелений, бриль, увага.
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2. Позначити, у якому рядку відсутні архаїзми:
а) вагало, світоч, суцвіття;
б) говорило, піїт, зірки;
в) ватра, виживне, передзвони;
г) пташки, калинонька, горіли, жита.

3. Визначити, у якому рядку вжиті історизми:
а) жандармерія, гайдамака, крамарне, хлоп;
б) аероплан, тяжкий, амфора, планета;
в) прапор, кваша, швець, півень;
г) хвіртка, лишенько, добридень, щодня.

4. Позначити, у якому рядку відсутні неологізми:
а) менеджмент, багряно-водний;
б) дизайнер, левино-жовтий;
в) жовтень, громадянський, методика;
г) інтербачення, ложкохвати.

5. Позначити, у якому рядку всі слова — професіоналізми:
а) фонема, лексема, постфікс, інтерфікс;
б) грего, дуб, мартинка, юнак;
в) холодник, легінь, навчання;
г) ом, явище, закон, сонечко.

6. Позначити, у якому рядку всі слова іншомовного походження:
а) вітряно, борг, доробок, здавна;
б) мішечок, колода, насадження;
в) мотовило, перелік, печеніг,
г) вояжер, дегазація, едиція, ідальго.

7. У реченні Не спиться вам, парламентські витії, Масні злодії, в орденах 
кати... (М.  Рильський) виділені слова — це:
а) просторічні; б) стилістично-забарвлені;
в) діалектичні; г) синоніми.

8. Позначити, у якому рядку всі сполучення слів записано неправильно:
а) заходи для покращення, через фінансову неспроможність;
б) перейшло у спадщину; інженер за фахом;
в) по єдиному зразку; по фінансовій неспроможності;
г) за взаємною згодою, за свідченням очевидців.

9. Позначити рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лек-
сики:
а) олень, двір, жити, бабця;
б) дієздатний, вищезгаданий, сумісництво, гриф;
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в) кошик, копиця, мисник, роса;
г) сніжок, вівця, халамидник, річище.

10. Позначити рядок, який містить тлумачення слова юридичний:
а) міра державного примусу;
б) надання яким-небудь фактам правового характеру;
в) сукупність правових наук;
г) правовий, той, що стосується правознавства.

11. Позначити рядок, який містить характеристику слова буланий:
а) про річ, зроблену з міцної сталі;
б) про тварину сірого кольору;
в) про коня світло-рудої масті.

12. Позначити рядок зі словом, якому відповідає дане визначення: один 
із видів договору майнового найму, за яким одна сторона за плату пе-
редає майно в користування іншій стороні.
а) Позика; б) оренда;
в) письмовий наказ; г) акт.

Варіант 2
1. Позначити, у якому рядку всі слова — діалектизми:

а) пір’я, влітку, прегарний;
б) спадщина, лижі, проміння;
в) червлений, посуд, батько, потоки;
г) каракати, качула, кресаня, легінь.

2. Позначити, у якому рядку відсутні архаїзми:
а) стежина, здійметься, батьківське;
б) подолля, гудьба, вічне;
в) рівник, кріс, вродитися;
г) цілеччина, марець, невтомний.

3. Визначити, у якому рядку вжиті історизми:
а) лерія, відродження, сіяч, гай;
б) цариця, мурза, пістоль, соха;
в) горобець, хлопець, слівце, водій;
г) бруківка, суглоб, здається, піч.

4. Позначити, у якому рядку відсутні неологізми:
а) компакт-диск, вогнеликий;
б) надвечірність, місяць-білогривець;
в) голубосизяна, густо-джемилиний;
г) весна, відлига, урочистий.
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5. Позначити, у якому рядку всі слова — професіоналізми:
а) метан, пляшка, рідина, водичка;
б) карапкан, вія, олівець, малина;
в) кубрик, рея, такелат, докер;
г) шаланда, холодник, плай, сіль.

6. Позначити, у якому рядку всі слова іншомовного походження:
а) габітус, дебіт, едафон, інцизія;
б) вічко, бондар, дослідник, здоба;
в) млинок, коляда, нарукавник;
г) мудрість, перепал, петрушка.

7. У реченні Не плач, татусю, ми ще повернемось назад (В. Сосюра) виді-
лене слово — це:
а) стилістично забарвлене; б) жаргонізм;
в) діалектизм; г) загальновживане.

8. Позначити, у якому рядку всі сполучення слів записано непра-
вильно:
а) писати за зраком; у міру того як;
б) заходи щодо підвищення ефективності праці;
в) трапилось через непорозуміння;
г) комісія по складанню акта; піти по службових справах.

9. Позначити рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лек-
сики:
а) дощик, отець, штани, вила;
б) журавель, путь, дім, хліб;
в) постановити, глава, кредит, біржа;
г) віхола, вуста, Кость, ніч.

10. Позначити рядок, який містить тлумачення слова депортація:
а) вигнання, висилка з держави як міра карного покарання;
б) фаза промислового циклу;
в) політична організація суспільства;
г) система державних заходів.

11. Позначити рядок, який містить характеристику слова дружний:
а) згуртований, одностайний;
б) доброзичливий, дружелюбний;
в) прихильний, неприязний.

12. Позначте рядок зі словом, якому відповідає дане визначення: офіційна 
штаб-квартира фірми, приміщення:
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а) банк; б) кабінет;
в) приймальня; г) офіс.

Варіанти правильних відповідей до тестових завдань

Номери 
завдань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 1 б г а в а г б в б г в б

Варіант 2 г а б г в а а г в а а г

V. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VI. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час виконання тестових завдань

VII. Домашнє завдання

Скласти розповідь про своє хобі, використовуючи різні групи слів 
за вживанням.
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СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Урок № 24 
ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ.  
ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ

Мета:  ознайомити шестикласників з основними способами сло-
вотворення; cформувати загальнопізнавальні вміння змі-
нювати й утворювати нові слова; за допомогою мовлен-
нєво-комунікативного дидактичного матеріалу звернути 
увагу дітей на красу й багатство осені.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне 

українських), прислів’їв, приказок.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слово-

вживання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення розділу «Словотвір. Орфо-
графія». Ознайомлення учнів зі структурою розділу.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку, робота з ним

Люби природу не як символ
Душі своєї.

Люби природу не для себе,
Люби для неї.

М. Рильський
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IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Робота над зв’язним висловлюванням

 Прочитати мовчки текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основ- 
ну думку висловлювання.
Зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Зо-

лотяться березові гаї, на бульварах і в парках устеляються першим жов-
тим листям доріжки.

Вітер підхоплює крилаті насінини березок і липок, кленів і сосонок 
і переносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках з легких пуши-
нок подорожують з місця на місце й насінини кульбаби та осоту. 23 ве-
ресня день дорівнює ночі. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення 
(За А. Волковою).

 З’ясувати, за допомогою яких значущих частин утворені виділені  
в тексті слова. Яку роль вони виконують?

 Розтлумачити слова кульбаби, бульвари та запам’ятати їх.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Дослідження-пошук
 Дослідити, від якої значущої частини (кореня чи основи)  утворюються 

слова переможець, землячка, водопровід. Свою думку аргументувати.

Робота з теоретичним матеріалом
Коментар учителя. Нові слова творяться від основ, а не від коренів. 

Основа, від якої утворюється нове слово, називається твірною. Напри-
клад, основа сон є твірною для слова сонний (сон+н+ий).

Основа, що складається тільки з кореня (не має ні суфіксів, ні пре-
фіксів), є непохідною: ліс, вода, став. Основа, утворена від іншої осно-
ви за допомогою суфіксів та префіксів, називається похідною: лісний, 
водяний, ставок.

В українській мові виділяються морфологічні і неморфологічні спо-
соби творення слів.

Морфологічний спосіб творення слів — основний. До нього нале-
жать такі типи творення: суфіксальний, префіксально-суфіксальний, 
безафіксний і складання основ та слів.

1. Префіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням 
до твірної основи префікса: ліс→ праліс.
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2. Суфіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням 
до твірної основи суфікса: осінь → осінній.

3. Суфіксально-префіксальний спосіб — утворення нового слова до-
даванням до твірної основи префікса і суфікса: межа → безмежний.

4. Безафіксний спосіб — утворення нового слова від твірної основи без 
додавання префіксів і суфіксів: бігти → біг.

5. Основоскладання — такий спосіб утворення слів, при якому дві 
і більше основ об’єднуються в одне слово: синій і жовтий → синьо-
жовтий.

6. Якщо складаються усічені основи, то утворюються складноскороче-
ні слова (абревіатури) різних типів: мінздрав, ДАІ.
До неморфологічних способів належать: 

1. Морфолого-синтаксичний (перехід однієї частини мови в іншу): від-
почиваючий школяр — відпочиваючий лежав.

2. Лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово): пере-
котиполе, мимохідь, добраніч.

3. Утворення нового слова через набуття ним нового значення: корінь 
(у рослини) і корінь (у математиці, мовознавстві).

Колективне опрацювання матеріалу узагальнювальної  
таблиці з відповідним коментарем учителя (див. додаток)

VI. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

 Розгадати подані загадки. Використовуючи суфікси та префікси, 
утворити від слів-відгадок по три-чотири нових слова, визначити 
спосіб їх утворення.
Зразок: два — другий, удвох, двійка, подвоїти, по-друге.
1) Сивий кінь на весь світ заліг. 2) Сімсот невісток на одній подуш-

ці сплять. 3) І не дівка, а червоні стрічки носить. 4) Навесні веселить, 
улітку холодить, восени годує, узимку гріє. 5) Без крил, без ніг, без рук, 
а догори лізе (Нар. творчість).

Довідка: туман, соняшник, калина, дерево, дим.

Вибірково-розподільна робота
 Заповнити таблицю. Виписати з висловів усної народної творчості 

слова, утворені різними способами, у відповідні колонки таблиці. 
Розібрати ці слова за будовою.
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1) Як вересніє, то й дощик сіє. 2) У жовтні виореш мілко, навесні 
посієш рідко, то вродиться дідько. 3) Вересень пахне яблучками, а жов-
тень капусткою. 4) Листопадовий день, що заячий хвіст. 5) У листопаді 
сонечка, як у старої бабці чепуріння. 6) Сніг на Покрову — щастя мо-
лодим (Нар. творчість).

Префіксаль-
ний

Префіксаль-
но-суфіксаль-

ний
Суфіксальний

Складання 
основ

Перехід слів 
із однієї час-

тини мови 
в іншу

Дослідження-відновлення
 Продовжити вислови усної народної творчості. Визначити твірні 

основи у всіх повнозначних словах.

1) Восени і горобець … (багатий). 2) Жовтень землю вкриє де листком, 
… (де сніжком). 3) Жовтень ходить по краю, і … (виганяє птицю з гаю).  
4) Листопад — вересню онук, … (жовтню син, а зимі рідний брат).

Мовознавча вікторина
 Подумати і дати аргументовані відповіді на питання.
1. Як утворилися назви днів тижня: неділя, понеділок, вівторок, середа, 

четвер, п’ятниця? Знайти складові частини цих слів.
2. Чи однакові суфікси в словах м’ячик, зайчик, камінчик, кущик, стіль-

чик, ключик, дощик, ткачик, хлопчик, пальчик?

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок 

Дати відповіді на питання:
1. Що вивчає словотвір?
2. Які ви знаєте способи словотвору?
3. На які групи можна поділити основи слів?

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему «Способи сло-
вотворення».

2. Скласти твір-мініатюру на тему «Осінь — чарівна господарка», вико-
ристовуючи слова, утворені різними способами. Розібрати їх за бу-
довою і визначити спосіб словотворення.
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Додаток
Способи словотворення

Морфологічні Неморфологічні

Безафіксний
Складання

основ, усічених 
основ

Морфолого-
синтаксичний

Лексико-
синтаксичний

перехід однієї  
частини мови 
в іншу (черговий 
учитель — черго-
вий запізнився)

злиття сполу-
чень слів в одне 
слово: мабуть 
(має бути), до-
браніч (добра 
ніч)

Записати ← запис листопад, СНД

Афіксальні

Суфіксальні

     
лісок

Постфіксальні

         
митися

Префіксальний

         
праліс

Префіксально-
суфіксальний

          
перелісок

Урок № 25 
ТВОРЕННЯ НОВИх СЛІВ ПРЕФІКСАЛЬНИМ, 
СУФІКСАЛЬНИМ, ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИМ, 
БЕЗАФІКСНИМ СПОСОБАМИ, СКЛАДАННЯМ ОСНОВ. 
ПЕРЕхІД СЛІВ З ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

Мета: повторити й систематизувати знання учнів про основні 
способи словотвору, сприяти зміцненню навичок визна-
чення способу творення будь-якого слова; формувати  
й розвивати творчі вміння щодо використання різних спо-
собів у процесі творення нових слів; за допомогою мовлен-



109Словотвір. Орфографія

нєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховува-
ти любов до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі і власне 

українських), прислів’їв, приказок.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слово-

вживання.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі 

набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку

Вода — наше життя.
М. Бялик

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

 Прочитати прислів’я і приказки. Від виділених слів утворити нові 
слова морфологічними і неморфологічними способами словотво-
рення.

Вода Дніпрова — над усе здорова. Вода вимиє, а хліб вигодує. Вода — 
наша мама. Вода не любить м’якого дна. Вода солодша за всяке вино. Вода 
тече, та назад не вертається. Вода сильніша за вогонь (Нар. творчість).

IV. Виконання системи творчих вправ

Творче конструювання
 На тему «Вода — наше життя» скласти речення, у яких слова вчений, 

молоді і майбутнє виступали б різними частинами мови.

 Від поданих словосполучень утворити складні слова способом скла-
дання основ.
Перший сорт; довгі роки; десять поверхів; прямий кут; лівий берег; 

життя любити; власник землі; Західна Європа; знати Україну; половина 
Карпат; ходить по Місяцю.

 Безафіксним способом утворити нові слова від поданих. З’ясувати, 
до якої частини мови вони належать. Згрупувати утворені слова за 
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значенням: а) означають опредмечену ознаку; б) означають опред-
мечену дію.
Синій, молодий, блищати, ходити, материна, бродити, квітнути, но-

чувати, показати.

Виконання ситуативного завдання
 Уявити ситуацію: вам треба виступити перед однокласниками на 

тему «Охорона водних ресурсів — наш обов’язок». Яким стилем мов-
лення будете користуватися?

 Скласти виступ, користуючись поданим початком і словами з довід-
ки (уживайте слова, утворені різними способами).

Вода є основою життєдіяльності людини. Вона складає приблизно 
67 % людського організму. Постійне вживання неякісної питної води 
веде до багатьох вад розвитку, зниження імунітету, захворювань внутріш-
ніх органів (З підручника).

Довідка: напружена екологічна ситуація, підприємства, перехід, 
нові технології, очисні споруди, гідросфера, ГЕС, флора, фауна, водний 
транспорт, водопостачання, розведення риби, зрошення, медично-ку-
рортні потреби, відпочинок і туризм.

Пошуково-вибіркова робота
 Виписати слова, утворені способом складання усічених основ і спо-

собом основоскладання. Увести їх у словосполучення.

КНР (Китайська Народна Республіка), цукор-пісок, краєвид, ве-
чір, лісгосп, ощадбанк, творити, УТН (Українські телевізійні нови-
ни), колдоговір, ЕОМ (електронно-обчислювальна машина), облви-
конком, сільрада, Непийвода, зорепад, відродження, прив’язати, ОАЕ 
(Об’єднані Арабські Емірати), велич, кругом, місяць, НРУ (Народний 
рух України).

Вибіркова робота (за варіантами)
 Виписати слова: варіант 1 — утворені префіксально-суфіксаль-

ним способом, варіант 2 —  префіксальним, варіант 3 —  суфік-
сальним.

Здружити, аморальний, ароматний, багатир, безвиїзний, візок, влас-
норуч, громовий, гуцульський, дезорганізувати, забобони, загітувати, 
зайчик, заклик, лікар, поріг, порожнина, приладдя, прикус, рятувати.
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V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:
1. Що таке абревіатура, яким способом вона утворюється?
2. Які способи словотворення найуживаніші?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Написати замітку в публіцистичному стилі до шкільної газети на тему 
«Бути чи не бути Славуті?», використовуючи слова, утворені немор-
фологічним способом словотворення.

2. Виписати з творів художньої літератури по 3–4 приклади слів, утво-
рених різними способами.

Урок № 26 
ПОНЯТТЯ ПРО СЛОВОТВІРНИЙ СЛОВНИК.  
ТВОРЕННЯ ВІДОМИх СЛІВ, А ТАКОЖ  
ПОЕТИЧНИх НЕОЛОГІЗМІВ

Мета: ознайомити шестикласників із словотвірним словником, 
особливостями його побудови; формувати загальнопізна-
вальні вміння творити загальновживані слова, а також по-
етичні неологізми; за допомогою мовленнєво-комуніка-
тивного дидактичного матеріалу сприяти розвиткові вмінь 
віршувати, збагачувати свій лексичний запас, виховувати 
почуття любові та поваги до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Культура мовлення: уживання слів відповідно до їх значення; доречне 

вживання слів із переносним значенням, стилістично за-
барвлених слів.

Текст (риторичний аспект): розвиток умінь увиразнювати мовне оформ-
лення висловлювання з допомогою лексико-фразеологіч-
них засобів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Читання складених удома заміток, їх аналіз.

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Поняття про словотвір-
ний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів».

IV. Актуалізація опорних знань

Дати відповіді на питання:
1. Що вивчає словотвір?
2. Які способи словотвору ми відносимо до морфологічних?
3. З якими видами словників ви уже знайомі? Який принцип їх побу-

дови?
4. Що таке неологізми? Чим вони відрізняються від загальновживаних 

слів?

V. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  
Оголошення епіграфа

Вона (природа) — не тільки тема вірша
Або картини –

В ній є висоти незмиримі
Й святі глибини.

У неї є душа могуча,
Порив є в неї,

Що більші над усі пориви
Душі твоєї.

Вона — це мати. Будь же сином,
А не естетом,

І станеш ти не папіряним –
Живим поетом!
М. Рильський

VI. Аналіз структури словника

Ознайомлення зі структурою словотвірного словника
 Навчальне аудіювання за текстом про особливості словотвірного 

словника.
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКА
Забезпеченню повнішого зв’язку в навчанні української мови, зок-

рема таких важливих розділів, як словотвір і будова слова, без яких не-
можливе справжнє знання мови, правильне користування нею, сприятиме 
словотворчий словник. Він допоможе розібратися в тому, як утворюються 
слова, з яких значущих частин вони складаються в сучасній українській 
мові.

Знання законів словотворення, будови слова необхідне для міцного 
засвоєння правил правопису, а вивчення багатьох з них прямо спираєть-
ся на порівняльний словотвірний аналіз.

Словотвір міцно пов’язаний з культурою мови. Чуття слова можна 
розвивати лише уважним ставленням до складових елементів слова, які 
часто виступають виразниками найтонших відтінків значення, що від-
різняють одне слово від іншого.

Нерозуміння структури слова веде до неправильного слововжитку. 
Так, наприклад, нерідко говорять і пишуть співставити, співставлення 
(пор. з рос. сопоставить, сопоставление) замість зіставити, зіставлення; 
признати (пор. з рос. признать) замість визнати.

Таким чином, добре знання правил зіставного словотворення, умін-
ня визначати роль і значення частин українських слів та їх російських 
відповідників допомагає уникнути багатьох помилок, пов’язаних з ужи-
ванням слів, сприяє підвищенню грамотності й культури мови.

У словнику показано, як утворилися похідні слова і з яких значу-
щих частин (морфем) складаються твірні. При визначенні словотвірної 
структури і морфемної будови слова враховуються сучасні співвідно-
шення слів. Етимологія слів не розкривається. До реєстру внесені пе-
реважно ті українсько-російські відповідники, що мають спільне похо-
дження (Зі словника).

 Дати відповіді на питання тестового характеру.
1. Словотвірний словник допомагає розібратися:

а) у способах словотворення;
б) у значущих частинах слова;
в) як утворюються слова, з яких значущих частин слова вони склада-

ються.
2. Знання законів словотворення, будови слова необхідне:

а) для засвоєння способів словотворення;
б) міцного засвоєння правил правопису і для словотвірного аналізу;
в) засвоєння законів словотворення.
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3. Чуття слова можна розвивати лише:
а) уважним ставленням до складових елементів слова;
б) через знання лексичного значення слова;
в) постійним удосконаленням творчих здібностей.

4. До неправильного слововжитку веде:
а) нерозуміння граматичного значення слова;
б) нерозуміння значення слова;
в) нерозуміння структури слова.

5. Що показано у словнику?
а) Способи творення слів;
б) утворення похідних слів і з яких значущих частин складаються твірні;
в) етимологія слова.

6. Підвищенню грамотності й культури мови сприяє:
а) добре знання правил зіставного словотворення;
б) уміння визначати  роль і значення частин українських слів та їх ро-

сійських відповідників;
в) нерозуміння структури слова.

Ознайомлення з поняттями «словотвірний аналіз» і «морфемний аналіз»
Коментар учителя. Зробити словотвірний аналіз — це значить з’ясу-

вати, чим мотивоване дане позначення якогось явища дійсності, чому 
це явище так назване з погляду сучасної мови.

При словотвірному аналізі дуже важливо правильно з’ясувати, яке з двох 
близькоспоріднених слів є первинним, мотивуючим, а яке — вторинним.

Морфемний аналіз  — аналіз окремого слова, групи подібних за струк-
турою чи за якоюсь граматичною ознакою слів. Морфемний аналіз мови 
починається тоді, коли вже встановлено словотвірну структуру слова, 
з’ясовано значення (у тому числі словотвірне) кожної морфеми і струк-
турну функцію кожного відрізка, що вичленовується в слові.

Мета морфемного аналізу — виявити, з яких значущих частин скла-
дається слово в сучасній мові, указати на значення виділених морфем, 
їх роль і функції в аналізованому слові.

Ознайомлення зі структурою словникової статті (практично)
Похідні слова української мови, які підлягають словотвірному аналізу, 

розташовані в алфавітному порядку і наводяться в початковій формі.
Словотвірна структура похідних слів відображена в словниковій 

статті у вигляді конструкції: твірна основа (твірні основи, якщо слово 
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складне) — словотворчий засіб (словотворчі засоби), що бере безпосе-
редню участь в утворенні даного слова; закінчення (матеріально вира-
жене) відділяється рискою. 

Наприклад: ідей + ний, покірлив + ість, нов + о + річ + н + ий. Для 
нульового суфікса використовується знак ∅: ви + бух + ∅; в + бік + ∅ 
Морфеми, що входять до складу твірного слова (префікс, корінь, суфікс, 
закінчення), відділяються одна від одної скіс ними лініями, наприклад: 
по/кір/лив/ий, земл/я.

У дужках даються довідки про морфонологічні явища, що відбу-
ваються при словотворенні (наприклад, чергування, усічення основ, 
нарощення та ін.)

Пояснення умовних скорочень, граматичних відомостей  
про слова, переноси слів, знак й і знак м’якшення у словнику

VІІ. Виконання завдань творчого характеру

Робота в міні-групах
 Прочитати уривки віршів. Визначити їх тематику. Які слова вразили 

вас своєю новизною?

***
У тім краю, де ластівки проміняться
Над спалахами росяних суцвіть,
Стрічає день ясна моя провінція —
І серче знов тріпоче і щемить.
Стежину ту, чуттям своїм оспівану
Я в забутті веснянім перейду.
Озветься ранок золотими півнями,
І райдуга розквітне у саду…

(В. Кулик)

В СТЕПУ БІЛЯ АСКАНІЇ
Раннє сонце марить табунами,
Край дороги — дика ковила.
Цівка літака дзвенить над нами
І прозоро тане спроквола.
На вітрах духмяняться покоси,
І кипить пташиний ранній спів,
І пісень весняних серце просить
На роздоллі сонячних степів…

(В. Кулик)
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ДУМКА ПРО ВОДУ
Вода права, поки вона жива.
В неволі вона просто помирає.
Затхнеться, в баговинні зомліва,
Бридким зеленим мохом заростає.
Нас, Боже, борони від мертвої води
І збережи Дніпро, вода в нім гине,
А нас прости, бо й ми у тому винні.
Благословенна будь, вода жива,
В струмках, річках, народжена в джерелах.
Живим дощем живе все омивай.

(Надія Врищ)

ОСІННЄ
Вся земля жовтогаряча стала,
Пожовтіли дерева і трави,
Барви осені, то сонця барви,
Що земля за літо навбирала.
Лет стрімкий срібного павутиння,
Городини зоряне намисто,
Вітер, вітер віє безупинно,
З гілок падає розкішне листя.

(Надія Врищ)

* * *
Тому веселиками звуться журавлі,
Що прилітають до веселої землі,
Що теплий день приносять на крилі
І залишаються у нашому селі.
Лиш навесні веселики вони,
А журавлями звуться восени,
Бо журяться, у вирій летючи,
Бо не заміниш рідний край нічим.

(Г.  Паламарчук)

ОСІННІй МАЛЮНОК
Минає літо. Осінь вже бреде,
Лісів багрянець торкнувся вересневий.
І пахне чебрецем, і листя де-не-де,
Кружляючи лягає під дерева.

(Л. Тендюк)
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Творче спостереження
 Прочитати уривки з поезій П. Тичини. Чому виділені слова є пое-

тичними неологізмами? Пояснити, яку роль вини виконують у по-
етичних творах.

***
Зоставайся, ніч настала,
Все в тумані-молоці. –
Спать мене поклала Тала
На дівочій руці.

***
Наші браття мовчать, бо їм смерть у очах.
Чом же ви мовчите, ви, трагічно-безжурні?
Чи забули ви сміх, чи забули ви глум
Під плачі наші журнії, журні, бандурні?

***
Тлін все, тінь, півтон –
Б’є в лілеї сон.
Лебедіють хором зорі:
Господи помилуй!

Творче конструювання

 Розтлумачити подані фразеологічні звороти. Скласти з ними речен-
ня, використовуючи слова, утворені різними способами. За допо-
могою словотвірного словника визначити спосіб творення виділе-
них слів.
1) Мов грім серед ясного неба. 2) Мандри справляє. 3) З року в рік. 

4) З ранку до вечора. 5) Горобина ніч. 6) Хоч в око стрель. 7) З ранньо-
го рана.

Довідка: раптово, несподівано; змінювати місце перебування; по-
стійно, щороку; протягом усього світлового дня; темна, буряна ніч; тем-
но; з початку світлового дня.

Робота зі словником
 За допомогою словника визначити, якими способами утворені по-

дані слова.
Абстрактно, акустик, біліти, вакцинувати, взаємодопомога, вручити, 

гідний, гнівно, двадцятий, італієць, компаньйон, мілководний.



118 Усі уроки української мови в 6 класі 

Словотворчий аналіз
 Зробити словотворчий аналіз слів окружний, школярський, методист, 

ефективний, заспів, скориставшись алгоритмом розбору.

Алгоритм словотворчого аналізу слова

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

Чергування при-
голосних або  

голосних

Правопис склад-
них слів разом  

і через дефіс
Збіг приголосних

6. Пояснити зміни, що відбулися під час творення нового слова 

За допо-
могою су-

фікса

2. Установити, від якого слова утворилося аналізоване слово

3. Виділити твірну основу

4. З’ясувати, за допомогою якого словотворчого засобу утворене слово

За допо-
могою 

складання  
основ  

(або слів)

За допомо-
гою перехо-

ду однієї  
частини 

мови в іншу

За допомо-
гою пре-

фікса

За допомо-
гою пре-

фікса і су-
фікса

Префік-
сально-су-

фіксаль-
ний

5. Указати на спосіб словотворення

Складання  
основ (або 
складання 

слів)

Перехід од-
нієї части-

ни мови  
в іншу

Префік-
сальний

Суфіксаль-
ний

VIІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:
1. З будовою якого словника ви сьогодні познайомилися?
2. Які особливості побудови має словотвірний словник?
3. Яким способом, як правило, утворюються поетичні неологізми?
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IX. Підсумок уроку

X. Домашнє завдання

1. Повторити теоретичний матеріал з теми «Способи словотворення. 
Словотвірний словник».

2. Від слів природа, два, великий, відповідальність, вода, господарство, 
дорогий, дослід, земля, народ, краса утворити нові слова різними спо-
собами. Увести новоутворені слова в діалог на тему «Найголовніший 
обов’язок людини — берегти природу».

Урок № 27 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 9. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ 
ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ хУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
РОЗПОВІДНОГО хАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ  
ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідом-
лювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль 
мовлення, послідовність викладу матеріалу; інтелектуальні 
вміння ділити текст на смислові частини, зіставляти план 
і первинне висловлювання; розвивати мовленнєво-кому-
нікативні вміння здійснювати змістово-композиційний  
і мовний аналіз тексту розповідного характеру з елемен-
тами опису приміщення, сприймати текст, розуміти його, 
письмово докладно відтворювати почуте.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Підготовча робота над текстом  
контрольного докладного переказу

 Читання тексту вчителем, під час якого учні сприймають висловлю-
вання в цілому, усвідомлюють, яка основна думка, що головне в по-
зиції автора.
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ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ ГНАТА І НАСТІ
Поснідавши, Гнат узяв сокиру і подався на двір. 
Займався пишний січневий ранок. Золотий промінь сонця пере-

линув зі сходу на захід, і вершечки синіх хмар зайнялись червоним по-
лум’ям. Сонце, мов здорова червона діжа, випливало з-за краю землі 
та обгорталось блискучими хмарками, що спалахнули від сонячного 
проміння, мов солома від вогню.

Гнат оглянув хуру дров, що привіз учора з лісу, і заходився рубати 
їх. Стук сокири по сухому дереву далеко котився в рожевому морозно-
му повітрі…

Помивши посуду після обіду та поприбиравши в хаті, Настя сіла 
на лаві під вікном вишивати сорочку й закинула на шию червону та чор-
ну заполоч. Біле шитво вкрило її коліна. Настя взялась до роботи та ще 
раз глянула на хату. В хаті було чисто та гарно, як у квітничку. З білих 
стін дивились гарні боги, заквітчані сухим зіллям, обвішані рушниками. 
Чепурний комин білів, аж сяяв. Долівка була гладенька та жовта, як віск. 
Веселий ранішній промінь грав на полив’яних мисках, що стояли в мис-
нику, ушиковані, як військо.

Настя любила свою веселу, теплу хату. В сій маленькій хатині зазна-
ла вона щастя (М. Коцюбинський, 171 сл.).

 Довести, що текст належить до художнього стилю. Які художні засо-
би використано письменником?

Бесіда за змістом тексту
1. Яка основна думка тексту? Що виражає заголовок: тему чи основну 

думку?
2. Про що автор розповідає у тексті?
3. Якими уявили ви собі описане приміщення?

Аналіз структури тексту
• Які типи мовлення використав М. Коцюбинський у тексті?
• На які частини можна поділити текст? Виділити мікротеми, проана-

лізувати, як вони взаємопов’язані.

Складання простого плану
Орієнтовний план:

1. Початок роботи Гната.
2. Опис січневого ранку.
3. Настине господарювання.
4. Інтер’єр маленької хатини.
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Мовностилістичний аналіз тексту

Лексико-фразеологічна робота
 Дібрати синоніми до слів дрова, хата.
 Виписати порівняння, з’ясувати, з якою метою автор використовує 

їх у тексті.
 Усно переказати частину тексту, в якому описується приміщення.

Лексико-орфографічна робота
 Запис опорних слів і словосполучень під диктовку одного з учнів класу, 

визначення орфограм, запам’ятовування і пояснення їх правопису.

Пишний січневий ранок; з-за краю землі; хура дров; учора; рожеве 
морозне повітря; червона та чорна заполоч; комин білів, аж сяяв; долів-
ка гладенька, як віск, миски ушиковані, як військо.

Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні уточнюють, 
чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, визначають ви-
ражальні прийоми, використані автором.

IV. Підготовка чорнового варіанта  
переказу й редагування написаного

V. Написання контрольного докладного переказу тексту 
розповідного характеру з елементами опису приміщення

VI. Домашнє завдання

Описати власну кімнату в художньому стилі.

Урок № 28 
ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИх ПРИ ТВОРЕННІ  
СЛІВ-ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ИН(А)  
ВІД ПРИКМЕТНИКІВ НА -СЬК(ИЙ), -ЦЬК(ИЙ); 
БУКВОСПОЛУЧЕННЯМ -ЧН-(-ШН-)

Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні 
слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на  
-ськ(ий) та -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-); фор-
мувати загальнопізнавальні вміння утворювати слова-
іменники з суфіксами -ин(а) від прикметників на -ськ(ий)  
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та -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-); розвивати твор-
чі вміння використовувати слова із суфіксами -ин(а), бук-
восполученням -чн-(-шн-) у власному мовленні; за допомо-
гою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу 
виховувати любов до природи, почуття відповідальності за 
навколишнє середовище та його збереження.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів, при-

слів’їв, приказок.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слово-

вживання.
Тип уроку: формування практичних умінь і навичок на основі набутих 

знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Робота над зв’язним висловлюванням (навчальне аудіювання)
 Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Виписати імен-

ники, утворені суфіксальним способом.

ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ
Лікувальні грязі, полоїди — природні утворення (мули, торфи, соп- 

кова грязь тощо), які застосовують для лікування у вигляді ванни й аплі-
кацій. Запаси грязі у лиманах України досить значні. Їх використову-
ють разом з іншими методами лікування на Одещині, Львівщині, Пол-
тавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Херсонщині, Миколаївщині 
та в Криму.

Процес утворення лікувальної грязі триває й досі і потребує доклад-
ного аналізу у зв’язку з наслідками втручання людини у природне сере-
довище (За Г. Горчаковою).

 Розібрати виписані слова за будовою і з’ясувати, яке фонетичне яви-
ще відбулося під час творення цих слів.
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IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Спостереження над мовним матеріалом
 З’ясувати, які зміни відбуваються при творенні іменників за допо-

могою суфікса -ин-. Записати групи приголосних, що чергуються.

Вояцький — вояччина, волоський — Волощина, вінницький — Він-
ниччина.

Робота з теоретичним матеріалом задля  
зіставлення нових знань із базовими
Коментар учителя. При творенні іменників із суфіксами -ин(а) від 

прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий) спостерігаються такі зміни:
-ськ- → -шч- (херсонський → Херсонщина);
-цьк-→ -чч- (німецький → Німеччина).
У словах, утворених від іменникових основ, що закінчуються зву-

ками [к], [ч], [ц], перед суфіксом -н- вони змінюються у вимові на [ш] 
або [ч]. На письмі в обох випадках виступає літера ч: безпека — без-
печний, серце — сердечний. Проте в кількох словах ця закономірність 
порушується; у них відповідно до вимови пишеться -шн-: вранішній, 
торішній, сердешний, рушник, рушниця, дворушник, соняшник, мі-
рошник.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі  
практичної роботи, удосконалення  
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творче конструювання
 Від поданих прикметників утворити іменники з суфіксом -ин-. Зву-

кові зміни пояснити за допомогою правила. Скласти 2–3 складних 
речення, використовуючи новоутворені слова, про чарівність тієї 
місцевості, де вам довелося побувати.

Донецький, гуцульський, одеський, київський, черкаський, галиць-
кий, уманський, полтавський.

Творчий розподільний словниковий диктант
 Від поданих прикметників та іменників за допомогою суфікса -ин- 

утворити іменники і записати їх у дві колонки: у першу — із букво-
сполученням -чч-, -шч-, у другу — із буквосполученням -чн-, -шн-.
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Батрацький, кам’янський, заліський, золотоноський, словацький, 
батьківський, кріпацький, німецький, лісок, пісок, віск, високий, гай-
дамацький, козацький.

Фонетичний аналіз слів
 Записати слова Чернівеччина, Луганщина, Рівненщина, Закарпатщи-

на, Бахмаччина фонетичною транскрипцією. Порівняти звуковий та 
орфографічний варіанти. Пояснити, які зміни відбулися в їх звуко-
вому складі.

Коментоване письмо
 Записати під диктовку текст. Знайти слова з вивченими орфограма-

ми. За допомогою правил пояснити правопис.

УКРАЇНА
Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої 

пшениці, медовії та молочнії ріки. Україна — розкішний вінок із рути 
і барвінку. Звенигородщина — співучий куток України, де народився Та-
рас Шевченко (За С. Васильченком).

VІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. У яких словах приголосні к, ц, ч разом із наступним -н- дають спо-

лучення -чн-?
2. У яких словах закономірність попередньо озвученого правила пору-

шується і відповідно до вимови пишеться -шн-?
3. За яких умов група приголосних -цьк- змінюється на -чч-, а -ськ- змі-

нюється на -щ-?

VIII. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці, аналіз здібностей, що сформувалися під час 
вивчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяль-
ності.

IX. Домашнє завдання

1. За вивченим теоретичним матеріалом підготувати повідомлення, ви-
користовуючи власні приклади.
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2. Скласти невеликий твір-розповідь з елементами опису місцевості 
України, де вам доводилося бувати. Використати 5–8 слів-іменни-
ків, у яких відбулися зміни при творенні від прикметників із суфік-
сами -ськ-, -цьк-.

Урок № 29 
ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИх ПРИ ТВОРЕННІ  
ВІДНОСНИх ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ  
-СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- ТА ІМЕННИКІВ  
ІЗ СУФІКСАМИ -СТВ(О), -ЗТВ(О), -ЦТВ(О)

Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні 
відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та 
іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о); форму-
вати вміння правильно вимовляти й записувати слова, які 
зазнають змін при додаванні суфіксів; за допомогою мов-
леннєво-комунікативного дидактичного матеріалу вихову-
вати любов до рідного краю, його флори та фауни.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів, при-

слів’їв.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слово-

вживання.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі 

набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку, усвідомлення її 
учнями. Оголошення епіграфа уроку

Люблю я свій прекрасний край,
Його річки глибокі,

Його степи широкі,
Де вітер гне буркун, розмай.

М. Чернявський
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IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Дати відповіді на питання:
1. Від якої значущої морфеми творяться нові слова?
2. Які чергування приголосних звуків вам відомі?
3. Унаслідок чого вібуваються ці чергування?

Робота над зв’язним висловлюванням
 Прочитати висловлювання вголос. З’ясувати його стилістичну на-

лежність. Знайти слова, утворені суфіксальним способом. Які зміни 
відбулися при творенні нових слів?

У долині річки Дніпра, що перетинає Херсонську область і ді-
лить її на дві частини — правобережну і лівобережну, а також Інгульця 
сформувався своєрідний комплекс різних типів рослинності: лісової 
та чагарникової (вербняки, осокірники, вільшаники), лучної, водно-
болотної.

Лісова рослинність представлена вербовими лісами з верби білої, 
осокоровими лісами. Вільхові ліси зустрічаються в дельтовій та перед-
дельтовій області Дніпра в притерасних зниженнях та зрідка в зниженнях 
на піщаних аренах. Чагарникова рослинність значно поширена в плав-
нях — маслинка вузьколиста, аморфа кущова. Лучна рослинність ви-
никла на місці заплавних лісів, чагарникових угруповань та замулених 
боліт. Болотна рослинність переважає в рослинному покриві плавнів. 
Домінують у них очерет південний, рогіз вузьколистий, куга озерна.

Водна рослинність займає величезні площі мілководних водотоків. 
З невкорінених, вільно плаваючих рослин переважають ряска мала, 
сальвінія плаваюча, водокрас звичайний, тілоріз алоеподібний, рого-
листник занурений (За П. Масляк).

 За допомогою тлумачного словника розтлумачити незнайомі слова 
(індивідуальне завдання окремим учням).

 Дати відповіді на питання до тексту:
1. Яка тема й основна думка висловлювання?
2. Від якої особи ведеться розповідь у тексті?
3. Про які типи рослинності розповідається в тексті?
4. Які рослини є представниками лісової флори?
5. Де зустрічаються вільхові ліси?
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V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом задля  
зіставлення нових знань із базовими

 Учитель пояснює за допомогою узагальнювальної схеми зміни при-
голосних при додаванні -ськ-, -ств(о).

[г]
[ж]   + -ськ(ий), -ств(о)  → -зьк(ий), -зтв(о):
[з] Рига — ризький, Париж — паризький.
[к]
[ч]   + -ськ(ий), -ств(о) → -цьк(ий), -цтв(о):
[ц] Кріпак — кріпацький, кріпацтво; викладач — викладацький.
[х]
[ш]   + -ськ(ий), -ств(о) → -ськ(ий), -ств(о):
[с] волох — волоський, товариш — товариський, товариство.

Творча робота в парах
До кожного правила узагальнювальної схеми дібрати 2–3 власні при-

клади і записати їх. Увести новоутворені слова у прості речення, усклад-
нені звертаннями та вставними словами.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі  
практичної роботи, удосконалення  
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творче конструювання
 Від поданих слів утворити іменники або прикметники за допомогою 

суфіксів -ськ-, -ств-. Підкреслити орфограму, обґрунтувати свій ви-
бір. У ліву колонку записати слова, в яких відбулося чергування при-
голосних, у праву — решту слів.

Свеса, Кролевець, боягуз, Хмільник, птах, товариш, Бахмач, Усти-
луг, гайдамаки, латиш.

Робота з текстом (навчальне редагування)
 Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Знайти в ньому недо-

ліки. Відредагувати написане, пояснюючи суть помилки за допомо-
гою правил.

Найбільш відомі й багаті місьця рибної ловлі знаходилися у гир-
лах притоки дніпра, в дніпровзькому і бурському лиманах, в районі  
о. Тендра, куди Козаки виходили через запорожську (козаську) протоку.  
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У Дніпрі та його притоках рибалили майже цілорічно, хоча найкра-
ще риба ловилась на весні й в осени. У славуті ловили, звичайно, таку 
рибу — коропа, ляща, судака, щуку, тараню, окуня, чехоню. Осетра, бі-
лугу, стерлядь, севрюгу переважно ловили у дніпровзькому й бугському 
лиманах (З підручника географії).

Пояснювальний диктант
 Записати текст під диктовку. Підкреслити вивчені орфограми. 

БІЛИй ЛЕЛЕКА
Білий лелека — один із символів України. Хоч птах і носить назву 

білий, але має чорно-біле забарвлення. Чорногузи прилітають в Украї-
ну в березні і починають будувати гнізда, які в середньому важать до ві-
сімнадцяти кілограмів. У Вінницькій області на водонапірній башті зна-
йшли гніздо лелек, яке було закладене ще в минулому столітті. Воно 
виявилося вагою майже дві тонни (З часопису).

 Дібрати синоніми до слова лелека.
Довідка: бусол, гайстер, жабоїд, кокостир. 

Система творчих завдань
 Розгадати загадки. Від слів-відгадок утворити (по можливості) су-

фіксальним способом нові слова.

1) Маленький, сіренький на соняшник сів, надзьобався добре й далі 
полетів. 2) Б’ється молоток, поправляє вам садок. 3) У болоті плаче, 
а з болота не йде. 4) Довгі ноги й довгий ніс, по болоті ходить скрізь.  
5) Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніз-
до будує, тільки в нас він не зимує. 6) Біла латка, чорна латка, по дере-
ву скаче. 7) Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед 
ночі (Нар. творчість).

Довідка: горобець, дятел, кулик, лелека, ластівка, сорока, сова.

 Утворити суфіксальним способом від слів птах, каліка, Дрогобич, 
велетень, дослідник, убогий, турист, юнак нові слова. Увести їх у не-
велику розповідь про необхідність збереження птахів.

VIІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:
1. Якими способами можуть утворюватися відносні прикметники?
2. Які зміни відбуваються при творенні іменників та відносних при-

кметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о)?
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VIІI. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на лінгвістичну тему «Зміни приголосних 
при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- 
та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

2. Виписати з орфографічного словника 5–6 відносних прикметни-
ків із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та 5–6 іменників із суфіксами 
-ств(о), -зтв(о), -цтв(о). До кожного виписаного слова дібрати 
твірне.

Урок № 30 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 10. КОНТРОЛЬНИЙ УСНИЙ ТВІР-ОПИС 
ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИх ВРАЖЕНЬ

Мета: перевірити рівень сформованості мовленнєво-комуніка-
тивних умінь  будувати твори-описи приміщень на основі 
особистих вражень; удосконалити мовленнєво-мислитель-
ні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку ви-
кладу, тип і стиль мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою, завданнями уроку

ІІІ. Робота з текстом-описом приміщення

 Прочитати виразно пісню Д. Луценка «Хата моя, біла хата». Визна-
чити стиль і тип мовлення віршованого твору.

ХАТА МОЯ, БІЛА ХАТА
Хата моя, біла хата,
Рідна моя сторона.
Пахне любисток і м’ята,
Мальви цвітуть край вікна.
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Хата моя, біла хата,
Казко тепла й доброти. 
Стежка від тебе хрещата
В’ється в далекі світи.

В хаті спокійно й затишно,
Вечір десь бродить в гаю.
Мати задумливо й ніжно
Гладить голівку мою.

Мамо, чого зажурились?
Дайте тепло ваших рук.
В хаті на згадку лишились
Болі й тривоги розлук.

В’ється дорога далека
В хату крізь синю парчу
Мамо, до вас, як лелека,
В горі і щасті лечу.

Хата моя, біла хата
В білому світі одна.
Пахне любисток і м’ята,
Мальви цвітуть край вікна.

Подумати і дати відповіді на питання: 
1. Якими почуттями пройнятий вірш?
2. Які слова використав автор, щоб передати особисте враження від рід-

ної оселі?
3. Які враження виникли у вас від прочитаного?

IV. Підготовка до складання контрольного  
твору-опису приміщення на основі особистих вражень

Ознайомлення з особливостями побудови твору-опису приміщення 
Твір-опис — це зв’язний текст, який дає словесне зображення основ-

них ознак предмета, явища, особи в усній чи письмовій формі.
Орієнтовний план опису приміщення:

1. Призначення приміщення.
2. його розмір, форма, освітлення.
3. Кольори оздоблення інтер’єру.
4. Розташування меблів та речей, наявних у приміщенні.
5. Особисті враження від приміщення.
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Робота над добором лексики до твору-опису
 Дібрати означення до слів шафа, диван, крісла, стіни, стеля, карти-

на, двері.

V. Складання усного контрольного твору-опису 
приміщення на основі особистих вражень

Скласти усний контрольний твір-опис приміщення (шкільної біблі-
отеки, кабінету інформатики або іншої класної кімнати), дотримуючись 
плану, складеного самостійно.

VI. Домашнє завдання 

1. Знайти і виписати з художньої літератури опис приміщення. Про-
аналізувати його будову. Скласти план.

2. Скласти усний твір-опис традиційної української хати.

Урок № 31 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 11. НАВЧАЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ  
ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ  
ОСОБИСТИх ВРАЖЕНЬ У НАУКОВОМУ СТИЛІ

Мета: ознайомити учнів із вимогами до написання твору-опису  
в науковому стилі; на основі загального уявлення про струк-
туру, зміст, мовні особливості описів; розвивати мовленнє-
во-комунікативні вміння складати твори-описи приміщень 
на основі особистих вражень у науковому стилі; підвищува-
ти мовну й мовленнєву культуру шестикласників.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданням уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які характерні ознаки мають тексти наукового стилю?
2. Чим опис відрізняється від розповіді та роздуму?
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IV. Мотивація навчальної діяльності шестикласників

Робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку, тип і стиль 

мовлення. Дібрати заголовок.

На самому краї села, од вигону, стояла невеличка хатка, вікнами 
на широкий шлях. З-за хатки виглядали невеличкі хлівці, повіточки; 
трохи далі — тік; за током — огород; а все кругом обнесено низень-
кою ліскою. Зразу видно було, що то плець не дуже заможного хазяїна. 
Не достатки, а тяжка праця кидалась у вічі. Хата хоч старенька, та че-
пурна, біла, — видно, біля неї ходили хазяйські руки; двір виметений, 
а ворота дощані, хрещаті (Панас Мирний).

 Перебудувати текст в опис наукового стилю.
 Визначити будову складеного тексту, засоби зв’язку.

Коментар учителя про вимоги до написання  
творів-описів та їх структури
Твір-опис має таку структуру:

Загальне враження  
від побаченого, пережитого 

Його 
характеристика

Висновки

Речення у творі-описі мають перебувати у відношенні одночасності.

План наукового опису
1. Як називається предмет?
2. Матеріал, з якого він зроблений.
3. Форма, розмір, колір.
4. Із яких частин складається?
5. Для чого використовується?

V. Виконання ситуативного завдання,  
побудованого на основі спеціально створеної  
мовленнєвої ситуації (робота в мікрогрупах)

 Прочитати початки учнівських творів-описів. Дібрати заголовки. 
З’ясувати, що вони виражають — тему чи основну думку. Продовжи-
ти описи приміщень у науковому стилі.

Текст для першої групи. Шкільна їдальня — приміщення для прийо-
му їжі учнів та вчителів. Вона збудована із силікатної цегли, яка зберігає  
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тепло взимку, а прохолоду — улітку. Їдальня має форму звичайного пря-
мокутника розміром 12х16 м2…

Текст для другої групи. Музей історії школи — приміщення, що зби-
рає, вивчає, виставляє для огляду та зберігає відомості про видатних ви-
пускників і вчителів навчального закладу. Приміщення музею, збудоване 
1985 року із силікатної цегли, має форму квадрата розміром 15х15 м2…

VI. Самостійне складання твору-опису приміщення 
на основі особистих вражень у науковому стилі

 Скласти твір-опис приміщення (шкільної майстерні, кабінету малю-
вання, актової зали, медпункту). 

У висловлюванні використати слова і словосполучення знаходитися 
(розміщуватися) біля (поряд); підлога; стеля; панелі пофарбовані (обшиті, 
оздоблені); на стінах стенди; розставлено прилади; прямокутні столи; де-
рев’яна блискуча підлога; уздовж стін; по кутках.

VІІ. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

Продовжити роботу, розпочату в класі, з написання твору-опису 
приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.

Урок № 32 
СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е  
У СКЛАДНИх СЛОВАх. ПРАВОПИС  
СКЛАДНИх СЛІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета: ознайомити учнів з простими і складними словами, єд-
нальними голосними о, е, які з’єднують частини склад-
них слів, правилами написання складних слів разом і через 
дефіс; формувати загальнопізнавальні вміння знаходи-
ти складні слова у текстах, правильно писати їх та вико-
ристовувати в діалогічному та монологічному мовленні;  
за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 
матеріалу виховувати почуття любові до природи, відпові-
дальність за навколишнє середовище.
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Правопис: написання складних слів разом і через дефіс.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне 

українських), фразеологізмів, прислів’їв, приказок.
Культура мови і стилістика: засвоєння складних випадків слововжи-

вання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Складні слова. Спо-
лучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через 
дефіс». Ознайомлення учнів із структурою уроку.

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле: учи-
тель акцентує увагу шестикласників на визначенні таких понять, 
як прості і складні слова, й пропонує учням самостійно дати визна-
чення простому і складному слову, скориставшись набутими знання-
ми з розділу «Будова слова» у п’ятому класі.
Зіставлення нових знань із базовими. Слова за кількістю основ поді-

ляються на прості і складні. Прості — це слова з однією основою. Склад-
ні — це слова, утворені від двох або більше основ.

3. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів  
з теми «Складні слова. Правопис складних слів».

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку

Висне небо синєє,
Синє, та не те,

Світе, та не гріє
Сонце золоте.

Темная діброва
Стихла і мовчить,
Листя пожовтіле
З дерева летить.
М. Старицький
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IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Робота над текстом (навчальне читання вголос)
 Прочитати текст, додержуючись орфоепічних норм. Дібрати заголовок. 

Виписати слова, утворені складанням основ, розібрати їх за будовою.

Була тепла, ясна осінь. Повітря прозоре, тихе. На заході, під без-
хмарним небом, стояло здорове золоте сонце. Під його скісним промін-
ням золотом сяяло жовтогаряче листя лип та беріз. Надворі падолист, 
а здавалось, що то золото капає на землю з дорогих шат. Зеленіли тем-
ним листом крислаті яблуні, рожевіли делікатними сутінями грушки. 
Сухолист дощем спадав з дерев (За М. Коцюбинським).

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Створення проблемної ситуації
 Шестикласникам пропонується з’ясувати, за допомогою чого об’єд-

налися в одне слово дві основи виписаних із попереднього тексту 
слів: жовтогаряче, щирозолоті, падолист, сухолист.

 За яких умов складні слова пишуться разом, а за яких — через дефіс?

Робота з теоретичним матеріалом задля  
зіставлення нових знань із базовими
Коментар учителя. При творенні складних слів уживаються сполуч-

ні звуки о, е (є): місяцехід, водограй. В окремих випадках сполучні звуки 
відсутні: триярусний, всюдихід.

Правопис складних слів

Пишуться разом Пишуться через дефіс

Якщо утворені від підрядного сло-
восполучення: борода сива — сиво-
бородий

Якщо утворені від сурядних сполучень 
слів (ці слова можна з’єднати сурядним 
сполучником): історичний і культурний — 
історико-культурний. Винятки: жовтога-
рячий, червоногарячий, глухонімий, сліпо-
глухонімий, хитромудрий, зловорожий

Усі складноскорочені слова та по-
хідні від них: універмаг, музучи-
лище

Повторення того самого слова з метою 
підсилення його значення: довгий-дов-
гий, тихо-тихо

Усі слова з першими частинами:  
авіа-, фіто-, електро-, кіно- й под.

Поєднання синонімічних або антоніміч-
них слів: купівля-продаж, плаче-ридає
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Пишуться разом Пишуться через дефіс

Усі слова, які є загальними назва-
ми, з першими частинами пів-,  
напів-, полу-: півсела, піваркуша, 
напівсон. Але власні назви — через 
дефіс: пів-Києва, пів-Англії

Слова із тим самим коренем, але з різни-
ми префіксами, суфіксами, закінчення-
ми: старий-престарий, мало-помалу

Близькі за значенням слова, що переда-
ють одне поняття: хліб-сіль (їжа), щастя-
доля (талан)

Складні слова іншомовного походження: 
вакуум-апарат, екс-чемпіон, рок-опера і под

VI. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Словниковий диктант
 Під диктовку записати слова, пояснюючи свій вибір.

Штаб-офіцер, яхт-клуб, шприц-машина, шовкоподібний, школа-
інтернат, червоно-коричневий, чавуносховище, північно-східний, за-
хіднослов’янський, рентгеноклінічний, експедиційно-транспортний, 
сінофуражний, скляно-керамічний, сироробний, сінов’язалка, напів-
темрява, півночі, пів-Дніпра.

Творче конструювання
 Із поданих слів утворити складні слова, уживаючи єднальні голосні. 

Пояснити правопис за допомогою правила. Увести деякі з них у про-
сті речення, ускладнені однорідними членами.

Сьогодні, день; овочі, сховати; низький, хмари; північ, схід; багато, 
багато; жовтий, гарячий; зелений, коричневий.

 Розтлумачити подані фразеологічні звороти. Увести їх у 5–6 самостій-
но складених речень на тему «Чарівність бабиного літа».

За тридев’ять земель, збігло за водою, як сніг на голову, хоч греблю гати.
Довідка: далеко; непомітно і безповоротно; несподівано, раптово;  

багато.

Гра «Чи знаєте ви тварин?»
Клас ділиться на 5–6 груп, кожна з яких виконує завдання гри.

 Назвати і записати по черзі складні слова — назви тварин. Указати 
на те, як з’єднані в них основи. Перемагає та команда, яка добере  
більше прикладів.
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Гра «Кращий знавець складних слів»
 Назвати і записати складні слова, до яких входить корінь воз-, вод-, 

роб-. Розібрати слова за будовою. Перемагає в групі той учень, який 
назве останнє слово зі згаданою основою.

Орфографічна правка
 Прочитати слова. З’ясувати, чи всі вони відповідають орфографічним 

нормам. Записати правильні варіанти, аргументуючи свій вибір.

Південно-український, кримсько-татарський, сніжнобілий, військо-
воспортивний, військовозобов’язаний, літературно-художній, червоно-
гарячий, жовтоблакитний, лісо-степовий, мініспідниця, віце-президент, 
водо-грай, контр-адмірал, зірви голова.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які слова називаються складними?
2. Як з’єднуються частини складних слів?
3. За яких умов складні слова пишуться через дефіс?

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

1. Усно скласти твір у науковому стилі на лінгвістичну тему «Складні 
слова та їх правопис».

2. Виписати з орфографічного словника 10–15 складних слів, що пи-
шуться разом і через дефіс. Пояснити їх правопис за допомогою пра-
вил. Два слова розібрати за будовою.

Урок № 33 
ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИх СЛІВ

Мета: поглибити знання учнів про складноскорочені слова, озна-
йомити їх з правилами написання; формувати вміння й на-
вички  правильно писати складноскорочені слова; розвива-
ти творчі вміння використовувати складноскорочені слова 
при побудові власних висловлювань; за допомогою мовлен-
нєво-комунікативного дидактичного матеріалу збагачувати 
словниковий запас учнів, виховувати любов до природи.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів, фразеологізмів, при-

слів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слово-

вживання.
Тип уроку: формування практичних умінь і навичок на основі набутих 

знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Вибірково-дослідницька робота
 Прочитати виразно уривки з поезій. Виписати слова, утворені лекси-

ко-синтаксичним способом словотворення (злиття сполучень слів). 
Дослідити, від чого залежить написання складноскорочених слів.

МІНУС СОРОК П’ЯТЬ
На просіку, між кедри і модрини,
У «ватниках» стосилі КрАЗи мчать.
Достоту все, як бути і повинно, —
На трасі БАМу — мінус сорок п’ять.
  (М. Братан)

***
Техніка — землею й небесами.
Всюди й мови: НТР.
А над полем — жайворон. Той самий.
Що про нього скажемо тепер?

(М. Братан)

ІV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Правопис складноскорочених слів. Робота з теоретичним  
матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

1. Якщо складноскорочені слова називають одиничні установи, то вони 
пишуться з великої літери: Херсоноблгаз, Укрдніпроенерго.
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2. Якщо складноскорочені слова є загальними назвами, то вони пи-
шуться з маленької літери, наприклад: медколедж, завгосп, начсклад, 
зоопарк.

3. Складноскорочені слова, утворені з початкових (ініціальних) букв, 
пишуться великими літерами: КЄТ (Комісія європейських това-
риств), РУВС (районне управління внутрішніх справ), УМВБ (Укра-
їнська міжбанківська валютна біржа).

4. Скорочення змішаної форми (сполучення ініціальної абревіатури 
з усіченою частиною слова) пишеться разом тоді, коли воно при чи-
танні вимовляється як одне слово: санбат.

5. Разом пишуться складноскорочені назви, які є частковими скорочен-
нями всіх складових компонентів (універсам) чи поєднанням скоро-
чень та повних слів (медінститут).

6. В ініціальних абревіатурах, які вживаються на позначення марок ма-
шин і механізмів, цифри, що стоять перед абревіатурою, пишуться ра-
зом; якщо після неї, то відділяються дефісом: «Славутич 51ТЦ–311Д».

VI. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Система творчих завдань
 Подані сполучення слів перетворити в абревіатури і поясніти їх пра-

вопис. Визначити спосіб творення цих слів. Увести 2–3 абревіатури 
у прості речення, ускладненні однорідними членами.

Українська академія аграрних наук, Українська повстанська армія, 
дитяча музична школа, державний бюджет, державна автомобільна ін-
спекція, державне виробниче об’єднання, Державний комітет України 
з водного господарства, Державний комітет земельних ресурсів, завід-
уючий гаражем, дитяче містечко.

Довідка: УААН, УПА, ДМШ, держбюджет, ДАІ, Держводгосп Укра-
їни, Держкомзем, завгар, дитмістечко.

 Подані абревіатури ввести у словосполучення, записати їх, правиль-
но визначаючи рід.

АТП, АЕС, АСУ, БМУ, ВАЗ, ВАТ, ВКО, ГУВС, ДВК, ДМП, ДМШ, 
ДКБ.
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Довідка: автотранспортне підприємство, атомна електростанція, 
автоматизована система управління, будівельно-монтажне управлін-
ня, Волзький автомобільний завод, відкрите акціонерне товариство, 
виробничо-комерційне об’єднання, Головне управління внутріш-
ніх справ України, дільнична виборча комісія, державне мале під-
приємство, дитяча музична школа, дослідницько-конструкторське  
бюро.

Мовознавчі ігри

Гра «Перший склад за вами»
 До записаних частин слів додати склад, що являє собою першу час-

тину складноскороченого слова.

…див,   …маг,   …бриг,   …госп,   …орг.

Гра «Знайди четверте зайве»
 Прочитати групи складноскорочених слів. З’ясувати, яким способом 

вони утворені. Знайти «четверте зайве», пояснити свій вибір.

1. ПТУ, ВМФ, оргбюро, УНР.
2. Держкредит, зарплата, УТ–2, військком.
3. Сількор, Донбас, НАН України, техмінімум.
4. ТСН, ГЗМ–205Д, держзамовлення, КПУ.
5. Мінфін, старпом, СНД, фізкультура.

VII. Систематизація й узагальнення вивченого

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Як творяться складноскорочені слова?
2. Як пишуться складноскорочені слова, якщо вони називають одиничні 

установи?
3. Як пишуться складноскорочені слова, якщо вони є загальними  

назвами?
4. У чому особливості правопису складноскорочених слів, утворених  

з початкових (ініціальних) букв?

VІІI. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Дібрати до кожного правила правопису складноскорочених слів  
2–3 приклади.
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2. Виписати з підручників історії або географії до п’яти речень з абре-
віатурами. Пояснити їх правопис за допомогою правила.

3. Дібрати для мовознавчої гри «Розгадай абревіатуру» 2–3 приклади 
ініціальних абревіатур.

Урок № 34 
НАПИСАННЯ СЛІВ З ПІВ-. СЛОВОТВОРЧИЙ  
АНАЛІЗ САМОСТІЙНИх ЧАСТИН МОВИ

Мета: повторити основні правила правопису слів з пів-; форму-
вати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з по- 
даними орфограмами в текстах; зміцнити навички сло-
вотворчого аналізу самостійних частин мови; розвива-
ти творчі вміння використання слів з пів- для побудови 
діалогічних і монологічних висловлювань; за допомо-
гою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате-
ріалу виховувати повагу до видатних постатей минулого  
України.

Правопис: написання слів з пів-.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне 

українських), фразеологічних зворотів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слово-

вживання.
Міжпредметні зв’язки: зв’язок з історією та літературою.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі 

набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності шестикласників 
(повідомлення теми, мети майбутньої роботи, 
усвідомлення її учнями, оголошення епіграфа уроку)

Подиву гідно, скільки добра вчинив він Руській землі…
«Повість минулих літ»
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ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей,  
застосування яких потрібно на уроці

Бесіда за питаннями з метою діагностування рівня навчальних 
досягнень учнів з теми «Творення і правопис складних слів»

1. За яких умов складні слова з першою частиною пів- пишуться разом, 
а коли — через дефіс?

2. Як відрізнити твірне слово від похідного?
3. Що таке словотворчий ланцюжок?

IV. Виконання системи практичних завдань

Вибіркова робота
 Прочитати текст уголос. Виписати слова, утворені морфологічними 

способами словотворення.

Володимир Великий — київський князь (980–1015), який свою дер-
жавну діяльність почав із приєднання до Києва східнослов’янських со-
юзів племен. Видатний політик і адміністратор, Володимир здійснив 
серію реформ: адміністративну, оборонну, судову, релігійну. За правлін-
ня Володимира Святославовича Київська держава досягла кульмінації 
у своєму розвитку, стала найбільшою європейською державою, яка іс-
тотно впливала на міжнародні відносини, що Володимир прагнув зміц-
нити за допомогою шлюбів своїх дітей із представниками королівських 
династій окремих євопейських країн (За Л. Нєпран).

 Зробити словотвірний аналіз 4–6 слів, які належать до різних самостій-
них частин мови за алгоритмом, поданим в уроці № 26 на стор. 118

Словниковий диктант
 Записати під диктовку слова, пояснюючи правопис за допомогою 

правил.

Півоберт, пів-Європи, півкраїни, півострів, півдня, півозера, пів-
Дніпра, напівсон, полумисок, пів-України, півстепу, напівживий, напів-
мертвий, одноосібний, різноплемінне, віровчення, кочовики-печеніги, 
доба Середньовіччя.

Творче конструювання
 Скласти зі словами попередньої вправи прості речення, ускладнені 

однорідними членами, звертаннями або вставними словами.



143Словотвір. Орфографія

Лексико-орфографічна робота (навчальне редагування)
 Прочитати текст. Знайти недоліки. Записати висловлювання, виправ-

ляючи помилки та аргументуючи свій вибір за допомогою правил. 
Значення виділених слів з’ясувати за тлумачним словником і запи-
сати в зошити.

Майже пів-території київської русі займали Закарпацька Русь і Тьму-
таракань. Східнословянські союзи племен, які за часів правління Воло-
димира були інкорпоровані до складу держави.

Напів богом був Володимир для народу в часи свого правліня, тому 
що будь-хто міх прийти на князівський двір, до князівського столу — 
такими були старовині звичаї словян: нагодувати голодного, дати при-
тулок мандрівнику. Після смерті Великий був канонізований церквою 
й дістав ім’я «Святий», а в народі його прозвали Красним Сонечком 
(З журналу).

Творче конструювання

 До поданих слів дібрати по 2–3 синонімічні фразеологічні звороти. 
Побудувати діалог, використовуючи фразеологічні звороти та склад-
ні слова з частинами пів-, напів- на основі тексту попереднього за-
вдання.

Близько, далеко, рано, нічого не робити, далекий родич, розумна 
людина, радіти, жити.

Довідка: не за горами; під самим носом; на краю світу; у чорта на бо-
лоті; скільки ока; за тридесят земель; ні світ ні зоря; ще й на зорю не за-
ймалося; байдики бити; баглаї годувати; дурня валяти; сидні справляти; 
родич у десятому коліні; сьома вода на киселі; світла голова; з натопта-
ною головою; розуму не позичати; є олія в голові; не чути землі під со-
бою; бути на сьомому небі; пити радість; співати од щастя; дорогу міря-
ти; топтати стежку; верстати шлях.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Якої послідовності слід дотримуватися при словотвірному ана-

лізі?
2. Що слід знати при написанні слів з частинами пів-, напів-?
3. Що нового ви дізналися про Володимира Великого?
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VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Із додаткової літератури виписати цікаву інформацію (до 6 речень) 
про князювання Володимира Великого. Зробити словотвірний ана-
ліз 6 слів, які належать до різних частин мови.

2. З орфографічного словника виписати по п’ять слів з частинами пів-, 
напів-, що пишуться разом і через дефіс.

3. Побудувати діалог на тему «Чому Володимира Святославовича на-
звали Великим?», використовуючи при цьому слова з пів-, напів- 
та фразеологічні звороти, які б означали такі поняття, як близько, 
далеко, рано, ледарювати, далекий родич, розумний, радіти  та ін.

Урок № 35 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3  
З РОЗДІЛУ «СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ» (ТЕСТОВІ 
ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ 
МОНОЛОГІЧНОГО хАРАКТЕРУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників  
з розділу «Словотвір. Орфографія», з’ясувати можливі не-
доліки в ході опанування мовною теорією; удосконалити 
вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, ро-
бити висновки.

Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестово-
го характеру.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Підготовча робота

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями 
оцінювання тестових завдань (завдання 1–4 — по 1 балу, 5–6 — по 2 бали, 
завдання 7 оцінюється 4 балами).
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Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового харак-
теру. Поділ учнів класу за варіантами.

IV. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1
1. Словотвір — це:

а) розділ, який вивчає способи творення слів;
б)  розділ, який вивчає значущі частини слова;
в) розділ, який вивчає словотвірне гніздо.

2. Способи словотворення поділяються:
а) на морфологічні й неморфологічні;
б) суфіксальний, префіксально-суфіксальний;
в) перехід з однієї частини мови в іншу.

3. Неморфологічним способом утворені слова:
а) ДАІ, черговий, завмаг;
б) лісостеп, прадід, припілок;
в) ВНЗ, військкомат, квітонька.

4. Від іменників товариш, Волга, грек, ткач, брат утворити прикмет-
ники за допомогою суфікса -ськ-.

5. Записати складні іменники, розкриваючи дужки.
Штаб(квартира), південно(західний), міні(футбол), буре(лом), ма-

сово(політичний), пів(Австралії), напів(голодний), радіо(комітет), схід-
но(український), мото(спорт), купівля(продаж).

6. Зробити словотвірний аналіз слів овочесховище, бездумний, кобзар-
ський, працювати.

7. Скласти 5–6 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Бать-
ківщину?», використовуючи складні слова, які пишуться разом або 
через дефіс.

Варіант 2
1. Морфологічним способом утворені слова:

а) ЦУМ, завгосп, місяць;
б) садівник, приземлитися, хмарочос;
в) присадибний, школа, правнук.

2. Словотвірний словник — це:
а) словник, який містить інформацію про способи творення слів;
б) словник, у якому подаються розібрані за будовою слова;
в) словник, у якому подаються словотворчі ланцюжки.



146 Усі уроки української мови в 6 класі 

3. Знайти правильно записані зміни приголосних при творенні віднос-
них прикметників:
а) г, ж, з + -ськ-, -ств(о) → -зьк-; -зтв(о);
б) к, ц, ч + -ськ-, -ств(о) → -цьк-; цтв(о);
в) х, с, ш + -ськ-, -ств(о) → -шськ-, шств(о).

4. Від прикметників кріпацький, гайдамацький, донецький, солдатський, 
смоленський, прилуцький утворити іменники з суфіксом -ин(а).

5. Записати складні іменники, розкриваючи дужки.
Південно(білоруський), північно(східний), високо(освічений), пів-

(Нілу), напів(сон), рідко(вживаний), обер(лейтенант), екс(президент), 
псевдо(науковий), жар(птиця), броне(машина), плаче(ридає).

6. Зробити словотвірний аналіз слів піснетворець, по-українськи, нікого, 
перемалювати, дев’ятсот, надплановий.

7. Скласти 5–6 речень, об’єднаних темою «Краса рідного серцю ку-
точка», використовуючи складні слова, що пишуться разом або че-
рез дефіс.

V. Проведення читання мовчки тексту  
монологічного характеру наукового стилю

Читання учнями незнайомого тексту від початку до кінця

КИЇВСЬКИй КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРИй
Княжіння Ярослава, прозваного в народі Мудрим, стало періодом 

розквіту, вершиною могутності київської держави. Володимир заклав 
фундамент, Ярослав звів величну будівлю. Ярослав — син Володимира 
Святославовича і половецької князівни Рогнеди.

На відміну від батька і діда, Ярослав не любив воювати, він праг-
нув радше сидіти в Києві, займатися мирними справами. Та воювати 
все-таки доводилося. Першочерговим завданням Ярослава, так само, 
як і його батька — Володимира, був захист рідної землі від страшних 
ворогів — печенігів.

За Ярослава Мудрого створюється перший писаний звід законів — 
«Руська правда», що є найбільшим юридичним добутком доби Середньо-
віччя і найдавнішим пам’ятником права київської держави, що застосо-
вувався в Київській Русі протягом ХІ–ХІІІ століть. Сьогодні налічують 
більше 100 списків «Руської правди», які поділяють на три редакції: 
Коротка Правда, Велика Правда, Скорочена Правда. Цей закон був 
обов’язковим для всіх. «За цією грамотою живіть, як написано вам, так 
і дотримуйтесь», — велів князь.
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Князь Ярослав доклав багато зусиль для зміцнення і централіза-
ції держави, продовжував будівництво захисних споруд («змієвих ва-
лів» проти кочівників) на півдні ріки Рось. Князь також будував храми, 
монастирі, у 1051 р. заснував Печерський монастир (у Києві та інших 
культурних центрах на той час було 400 церков). Він сам призначав ки-
ївського митрополита. Під час правління Ярослава посилюється зна-
чення Київської церковної митрополії: на вищу церковну посаду митро-
полита призначено не грека, а слов’янина — Іларіона Берестова (1051). 
Київ розбудовувався, територія «міста Ярослава» (70 гектарів) у 7 разів 
перевищувала площу «міста Володимира», збільшилася чисельність на-
селення. Столицю Київської Русі називали суперницею Константино-
поля, «окрасою Сходу».

За Ярослава Володимировича Русь досягла зеніту свого розвитку 
і могутності, ставши в один ряд із головними країнами середньовічного 
світу: Візантією і Німецькою імперією.

Перед смертю поділив Ярослав цілу Україну на землі, або на так 
звані «уділи», і до кожного уділу призначив одного сина. Але наказав 
їм слухати найстаршого князя в Києві, а ним призначив сина Ізяслава. 
Своєму внукові Ростиславові дав Галичину, і від цього князя починаєть-
ся рід галицьких князів Ростиславичів. З надією, що по нім буде Україна 
сильна і славна, умер Ярослав Мудрий в зимі 1054 року, в 75 році жит-
тя. Панував 35 літ. його поховали в церкві св. Софії у мармуровій до-
мовині. Він є побіч Володимира Великого одним з найславніших укра-
їнських князів.

Але його сини не змогли втримати державу на тому рівні, на який 
вона піднеслася за їх діда й батька (І. Рибак, 367 сл).

Виконання завдань тестового характеру за змістом тексту

Варіант  1
1. Княжіння Ярослава стало періодом:

а) розквіту; б) занепаду;
в) розвитку; г) розвитку і розквіту.

2. Ярослав — син:
а) Володимира Ізяславича; б) Володимира Великого;
в) Володимира Святославовича; г) Володимира Мирославича.

3. Ярослав не любив:
а) будувати; б) воювати;
в) сидіти в Києві; г) мандрувати.
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4. Що було першочерговим завданням Ярослава?
а) захист рідної землі; б) розвиток культури;
в) завоювання інших земель; г) розвиток освіти.

5. «Руська правда» є:
а) найбільшим юридичним добутком Київської Русі; 
б) найбільшим юридичним набутком доби Середньовіччя;
в) найдавнішою пам’яткою права київської держави; 
г) першим друкованим примірником.

6. «Руська правда» застосовувалася в Київській Русі протягом:
а) ХІ–ХІІІ ст.; б) ХІІ–ХІ ст.;
в) Х–ХІ ст.; г) ХІ–ХІІ ст.

7. Хто був засновником Печерського монастиря?
а) Князь Володимир; б) князь Ярослав;
в) князь Святополк; г) князь Святослав.

8. За правління Ярослава посилюється значення:
а) слов’янина Іларіона Берестова; 
б) грецьких церковнослужбовців;
в) Київської церковної митрополії; 
г) православних церковнослужбовців.

9. Територія якого міста перевищувала площу «міста Володимира» у сім 
разів?
а) «Святослава»; б) «Ярополка»;
в) «міста Ярослава»; г) «Святополка».

10. Як називали столицю Київської Русі?
а) «Красою Сходу»; б) «окрасою Сходу»;
в) «красунею Сходу»; г) «перлиною Сходу».

11. Столицю Київської Русі називали конкуренткою:
а) Копентанції; б) Константи;
в) Константинополя. г) Констанції.

12. З якими країнами середньовічного світу Русь стала в один ряд?
а) З Візантією і Німецькою імперією; б) Візантією і Німеччиною;
в) Італією і Візантією; г) Італією і Німеччиною.

Варіант 2
1. Мудрим Ярослава називали:

а) у народі; б) у світі;
в) у літописах; г) на Русі.



149Словотвір. Орфографія

2. Княжіння Ярослава стало:
а) періодом закладання фундаменту; 
б) періодом війни;
в) вершиною могутності Київської Русі; 
г) періодом розквіту культури.

3. Ярослав був сином:
а) князівни Рогніди; б) слов’янки;
в) половецької князівни Рогнеди; г) полонянки Рогнеди.

4. Що не любили дід і батько Ярослава?
а) Рідко сидіти в Києві; б) не воювати;
в) воювати; г) культурно відпочивати.

5. Від яких ворогів Ярослав і його батько захищав Київ?
а) Від татар; б) печенігів;
в) древлян і полян; г) турків.

6. «Руська правда» була:
а) першим писаним зводом законів; 
б) юридичним добутком Київської Русі;
в) головним документом Ярослава; 
г) не першим документом.

7. Скільки налічують списків «Руської правди»?
а) Близько 100 списків; б) більше 100 списків;
в) більше 1000 списків; г) 100 списків.

8. Списки «Руської правди» поділяються:
а) на Коротку Правду, Величну Правду, Скорочену Правду; 
б) Коротку Правду, Велику Правду, Скорочену Правду;
в) Найкоротшу Правду, Велику Правду, Скору Правду; 
г) Коротку Правду, Скору Правду.

9. Князь велів:
а) «За цією грамотою живіть і дотримуйтесь її»; 
б) «За грамотою цією живіть, як писано, так і дотримуйтесь»;
в) «За цією грамотою живіть, як написано вам, так і дотримуйтесь»;
г) «Живіть за цією грамотою».

10. У якому році було збудовано печерський монастир?
а) 1051 р.; б) 1151 р.;
в) 1050 р.; г) 1150 р.

11. Скільки церков було на той час у Києві та інших культурних центрах?
а) Близько 400 церков; б) 400 церков;
в) більше 400 церков; г) 401 церква.
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12. Чого не змогли зробити сини Ярослава?
а) Захистити кордони країни;
б) утримати державу на високому рівні;
в) утримати державу на тому рівні, на який вона піднеслася за їх діда 

й батька;
г) прославити державу.

Варіанти правильних відповідей до тестових завдань

№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Номер 
правильної 

відповіді

Варіант 1 а в б а б а б в в б в а

Варіант 2 а в в в б а б б в а б в

VI. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІІ. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час виконання тестових завдань

VIII. Домашнє завдання

1. Повторити вивчений матеріал. Скласти узагальнювальну таблицю 
за темою «Словотвір. Орфографія».

2. Дібрати текст наукового стилю про відомих постатей Київської Русі. 
Знайти в ньому слова, утворені різними способами, та складні сло-
ва. Пояснити їх правопис.

3. Скласти 12 завдань до дібраного тексту (10 — тестового характеру 
і 2 — творчого).
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МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Урок № 36 
ЗАГАЛЬНА хАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

Мета: актуалізувати знання учнів з теоретичного матеріалу, здо-
бутого у попередніх класах з розділу «Морфологія», зокре-
ма про класифікацію частин мови, їх поділ на самостійні  
й службові частини мови та вигук; формувати загально-
пізнавальні вміння розпізнавати частини мови в реченні 
та тексті, принципово розрізняти повнозначні та службові 
слова; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидак-
тичного матеріалу виховувати в учнів культуру поведінки.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення: правильна вимова голосних і приголосних звуків; за-

своєння складних випадків слововживання.
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вміння правильної вимови го-

лосних і приголосних у процесі виступів з творами на певну 
соціокультурну тему.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення розділу «Морфологія». 
Ознайомлення учнів зі структурою теми.

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле (зна-
йомство з основними поняттями й термінами розділу): учитель ак-
центує увагу шестикласників на визначеннях таких понять, як мор-
фологія, самостійні та службові частини мови.

3. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з роз-
ділу «Морфологія».
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Морфологія (гр. morphe — форма, logos — слово, вчення) — це розділ 
науки про мову, який вивчає частини мови, їх граматичні ознаки і спо-
соби словозміни.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку

Старих шануй як батька,
а молодших — як братів своїх.

В. Мономах

IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Коментоване письмо
 Записати під диктовку речення, в яких сформульовано загальні пра-

вила моральності. Виділити вивчені орфограми і пояснити свій вибір. 
З’ясувати, до яких частин мови належать ужиті в реченнях слова.

1) Радій успіхові товариша. 2) Будь правдивим, май мужність щиро 
визнати свою провину, не перекладай своєї провини на інших. 3) Кажи 
завжди тільки правду. 4) Дорожи довірою батьків і товаришів (П. Щер-
бань).

 Дати відповіді на питання:
1. Які частини мови є самостійними, а які — службовими?
2. За якими ознаками ви розрізняєте частини мови?
3. Чим відрізняється граматичне значення слова від лексичного? По-

яснити це на прикладах.
4. Яке значення називається граматичним? Навести приклади.

V. Повторення учнями вивченого матеріалу

Робота за підручником
Учням пропонується пригадати вивчене з розділу «Морфологія» 

на основі теоретичного матеріалу, поданого в узагальнювальній таблиці 
підручника, і з’ясувати, що для них є новим.

Запитання за матеріалом таблиці
1. Чим самостійні частини мови відрізняються від службових?
2. Чим відрізняється прислівник від усіх інших самостійних частин 

мови?
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3. Чому вигук не належить ні до службових, ні до самостійних частин 
мови?

VI. Виконання вправ на закріплення вивченого

Творча робота
 Прочитати вислови усної народної творчості. Сформулювати за їх 

змістом правила моральності, уживаючи різні частини мови.

1) Обачність — оберіг розуму. 2) У кому добра нема, у тому й толку 
мало. 3) Щастя мужніх знаходить. 4) Дереву ціну складають плоди, лю-
дині — труди. 5) Дерево пізнається за плодами, а людина — за трудами. 
6) «Встань» людину годує, а «лінь» — марнує. 7) Без діла жити — тільки 
небо коптити. 8) Ліпше давати, ніж просити (Нар. творчість).

Вибірково-розподільна робота
 Прочитати. Розподілити слова, ужиті в реченнях, за частинами 

мови: спочатку — самостійні, потім — службові. Свій вибір аргу-
ментувати.

ПРАВИЛА КУЛЬТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ
Не сиди без діла.
Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні.
Доводь розпочату справу до кінця.
Роби все, що вмієш, сам, не вимагаючи допомоги в дорослих.
Дотримуйся чистоти і порядку у своєму ігровому куточку, за своїм 

робочим столом.
Скрізь і завжди дбайливо стався до речей та іграшок.
Люби природу, дбай про тварин.
Книжку читай за столом, не загинай сторінок, бери книжку чисти-

ми руками.
Якщо чогось не зрозумів, перепитай старших чи товаришів.
Будь наполегливим у досягненні мети (З кн. «Національне вихован-

ня в сім’ї»).

Гра «Утвори слово»
 Утворити від слів справжній, пізнати, радість, біда, поміч, утіха різні  

частини мови, визначити їх. Увести 4–5 слів у речення на тему дружби.
        

ім.             прикм.       присл. дієсл.
Зразок: друг — дружний, дружно, дружити.
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VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Який розділ мовознавчої науки вивчає частини мови?
2. Скільки частин мови існує в українській мові?
3. За якими принципами поділяють слова за частинами мови? (Смис-

ловий, морфологічний, синтаксичний, словотворчий.)

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

1. Використовуючи різні частини мови, написати твір-мініатюру в пуб-
ліцистичному стилі за висловом: «Стався до людей так, як би ти хо-
тів, щоб ставилися вони до тебе».

2. Виконати синтаксичний розбір одного з речень створеного вислов-
лювання, указати на частини мови.
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ІМЕННИК

Урок № 37 
ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як части-
ну мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфо-
логічних ознак іменників; формувати загальнопізнаваль-
ні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль  
у реченнях; розвивати творчі вміння використання імен-
ників у власних висловлюваннях; за допомогою мовлен-
нєво-комунікативного дидактичного матеріалу звернути 
увагу дітей до народних символів України та українсько-
го народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Тип уроку: урок повторення з елементами поглиблення.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Іменник». Ознайом-
лення учнів із структурою теми. 

ІІІ. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним

Треба берегти як зіницю ока безцінну  
культурну спадщину нашого народу... 

О. Гончар
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ІV. Генералізація знань шестикласників  
(актуалізація мотиваційних резервів)

Колективна робота над текстом
 Прочитати текст. Пояснити його заголовок. Визначити тему й основ-

ну думку тексту. Відповідь обґрунтувати прикладами з тексту. 

ЗВІДКИ ДО НАС ПРИйШОВ ТРИЗУБ?
19 лютого 1992 року Верховна Рада України прийняла постано-

ву «Про Державний Герб України». Цією постановою був затвердже-
ний малий герб нашої держави — золотого кольору тризуб на синьо-
му щиті.

Тризуб є найдавнішим серед знаків, що використовується і сьогодні. 
Цей знак зустрічався на кам’яній застібці часів Трипільської культури 
(5–3 тис. років до н. е.), яку було знайдено біля дніпровського острова 
Шанця. Зображення тризуба з’являються у першому столітті нашої ери 
на монетах, наприклад, на грошових знаках боспорських царів.

Багато дослідників схиляються до думки, що тризуб веде походжен-
ня з грецької культури. Узагалі, існує понад сорок версій, що поясню-
ють походження тризуба...

Своє відродження тризуб знайшов у малому гербі нашої держави. 
Тризуб як складова частина входить і до проекту Великого Герба держа-
ви (За енциклопедією «Що? Як? Чому?»).

 Виписати з першого й останнього абзаців іменники. Поставити до 
них запитання. Визначити синтаксичну роль. Яке значення виражає 
кожний іменник?

 Знайти власні назви. Пояснити їх правопис. 

Створення мовленнєвої ситуації на основі роботи з таблицею (вивчення 
лінгвістичного матеріалу)

 Розглянути таблицю.

Що означає?
На які питання 

відповідає?

Які має 
морфологічні 

ознаки?

Яку синтаксичну 
роль виконує?

Предмет Хто? 
Що?

Загальні й власні 
назви, істоти і не-
істоти, рід, від-
міна, число, від-
мінок

Підмет, присудок 
та інші члени ре-
чення
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 Дати відповіді на питання: 

1. Що називається іменником?
2. У якому розділі науки про мову вивчається іменник?
3. На які питання відповідає?
4. Які морфологічні ознаки властиві іменникові?
5. Яку синтаксичну роль виконує іменник?

 Уявити ситуацію, що вам доручили розказати учням 6 класу про 
іменник як частину мови. Скласти зв’язне висловлювання і розка-
зати своїм однокласникам.
Коментар учителя. Увага! Іменники бувають з конкретним і абстрак-

тним значенням.

Конкретні Абстрактні

Виражають поняття, в яких переда-
ється все те, що сприймається безпо-
середньо органами чуття: палац, шко-
ла, дідусь

Назви узагальнених понять — якос-
тей, властивостей, дій, процесів: ніж-
ність, вибори, докір

Пошукова робота
 Узагальнити одним словом поняття, записані в кожному рядку.

1) Тарас, домовик, чоловік, добряк —  ... . 2) Книжка, парта, вазон, 
окуляри — ... 3) Дерево, трава, квітка, боровик — ... 4) Дощ, веселка, ві-
тер, сніжинка — ... 5) Соловей, корова, Гнідко, щука, кіт — ... 6) Школа, 
пошта, інститут, бібліотека, лікарня — ... 7) Пильність, здібність, доб-
рота, точність, увага — ... 8) Читання, похід, малювання, праця, горін-
ня — ...

 Який висновок можна зробити про назви предметів в українській 
мові?

 Зробити фонетичний розбір виділених слів.

V. Систематизація й узагальнення знань 

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяль-
ності.
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VІІ. Домашнє завдання

1. Написати твір-мініатюру на тему «Традиції та обряди в моїй родині». 
Визначити синтаксичну роль використаних іменників.

2. Яку із сорока версій про походження тризуба ви знаєте? Підготува-
ти усну розповідь (у разі потреби скористатися науковою літерату-
рою). Навести 5–6 прикладів іменників, що належать до конкрет-
них і абстрактних.

Урок № 38 
ІМЕННИКИ — НАЗВИ ІСТОТ І НЕІСТОТ.  
ІМЕННИКИ ЗАГАЛЬНІ Й ВЛАСНІ

Мета: розширити знання учнів про іменник як частину мови, 
сприяти зміцненню навичок визначати іменники — на-
зви істот і неістот, розрізняти власні та загальні назви; 
формувати загальнопізнавальні вміння  знаходити власні 
й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння вико-
ристовувати різні категорії іменників у власних висловлю-
ваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного ди-
дактичного матеріалу виховувати вміння бачити прекрасне 
у природі й житті людей. 

Правопис: велика буква і лапки у власних назвах.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ,  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Міжпредметні зв’язки: слова із суфіксами зменшувально-пестливого 

значення і суфіксами згрубілості в художніх творах (літе-
ратура).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап
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ІІІ. Актуалізація опорних знань

Лінгвістична гра «Естафета»
 Кожен ряд учнів одержує завдання записати на дошці у колонку сло-

ва. Учень, який написав слово, передає крейду іншому зі свого ряду. 
Переможе той ряд, хто швидше впорається із завданням і не допус-
тить жодної помилки.

(Дошка поділена на стільки частин, скільки рядів у класі, наприклад, 
чотири ряди. У кожній колонці учні записують слова, що позначають: 
1-й ряд — назви квітів, 2-й ряд — назви фруктових дерев, 3-й ряд — на-
зви домашніх тварин, 4-й ряд — назви птахів).
 Узагальнювальні запитання до класу:

1. На які питання відповідають записані слова?
2. До якої частини мови вони належать?
3. Назвати загальне значення, морфологічні й синтаксичні ознаки 

іменників.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку

V. Сприймання й усвідомлення учнями  
навчального матеріалу

 Прочитати вірш. Пригадати його автора. Яка основна думка цієї по-
езії? Які почуття вона викликає? 

ОСІНЬ
Облітають квіти, обриває вітер 
Пелюстки печальні в синій тишині. 
По садах пустинних їде гордовито 
Осінь жовтокоса на баскім коні.
В далечінь холодну без жалю за літом
Синьоока осінь їде навмання,
В’яне все навколо, де пройдуть копита,
Золоті копита чорного коня.
Облітають квіти, обриває вітер 
Пелюстки печальні й розкида кругом. 
Скрізь якась покора в тишині розлита, 
І берізка гола мерзне під вікном.

(В. Сосюра)

 Виписати іменники. Визначити, які з них відповідають на питання 
хто?, а які — на питання що?

 Дібрати синоніми до виділених слів.
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Коментар учителя. Іменники, які відповідають на питання хто?, на-
лежать до назв істот, а ті, що відповідають на питання що?, — до неістот.

Крім цього, іменники поділяються на власні та загальні. Загальні 
іменники називають усі предмети певного роду, наприклад, слово міс-
то позначає будь-який великий населений пункт. Власні іменники ви-
користовуються для того, щоб з ряду предметів певного роду виділити 
якийсь один предмет. Наприклад, власна назва Київ виділяє з усіх міст 
столицю України. До власних іменників належать імена, прізвища, 
клички тварин, географічні назви, назви книжок, газет, журналів, кіно-
фільмів, кораблів, різних організацій, історичних подій. Власні іменни-
ки пишуться з великої літери. Назви книжок, журналів, кораблів, мага-
зинів тощо беруться в лапки. Власні іменники можуть виражатися одним 
словом: Олена,  кількома словами: Організація Об’єднаних Націй. Якщо 
у складі власного імені, вираженого словосполученням, є загальні на-
зви, то вони пишуться з малої букви: Восьме березня. 

VI. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

Вибірковий диктант
 Слухаючи текст, виписати іменники. 

Благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. 
А росте він у Карпатах, Лісостепу, Західному Поліссі. Та якщо до уваги взя-
ти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічнозе-
лений чагарничок, то й цілу Україну можна назвати барвінковим краєм.

У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося 
це тоді, коли турки і татари нападали на українську землю. Увійшли 
якось вороги у якесь село і винищили там усіх людей. Лише один пару-
бок і дівчина сховалися в лісі. Але й їх знайшли бусурмани. Парубка за-
різали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові виріс барвінок, а з уст 
дівчини полилася чиста вода (З підручника).

 Визначити, які з виписаних іменників належать до назв істот і неіс-
тот, які — до власних і загальних назв. Пояснити свій вибір.

 Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

Коментоване письмо
 Записати, розкриваючи дужки. Пояснити правопис іменників.

(К, к)конвалія — багаторічна (Р, р)ослина. Вона поширена в (Є, є)вро- 
пі, (С, с)ередземномор’ї, (С, с)хідному (С, с)ибіру, на (Д, д)алекому  
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(С, с)ході, в (К, к)итаї та (П, п)івнічній (А, а)мериці. Трапляється  
(К, к)конвалія також майже по всій  (У, у)країні.

 Скласти речення з 2–3 власними назвами, ужитими в тексті вправи.
 Усно побудувати твір-мініатюру про вашу улюблену квітку. 

Лінгвістична гра
 Кожний має запропонувати іменник — власну назву. Наступне сло-

во має починатися кінцевою літерою попереднього слова. 

Наприклад: Київ, Вінниця, Ялта, Аркадій, Йосип, Поділля. Хто не 
може назвати — вибуває з гри. 

VІІ. Підсумки уроку

Подумати і дати відповіді:
1. Що нового ви дізналися про іменник?
2. Чим відрізняється категорія істоти від неістоти?
3. Які іменники належать до загальних назв?

VІІІ. Домашнє завдання

1. Скласти монологічне висловлювання в науковому стилі про загальні 
й власні назви іменників та про істоти і неістоти. 

2. Виписати з підручника історії 5–6 речень із власними назвами. По-
яснити їх правопис. Зробити синтаксичний розбір одного з виписа-
них речень. 

Урок № 39 
ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ У ВЛАСНИх НАЗВАх. 
СИСТЕМА ТРЕНУВАЛЬНИх ВПРАВ

Мета: повторити і поглибити знання учнів про іменник як части-
ну мови, про вживання великої літери та лапок у власних 
назвах, сприяти зміцненню навичок визначення морфо-
логічних ознак іменників; формувати загальнопізнаваль-
ні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль  
у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменни-
ків у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-
комунікативного дидактичного матеріалу виховувати праг-
нення до знань про навколишнє середовище, оточення.
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Правопис: велика буква і лапки у власних назвах.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності шестикласників 

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей, застосування 
яких потрібне на уроці

Бесіда за таблицею з метою діагностування  
рівня навчальних досягнень учнів 

Велика буква у власних назвах

З великої букви пишуться Приклади

Імена, по батькові, прізвища, псев-
доніми; назви дійових осіб у байках 
і казках

Ігор, Лариса Петрівна Косач (Леся 
Українка); «Лебідь, Рак та Щука»

Клички тварин Собака Барсик, корова Марфа, папу-
га Кеша

Власні географічні назви (назви час-
тин світу, країн, міст, сіл, річок, мо-
рів, озер, гір)

Північ, Італія, Херсон, Дніпро, Чорне 
море, Біла Церква, Балхаш, Саяни

Назви найвищих державних посад Президент України, Генеральний про-
курор України

Назви історичних подій, свят, постів Новий рік, Великдень

Назви вищих державних установ 
та організацій

Президія Верховної Ради України, 
Академія наук України

Назви книг, журналів, пароплавів Газета «Новий день», журнал «Все-
світ», крейсер «Аврора»

Назви орденів, відзнак Орден Незалежності, медаль «За від-
вагу»

Перше слово у складних назвах куль-
турних установ

Палац урочистих подій, Будинок 
культури, Клуб письменників
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ІV. Виконання системи практичних завдань

Колективна робота над текстом
 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Переказати стис-

ло. Розбити текст на частини. Скласти план.

Кругом Сонця обертаються менші за нього космічні кулі, що звуться 
планетами. Їх дев’ять: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, 
Уран, Нептун і Плутон.

Але навколо Сонця обертаються ще й малі планети і комети.
Великий Космос починається там, де кінчаються найдальші від Сонця 

шляхи комет. У вічний темряві рідко-рідко блимають променисті зірки. 
Вони купчаться, утворюючи химерні візерунки, що іноді нагадують людей, 
тварин чи якісь речі. Такі скупчення зірок називаються сузір’ями. 

На нашому північному небі привертають увагу сім зірок, які утво-
рюють сузір’я Великої Ведмедиці, або Великого Воза, як його назива-
ють у нас у народі.

Біля Великої Ведмедиці розташувалась Ведмедиця Мала. У нас 
її звуть Ківш.

Є ще на нашому небосхилі Мисливець, Рак, Скорпіон, Золота Риба, 
Лебідь і Ліра (З кн. «Про що розповідають зорі»).

 Виписати іменники — власні назви, згрупувавши їх за значенням:  
1) планети, 2) сузір’я.

 З’ясувати лексичне значення виділеного слова.   

Пошуково-дослідницька робота (робота в парах)
 Дібрати до іменників, що означають загальні назви, іменники — 

власні назви (4–5 прикладів).

1) Персонажі казок: ... 2) Сузір’я: ... 3) Європейські країни: ...  
4) Східні країни: ... 5) Острови (або півострови): ... 6) Моря: ... 7) Го- 
ри: ... 8) Вулиці: ... 9) Стадіони: ... 10) Назви цукерок: ... 11) Марки авто-
мобілів: ... 12) Діячі спорту та культури: ... 

 Скласти речення: а) з однорідними членами; б) з узагальнювальним 
словом після однорідних членів; в) з узагальнювальним словом перед 
однорідним членами. Пояснити розділові знаки, накреслити схеми.

Творче конструювання
 Скласти 3–4 речення з іменниками так, щоб в одному випадку вони 

виступали як загальні назви, а в іншому — як власні.
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1) Орел — орел — «Орел». 2) Роман — роман. 3) Дружба — друж-
ба — «Дружба». 

Словниковий диктант
 Написати під диктовку іменники. Пояснити орфограми.

Тарас Григорович Шевченко, річка Либідь, Дніпро, майдан Незалеж-
ності, оповідання «Морозенко», байка «Вовк та Ягня», журнал «Соняш-
ник», Україна, Ярослав Мудрий, Шевченківська премія, журнал «Все-
світ», Центральна Рада, газета «Голос України», Київ, Львів.

Ситуативне завдання
Уявити ситуацію, що ви з однокласниками вирішили дослідити 

космічний простір власною мандрівкою. Створити фантастичний твір 
у формі розповіді на тему «Мандрівка до космосу», використовуючи 
власні назви. 

V. Підбиття підсумків уроку

VІ. Домашнє завдання

Виписати з підручника географії (або історії) 5–6 речень з іменника-
ми — власними назвами. З’ясувати синтаксичну функцію власних назв, 
пояснити їх правопис. 

Урок № 40  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 12. КОНТРОЛЬНИЙ УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ 
ПЕРЕКАЗ хУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО 
хАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідом-
лювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль 
мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матері-
алу; перевірити рівень сформованості мовленнєво-комуні-
кативних умінь докладно відтворювати зміст сприйнятого 
на слух тексту розповідного характеру з елементами опису 
природи.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

IІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Колективна робота з текстом

Читання учнями тексту мовчки
 З’ясувати тему й основну думку. Визначити стиль мовлення. Дібрати 

заголовок.

Наш човен пристав і причалив до берега. Ми вийшли на високу гору. 
Я глянув на Дніпро, на небо. Хто змалює те дивне диво, що було перед 
моїми очима! Це було не фантастичне царство тіней та сутінків. Це був 
справді рай! За Дніпром небо ясно-ясно палало всіма кольорами весел-
ки, підперезане однизу темною смугою лісів. Весь Дніпро був ніби пома-
льований ще ясніше й блискучіше, ніж небо. Здавалось, ніби текла блис-
куча, як скло, широка річка, попід лісом червона, посередині оранжева 
й жовта, а на другому березі зелено-синя. Вода стояла тиха й прозора. 
А між пофарбованим небом та водою лежав якийсь дивний пояс з лугів 
та з борів, де кольори були знов інші.

Я стояв і ждав сходу сонця. Не можна було одвести очей од того дива! 
(І. Нечуй-Левицький, 123 сл.).

 Виділити в тексті зачин (початок дії), основну частину й кінцівку. 
Яка частина висловлювання містить опис природи? Скласти план.

 Дібрати слова і словосполучення, які використовує автор для опису 
річки й неба.

 Докладно переказати текст.

ІV. Самостійна робота з текстом  
для сприймання й усного відтворення

 Прослухати текст. Визначити тему висловлювання. Дібрати заголовок. 

На Дінці я мав свій затишний куточок, де любив вудити рибу. Над 
урвищем, біля самої води, росли осики й похилі верби. Далі вгору йшов 
не дуже густий дубняк, місцями траплялись берези, бересток, дикі груші. 
Дерева відбивались у воді, у зеленій глибині річки. Берег заріс кущами 
верболозу і пасльоном.

А на другому боці лежали іскристі, рівні луки. 
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На світанку клювали невеликі лящі та язі. Але, захопившись красою те-
плого ранку, я проґавив кілька разів рибу і перестав стежити за поплавцями.

Чудесний вересневий день починався пташиним співом. Я люблю ці 
останні сухі, теплі дні.

Повітря прозоре й тихе, тільки ледве помітно парує вода. Ось про-
сюркотіла крилом качка над головою і зникла в імлі, за деревами. Вона 
полетіла з поля на Біле озеро днювати.

На гілці, над самою водою, завмер водомороз, похиливши вниз 
дзьоб. Він сидів нерухомо і здавався вирізьбленим з дорогого каменю, 
немов штучна іграшка. Раптом ця красива пташка хлюпнула у воду, схо-
валась на мить і, зразу вихопившись, помчала над водою з різким свис-
том, схожа на синю стрілу.

Тиша... Викинувся короп і ляснув по воді. Я здригнувся і пошкоду-
вав, що така рибина не вчепилась на гачок моєї вудки.

Риба почала грати, пішла на поверхню, значить, уже навряд чи клю-
ватиме.

Я взяв малу вудку, сів у човен і поплив на другий берег Дінця, на луг. 
Там є чудова, тиха затока з химерним плетивом куширу, з заростями ла-
таття, стрілолистом. В цій затоці можна легко наловити краснопірок, 
плотвички, язенят, а іноді й окунь смикне (О. Копиленко, 238 сл.).

 Довести, що текст належить до розповіді з елементами опису: ука-
зати на речення, що містять розповідь, і речення, в яких подається 
опис природи.

 Самостійне складання плану тексту.
Орієнтовний план:

1. Затишний куточок на Дінці.
2. Захопившись красою теплого ранку.
3. Качка просюркотіла над головою.
4. Водомороз над самою водою.
5. Риба почала грати.
6. На другому березі Дінця.

Лексико-фразеологічна робота
 Які назви дерев (кущів) і види риб згадуються в тексті? Які з них вам 

невідомі?

Дерева: осика, верба, дубняк (дубова памолодь), береза, бересток 
(листяне дерево з коричнево-сірою корою й овальними, загостреними 
на кінці листками), дика груша.
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Кущі: верболіз, паслін, кушир, латаття, стрілолист.
Види риб: лящ, язь, водомороз, короп, краснопірка, плотвичка, окунь.

 Пояснити значення слова урвище. (Урвище — стрімкий, прямовистий 
схил чого-небудь, глибоке провалля, звичайно між горами.)

V. Усне переказування тексту

Скласти усний докладний переказ тексту відповідно до плану.

VІ. Узагальнення зробленого на уроці

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти письмовий вибірковий переказ тексту, опрацьованого на уро-
ці, детально відтворивши частину висловлювання, в якій міститься 
опис природи.

2. Дібрати репродукцію, на якій було б зображено Дніпро (погляд з ви-
сокої кручі, з берега та ін.). Підготувати усний твір-опис річки в ху-
дожньому стилі, використовуючи образні вислови.

Урок № 41  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 13. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ 
ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ хУДОЖНЬОГО  
ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО хАРАКТЕРУ  
З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідом-
лювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль 
мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність 
викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні 
вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний ана-
ліз художнього тексту розповідного характеру з елементами 
опису природи; з’ясувати рівень сформованості вмінь до-
кладно письмово відтворювати частину сприйнятого на слух 
висловлювання, ураховуючи комунікативне завдання.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

IІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів

Вступна бесіда
1. Яку будову мають тексти-описи?
2. Які види описів вам відомі? З якими видами ви найчастіше зустріча-

єтесь у процесі читання художньої літератури, під час опрацювання 
наукової літератури?

3. Пригадайте основні види переказів. Чим, на ваш погляд, вибірковий 
переказ відрізняється від детального? 
Коментар учителя. Переказ, який передбачає передачу якоїсь окре-

мої теми тексту або окремого епізоду, називається вибірковим.

ІV. Робота з текстом переказу  
(підготовка до написання вибіркового переказу)

Читання тексту вчителем
 У процесі читання учні сприймають висловлювання в цілому, усві-

домлюють, яка основна думка тексту, звертають безпосередню увагу 
на ту частину висловлювання, в якій подано опис.

ШТОРМ НА МОРІ
Я прокинувся вдосвіта від якогось невиразного гулу.
Кинувся до вікна. Крізь світанковий морок побачив, як гойдають-

ся дерева під могутніми ударами рвучкого вітру. Почув, як важко й не-
стримно стугонить море. Уночі почався шторм.

Заснути я вже не міг. Я люблю море завжди, а надто, коли воно 
штормить. Одразу ж вирішив, що в школу виберуся з дому раніше, щоб 
ще завернути до берега та помилуватися штормом.

Ледве діждався, поки повставали тато й мама. Мама почала готувати 
сніданок, але мені не терпілось. Коли спішиш, то й п’ять хвилин зда-
ються тобі вічністю.

Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хма-
ринки небом від берега і до молочно-синьої смужки небосхилу гойдало-
ся море. Гналися одна за одною високі хвилі. Вода була в одному місці 



169Іменник

темна, в другому — сіро-зелена, а в третьому — чорно-синя. Коли по ній 
пробігав дужий і пружний вітер, вона швидко міняла свої кольори. Схо-
же було, ніби поверхня води знизу, з самих морських глибин, освітлю-
ється різнобарвними вогнями.

Бувають шторми з чорним низьким небом, з важкими кошлатими 
хмарами, з густими й холодними дощами. Тоді море — темне, люте і не-
приступне.

А це був сонячний шторм. Сонячний і іскристий. Вода мани-
ла до себе. Хотілося роздягтись і кинутись в оту веселу, дзвінку водо-
верть. 

Водночас два предмети привернули мою увагу. Перший — то парус-
ник, що йшов з моря. Я впізнав парусно-моторну шхуну «Зоря», вона 
часто погойдувалась у бухті на якорі або на тросах біля причалу. Але за-
раз цей парусник, немов велетенський птах з білими крилами, стрімко 
мчав до берега. Вітер і хвилі гойдали його, клали на обидва борти, він за-
нурювався носом глибоко у воду, провалювався серед хвиль так, що було 
видно лише вершечок клівера, а згодом знову вискакував на гребінь хви-
лі і линув-линув на всіх парусах.

Друге, що привернуло мою увагу, був собака. Великий каштановий 
собака з красивим пухнастим хвостом. Він стояв на причалі і безвідрив-
но дивився у море, на парусник (Д. Ткач, 304 сл.).

Бесіда за змістом тексту
1. З’ясувати, що відображає заголовок — тему чи основну думку. 
2. Визначити стиль мовлення. 
3. Довести, що в тексті поєднуються два типи мовлення. Назвати їх.

Аналіз структури тексту і самостійне складання простого плану
 Поділити текст на смислові частини. Виділити в ньому опис. Як за-

вершується опис моря? Чи міститься в ньому оцінка автора?

Орієнтовний план:
1. Якийсь невиразний гул.
2. Я люблю море завжди.
3. Мама почала готувати сніданок.
4. Під яскравим ранковим сонцем гойдається море.
5. Сонячний шторм.
6. Предмети, що привернули мою увагу.
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Мовностилістичний аналіз частини тексту, в якій подано опис моря
 Які художні засоби додають опису образності?
 Виписати з тексу прикметникові означення (епітети) і метафори.

Епітети: небо (чисте, без жодної хмаринки; чорне, низьке); вода 
(темна, сіро-зелена, чорно-синя); вітер (дужий, пружний); море (тем-
не, люте, неприступне); хмари (кошлаті); шторм (сонячний, іскристий); 
водоверть (дзвінка).

Метафори: гойдалося море під чистим небом; хвилі гналися одна 
за одною; вода швидко міняла свої кольори; поверхня води освітлюєть-
ся різнобарвними вогнями.

Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні відзначають 
виражальні прийоми і засоби, використані автором

Пояснення значення незнайомих слів і виразів
Морок — 1. Відсутність світла; темрява, темнота. 2. Сутінок, при-

смерк.
Клівер — косе трикутне вітрило в передній частині судна.

V. Складання вибіркового переказу  
тексту художнього стилю

 Завершальне читання вчителем тексту, у процесі сприйняття якого 
учні виокремлюють опис шторму.

 Написання докладного переказу частини тексту, в якій описується 
море під час шторму, додержуючись стилю й типологічної структури 
висловлювання й використовуючи виражальні засоби, ужиті автором 
у тексті.

План опису шторму моря
1. Дерева гойдаються під ударами рвучкого вітру.
2. Під яскравим ранковим сонцем гойдається море.
3. Вода швидко міняє свої кольори.
4. Сонячний шторм.

VІ. Організований збір зошитів

VІІ. Домашнє завдання

1. Написати стислий переказ тексту, опрацьованого на уроці, вибрав-
ши лише основне й істотне.
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2. Дібрати з підручника географії або іншої науково-популярної літе-
ратури науковий опис природи. Виписати його й з’ясувати, чим від-
різняється цей опис від художнього.

Урок № 42 
РІД ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, сприяти зміцненню навичок визначення роду 
іменників, сформувати поняття про іменники спільно-
го роду; розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити 
іменники чоловічого, жіночого, середнього і спільного роду 
у висловлюванні, визначати їх роль у реченнях; удоскона-
лювати творчі вміння використання іменників спільного 
роду у власних текстах; за допомогою мовленнєво-комуні-
кативного дидактичного матеріалу виховувати любов і по-
вагу до батьків, домівки, рідного краю.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ, а також прислів’їв і приказок. 
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Міжпредметні зв’язки: слова із суфіксами зменшувально-пестливого 

значення і суфіксами згрубілості в художніх творах (літе-
ратура).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (підготовка учнів до 
сприймання нового матеріалу)

Робота з текстом
 Прочитати текст. Які почуття він викликає? Визначити тему й основ-

ну думку його. З’ясувати, що виражає заголовок тексту.
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ХАТО МОЯ, РІДНА ХАТО!
Хато моя, рідна батьківська хато! Ти випливаєш із туманної далечі 

минулих літ і стоїш переді мною білим видивом, немов хмарина серед 
буйного цвітіння вишень.

Яким теплом і лагідним родинним затишком, якою добротою і ма-
теринською ласкою віє від тебе, рідна хато!

З батьківської хати розпочинається пізнання світу. 
Хато моя, рідна батьківська хато!
Усім найкращим, що є в моїй душі, завдячую тобі. Ти навчила мене 

змалку поважати старих, шанувати батька й матір, бути терплячим, чес-
ним і роботящим. Рідна хато моя! Давно я пішов від твого батьківсько-
го порога. Та де б я не був, під якими високими дахами не жив, ніколи 
не забуду твоєї стріхи, твоєї чистої стелі. Бо хіба може порядний син за-
бути свою матір, свій дім, у якому вперше глянув на світ?

Будь благословенна, хато моя! (За І. Цюпою).

 З якою метою автор використовує різні за метою висловлювання 
речення? Звернути увагу на останні два речення, пояснити їх зна-
чення.

 Назвати іменники, ужиті в тексті. Визначити їх рід, пояснити свій 
вибір.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку

Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне...
П. Тичина

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Коментар учителя. Кожному іменникові властивий граматичний рід. 
У назвах людей і тварин за допомогою роду розрізняється стать і вік іс-
тот: хлопець — дівчина, голуб — голубка — голубеня. Проте є багато назв 
тварин, у яких розрізнення родових іменникових форм відсутнє: оса, си-
ниця, білка, жайворонок, короп. Це пов’язано з тим, що людина не мала 
потреби розрізняти стать таких істот.

У назвах неістот рід не має реального значення, бо ми не можемо 
пояснити, чому одні іменники належать до певного роду: понеділок, се-
реда, клен, береза, смуток, радість, захоплення.

Крім жіночого, чоловічого, середнього роду, іменники можуть нале-
жати до спільного роду: бідолаха, нероба, сирота, базіка, лівша. У реченні 
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вони виступають то як іменники чоловічого роду, то як іменники жіно-
чого роду: Який ти плакса, Петре! Не будь плаксою, Оленко!

Деякі іменники належать лише до чоловічого роду, але можуть познача-
ти осіб чоловічої і жіночої статі: Валентина Іванівна — досвідчений лікар.

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

Виконання пізнавального завдання аналітичного характеру
 Записати іменники. Визначити рід кожного. Аргументувати свій вибір.

Жайворонок, перепелиця, тюль, шампунь, муха, посуд, дочка, син, се-
реда, вільха, осика, жаль, кума, невістка, зять, піч, річ, холод, сирота, граб.

 У виділених словах виділити наголос. У разі потреби перевірити за 
словником.

Творчий диктант
 Прочитати. Замінити словосполучення і речення іменниками спіль-

ного роду.

1) Роботяща, працьовита людина. 2) Людина, яка говорить багато 
і беззмістовно. 3) Неуважна людина. 4) Людина з дефектом мови, що по-
лягає у невмінні правильно й чітко вимовляти деякі слова чи звуки.  
5) Той, хто навчився чого-небудь самостійно, без систематичного на-
вчання, без керівника. 6) Той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь. 
7) Службовець пошти, який розносить кореспонденцію адресатам.

Матеріал для вчителя: листоноша, сусіда, самоучка, роззява, пусто-
меля, недоріка, роботяга.

 Розібрати два іменники спільного роду за будовою.
 Навести власні приклади іменників спільного роду. Увести їх у само-

стійно складені речення.

Творче спостереження
 Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх повчальний зміст. 

1) Базіка набалака — і в торбу не збереш. 2) Соня та ледацюга — рід-
ні брати. 3) Гуляка гуляв: ні чобіт, ні халяв, а додому прийшов — не зна-
йшов підошов. 4) З достатків хороших не йдуть в міхоноші. 5) Білоруч-
ки — дармоїди та недоучки. 6) Нероба гірше пияка. 7) Вереда сам себе 
раз на рік любить (Нар. творчість).
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 Визначити рід іменників. Виписати іменники спільного роду.
 Скласти два речення з одним із виписаних іменників так, щоб у пер-

шому він належав до чоловічого роду, а в другому — до жіночого. 

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді:
1. Як визначати приналежність іменників до одного з трьох родів?
2. Чи змінюються іменники за родами? Свою думку довести на при-

кладах.
3. Що нового ви дізналися про роди іменників?
4. Що слід пам’ятати про іменники спільного роду?
5. Навести приклади речень з іменниками спільного роду.

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

Скласти 5–6 речень з іменниками, що вживаються лише в чолові-
чому роді, але можуть позначати осіб і жіночої статі. Наприклад: Моя 
мама — спеціаліст вищої категорії.

Урок № 43 
ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ 
ФОРМУ ТІЛЬКИ ОДНИНИ ЧИ МНОЖИНИ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про число іменників, 
ознайомити з іменниками, що мають тільки форму одни-
ни чи множини, сприяти зміцненню навичок визначення 
числа в іменниках; формувати загальнопізнавальні вмін-
ня знаходити іменники, ужиті у формі однини і множини, 
у текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі 
вміння використовувати іменники у формі однини та мно-
жини у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнє-
во-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати 
любов до природи, уміння бачити її красу і багатство.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів.
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Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 
синонімів, омонімів.

Міжпредметні зв’язки: слова з суфіксами зменшувально-пестливого зна-
чення і суфіксами згрубілості в художніх творах (літера-
тура).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елемента-
ми поглиблення.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку, усвідомлення її 
учнями. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним

Неба в’яне просинь, і мете, мете
Жовтокоса осінь листя золоте.   

В. Сосюра

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Генералізація знань (відтворення теоретичних 
відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці)

Колективне опрацювання таблиці
 Розглянути таблицю і зробити висновок про утворення форми мно-

жини та про вживання іменників у формі тільки однини або мно-
жини.

Форми однини і множини Форми або однини, або множини

стіл
ліс
весна

столи
ліси
весни

сани
двері
Чернівці

віск
горох
читання

 Навести власні приклади іменників: а) що мають форму однини  
і множини; б) тільки форму однини; в) тільки форму множини.

Творче спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Пригадати з уро-

ків природознавства, чому в природі відбувається рівнодення? Ді-
брати до тексту заголовок. Порівняти із заголовками, дібраними ва-
шими однокласниками.
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Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі дні ще теплі, 
та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День наро-
джується в осінньому серпанку, але поступово туман розсіюється. Під-
німається сонечко й обігріває землю. Повітря прозоре й легке. Проте 
зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Золо-
тяться березові гаї, на бульварах і в парках устеляються першим жовтим 
листям доріжки.

Вітер підхоплює крилаті насінини берези й липи, клена й сосни і пе-
реносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках з легких пушинок 
подорожують з місця на місце й насінини кульбаби та осоту. 23 верес-
ня день дорівнює ночі. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення   
(За А. Волковою).

 Назвати іменники. Визначити їх число.
 Зробити синтаксичний розбір першого речення другого абзацу. Яко-

го роду іменники використано в ньому?
Коментар учителя. В українській мові іменники змінюються за числа-

ми. Множина іменників утворюється від однини зміною закінчення або 
наголосу: гора — гори, вітер — вітри, глибоке знання — глибокі знання.

Іменники, які означають сукупність істот або неістот, що сприйма-
ються як єдине ціле, називаються збірними: вороння, дітвора, волосся, 
листя. Такі іменники вживаються тільки в однині.

Назви речовин і матеріалів, почуттів і станів, дій і ознак, більшість 
власних географічних назв уживаються тільки в однині: цукор, вода, ра-
дість, сум, малювання, молодь, Чернігів, Крим. 

Деякі іменники мають лише форму множини: ножиці, солодощі, Чер-
каси, Карпати, Альпи. Такі іменники не розрізняються за родами.

V. Виконання системи практичних завдань

Вибірковий диктант
 Записати іменники у дві колонки: 1) ті, що вживаються тільки у фор-

мі однині; 2) ті, що вживаються лише в множині.

Радощі, врода, пестощі, Київ, пахощі, Дніпро, Карпати, ножиці, во-
рота, хід, сміливість, граблі, чорнило, окуляри, білило, коноплі, гіпс, мед, 
сходи, сани, сіни, ясла, малювання.

 Скласти 3–4 речення, використавши кілька поданих іменників.
 До виділених слів дібрати антоніми і визначити їх рід.
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Навчальне аудіювання
 Прослухати текст. Поміркувати, чому автор так назвав його. Визна-

чити стиль мовлення. Аргументувати своє твердження.

ЗЕЛЕНЕ МОРЕ
Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село. Підеш 

тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене-зелене море 
верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки... Серед 
одного городу вгніздилась прездорова стара, широка та гілляста дика 
груша, розклала своє гілля трохи не при землі на буряки та картоплю  
(І. Нечуй-Левицький).

 Виписати іменники, що вживаються лише у формі однині.
 Виділені слова розібрати за будовою і пояснити їх правопис.

Творче завдання
 Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх значення (про які при-

родні прикмети в них ідеться). Схарактеризувати речення за будо-
вою: назвати прості і складні речення.

1) У жовтні кожен знає, що з великої хмари малий дощ буває.  
2) Жовтень ходить по краю та виганяє птахів з гаю. 3) Навесні джміль, 
а в жовтні бджола жениться. 4) Літо дає коріння, а жовтень — насіння. 
5) У жовтні ранній дощ — то вдовиний плач, довго не триває. 6) Трав-
невої ночі не встиг лягти, а вже й ранок, а жовтневого дня не встиг по-
сміхнутися, а вже й вечір (Нар. творчість).

 Визначити число іменників. Пояснити свій вибір.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Пояснити, яке значення має число іменників.
2. Як утворюються іменники у формі множини?
3. Які іменники мають тільки форму однини?
4. Назвати іменники, які мають тільки форму множини.

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Скласти розповідь у науковому стилі про число іменників та вико-
ристання їх у мовленні. Навести приклади.
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2. Скласти твір-мініатюру про жовтень, використовуючи опрацьовані 
на уроці й дібрані самостійно прислів’я та приказки. 

Урок № 44 
ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ, Їх ЗНАЧЕННЯ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, сприяти зміцненню навичок визначення від-
мінків іменників, розрізнення їх за значенням; формувати 
загальнопізнавальні вміння  знаходити іменники в текстах, 
визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння ви-
користовувати іменники у власних висловлюваннях; за до-
помогою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате-
ріалу виховувати любов і повагу до батьків і своєї родини.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ;  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елемента-

ми поглиблення.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Робота в парах: аналіз учнівської розповіді у науковому стилі про 
форму числа іменників та використання їх у мовленні. 

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Дати відповіді на питання:
1. Що називається іменником і на які питання він відповідає? Навести 

приклади.
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2. Чим виступає іменник у реченні? Навести приклади.
3. Які ознаки іменника ви знаєте?
4. Як ви розумієте поняття «початкова форма іменника»?

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст. Дібрати заголовок. Що він відображає — тему чи 

основну думку? Аргументувати свою думку. Переказати текст стис-
ло, дотримуючись логіки і послідовності викладеного.

Багато бачив я гарних людей, ну такого, як батько, не бачив. Голова 
в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах 
чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписьменності і не-
свободи. Весь у полоні сумного, і весь у той же час з якоюсь внутріш-
ньою високою культурою думок і почуттів.

Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! Як вправно робив, 
який був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точечки, волосся блис-
куче, хвилясте, руки широкі, щедрі. Як гарно ложку ніс до рота, під-
тримуючи знизу скоринкою хліба, щоб не покрапать рядно над самою 
Десною на траві. Жарт любив, точене влучне слово. Такт розумів і ша-
нобливість... (О. Довженко).

 Знайти іменники. Поставити до них запитання. Визначити відмінки 
іменників, виділити закінчення.

Опрацювання теоретичного матеріалу
 Прочитати назви відмінків і дати відповіді на питання: 

1. Скільки відмінків в українській мові? 
2. На які питання вони відповідають? 
3. Чому кожний відмінок має два питання?
4. Як розрізняти форми іменників у називному, родовому і знахідно-

му відмінках? 

1) Називний — хто? що? (друг, книжка);
2) родовий — кого? чого? (друга, книжки);
3) давальний — кому? чому? (другові, книжці);
4) знахідний — кого? що? (друга, книжку);
5) орудний — ким? чим? (другом, книжкою);
6) місцевий — на кому? на чому? (на другові, на книжці);
7) кличний — вживається в ролі звертання (друже, книжко)
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Коментар учителя. Крім початкової форми, тобто називного відмін-
ка, що відповідає на питання хто? що?, іменники вживаються і в інших 
формах — відмінках. 

Іменники, пов’язуючись у реченні з іншими словами, змінюються 
за відмінками. В українській мові є сім відмінків. Називний відмінок 
є одночасно і початковою формою іменника. Називається він прямим, 
усі інші — непрямими. Називний і кличний відмінки вживаються завжди 
без прийменника, місцевий — завжди з прийменником. Усі інші відмін-
ки можуть вживатися як з прийменниками, так і без них. 

VІІ. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творча робота
 Провідміняти подані іменники. Виділити закінчення і пояснити пра-

вопис.

Сонце, земля, лікар, людина, батько, мати, сестра, братик.

 Скласти 3–4 речення з іменниками в різних формах. Визначити від-
мінок.

Самостійна робота
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Закінчити ви-

словлювання (усно), додавши декілька речень відповідно до кому-
нікативного завдання.

Ти стежив за (мати), як вона ступає по (підлога), як осміхається, як три-
має вже посічену сивиною (голова). Але найчастіше, мабуть, твій (зір)  
ловив її проворні (руки). Навіть тоді, коли не мали ніякого (діло), руки 
(мати) не залишалися в абсолютному (спокій), вони легенько ворушились, 
як ворушаться під (вода) стебла водяних (лілії) від ледь чутної (течія).

І невсипно працювали. Жодної (хвилька) не віддаючи (відпочи-
нок), руки (мати) знаходили (робота). Вони владарювали на (припі-
чок), в (піч), на (комин), на (мисник). Так багато в (життя) переробивши, 
вони не зупинялись, не могли зупинитись, а постійно священнодіяли...  
(За Є. Гуцалом).

 З’ясувати лексичне значення виділених слів.
 Переписати, розкриваючи дужки. З’ясувати відмінки іменників, ви-

ділити закінчення. Пояснити орфограми. 
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Дослідження-пошук
 Подані іменники поставити у формі родового відмінка множини  

і згрупувати за закінченнями. Заповнити таблицю, уписавши імен-
ники у відповідну колонку.

Мрія, група, кухня, суддя, стаття, межа, вчителька, сосна, пісня, 
земля, війна, сусіда, операція, сім’я, надія, людина, круча.

Іменники мають закінчення:

нульове -ей -ій -ів

 Увести в речення виділені іменники у формі родового відмінка.
 Назвати іменники, від яких можна утворити форму кличного від-

мінка. Довести своє твердження прикладами.

VІІІ. Систематизація й узагальнення знань

ІХ. Підсумок уроку

Х. Домашнє завдання

1. Скласти 5–6 речень з іменниками у кличному відмінку.
2. Написати твір-мініатюру на тему «Мамина вишня в саду». Виділити 

іменники, визначити їх відмінок, рід і число.

Урок № 45 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ.  
ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, сприяти зміцненню навичок визначення від-
мін іменників, іх виділення та розрізнення у реченнях  
і текстах; формувати загальнопізнавальні вміння  знаходи-
ти іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; роз-
вивати творчі вміння використовувати іменники у власних 
висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікатив-
ного дидактичного матеріалу виховувати бережливе став-
лення, любов і повагу до тваринного світу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів.
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Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 
синонімів, омонімів.

Міжпредметні зв’язки: слова з суфіксами зменшувально-пестливого зна-
чення і суфіксами згрубілості в художніх творах (літера-
тура).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі 
набутих знань.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Відмінювання імен-
ників. Поділ іменників на відміни». 

2. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності шести-
класників з теми.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок школярів

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю 

належить цей текст? Аргументувати своє твердження, підтверджу-
ючи рядками з тексту. Яке продовження може мати ця розповідь? 
Скласти (усно) завершення цієї розповіді.

КІТ-ЗЛОДІй
Ми прийшли у відчай. Ми не знали, як спіймати цього рудого кота. 

Він обкрадав нас кожної ночі. Він так спритно ховався, що ніхто з нас 
до пуття його не бачив. Тільки через тиждень пощастило нарешті вста-
новити, що в кота розірване вухо й відрубаний кусок хвоста.

Це був кіт, який утратив усяку совість, кіт — бродяга й бандит. Поза 
очі звали його Злодієм.

Він крав усе: рибу, м’ясо, сметану й хліб. Одного разу він навіть 
розкрив у комірчині жерстяну банку із черв’яками. Їх він не з’їв, 
але до розкритої банки прибігли курки й поклювали весь наш запас 
черв’яків.
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Курки, які об’їлися черв’яками, лежали на сонці й стогнали. Ми хо-
дили біля них і лаялися, але рибна ловля все одно була зірвана.

Майже місяць ми згаяли, щоб вислідити рудого кота... (К. Паустов-
ський).

 Пригадати, які іменники належать до І і ІІ відмін. Виписати їх у два 
стовпчики.

 Пояснити вживання апострофа у словах, використаних у тексті.
 Зробити синтаксичний розбір останнього речення. Визначити в імен-

никах рід, число і відмінок.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Відтворення теоретичних відомостей,  
застосування яких буде потрібним на уроці

 Розглянути таблицю і дати відповіді на запитання:

1. За якою ознакою іменники діляться на відміни?
2. До яких відмін належать іменники жіночого і середнього роду?
3. Чому при поділі іменників на відміни враховуються рід слова і його 

закінчення?
4. Яку властивість мають іменники ІV відміни? 

Відміна Рід
Закінчення 

в Н. в. однини
Група Приклади

Перша Жіночий,  
чоловічий, 
спільний

-а (-я) Тверда,
м’яка,
мішана

ручка, сирота
надія, суддя
межа, круча

Друга Чоловічий,  
середній

нульове,
-о, -е, -а, -я

Тверда,
м’яка
мішана

місто, біг
зілля
явище, морж

Третя Жіночий нульове сіль, молодь, 
мати

Четверта Середній -а, (-я) (у непря-
мих відмінках 
з’являється су-
фікс -ат (-ят), 
-ен)

лоша, теля,  
дівча
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 Скласти діалог із товаришем по парті про типи відмін іменників, ви-
користовуючи власні приклади.

VІ. Усвідомлення здобутих знань, удосконалення 
загальнопізнавальних умінь з теми

Виконання творчого завдання
 Прочитати прислів’я та приказки. Пояснити, які риси тварин і пта-

хів стали основою для їх складання.

1) Гуси проти вітру ходять. 2) Гусь свині не товариш. 3) Індик хоч 
не співає, та багато думає. 4) Два ведмеді в одному барлозі не живуть.  
5) Аби вовк ситий, і баран цілий. 6) Лисяча хитрість, заяче серце. 7) Ба-
чить кіт сало, та сили мало. 8) Пес бреше — вітер розносить. 9) Для миші 
й кішка звір (Нар. творчість).

 Переписати. Назвати іменники, указати на їх відміну та групу. Імен-
ники І відміни підкреслити як члени речення.

 До виділених слів дібрати антоніми та скласти з ними речення.
 Пояснити орфограму в слові барлозі.

Дослідження-аналіз
 Прочитати. Розкрити лексичне значення іменників. Визначити від-

міну кожного. Поділити їх на групи. 

Верстат, слово, хвилювання, циліндр, циркуль, міліметр, юнак, 
конструктор, день, цех, комар, якір, олень, вівчар, питання, документ, 
батько, промінь, гай, кущ, меч, буквар, ніж, вальс, мур, плече, завдан-
ня, м’яч, дефіс, явище.

 Поставити іменники в орудному відмінку однини. Виділити орфо-
граму в закінченнях.

 Чітко вимовити виділені слова. Перевірити за словником правиль-
ність їх наголошування.

 Прочитати. До поданих іменників дібрати антоніми. Записати утво-
рені пари.

Схід, сміх, кінець, південь, ворог, відкриття, світло, приїзд, рух, ввіз, 
багач, холод, герой, прогрес, вечір, ненависть, старість.

 Визначити рід, відміну та групу іменників.
 Із 3–4 парами слів скласти речення. Зробити їх синтаксичний  

розбір.
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VІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Назвати групи відмін іменників.
2. За якими ознаками визначаються групи відмін іменників?
3. На які відміни поділяються іменники? Навести приклади.

VІІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Виписати з художнього твору по два іменники кожної відміни. Ви-
значити їх відмінок і групу.

2. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі про типи відмін імен-
ників. 

Урок № 46 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 14. НАВЧАЛЬНИЙ УСНИЙ  
ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИх 
ВРАЖЕНЬ У хУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлю-
вати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мов-
лення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність 
викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікатив-
ні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний 
аналіз художнього тексту з елементами опису, сприймати 
письмовий текст, розуміти його, створювати власні тво-
ри-описи природи в художньому стилі на основі особис-
тих вражень.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку



186 Усі уроки української мови в 6 класі 

ІІІ. Колективна робота з текстом

 Прочитати текст. Звернути увагу на особливості опису природи. Ви-
значити стиль і тип мовлення тексту. Аргументувати свою думку. 

ВЕРЕСНЕВА ТИША
Настояна на терпких травах, снується вереснева, лагідна тиша. Ран-

ня осінь уже починає прясти сріблясте павутиння, губить білі пасма 
на левадах.

Небесна блакить стає ніжно-шовковою, здіймається все вище 
й вище, і по ній вже пролітають ранніми ранками журавлині ключі.

Зацвітають квіти осені, уже запалали червоні кострища жор жин по-
біля хат, майорять розмаїттям по-дівочому соромливі айс три, палах-
котить ніжним жаром пелюсток вогниста сальвія, ще квітують рожеві 
і пурпурові мальви на високих стеблах, виграючи своїми дзвіночками 
тихий реквієм літу.

У густій кроні кленів уже хтось бризнув ніжною позолотою, але вони 
ще не здаються осені, киплять зеленим соком. Задумли ві берези впліта-
ють у свої ніжні коси жовтогарячі кісники. Тільки сосни стоять зелені, 
тисячами, мільйонами голочок прошиваю чи небесний шовк, розлива-
ючи терпкий запах живиці.

Вереснева благодать. Чудова пора зрілості. Ясна прозорість. Заколи-
хана тиша. Услід за нею починається пора тихої зажури, пора бабиного 
літа (За І. Цюпою, 134 сл.).

Післятекстові запитання:
1. Що особливо вразило вас в описові вересневої тиші?
2. Як ви розумієте виділені слова? Пояснити їх лексичне значення.
3. Назвати стильові ознаки поданого тексту.
4. Які художні засоби використав автор, описуючи красу осінньої при-

роди? Навести приклади цитатами з тексту.
5. Чим би ви могли доповнити поданий опис? Доповнити його.

ІV. Формування практичних навичок опису природи

 Прочитати описи природи. Знайти ознаки, характерні для кожної 
пори року. Доповнити власними, яких, на вашу думку, бракує.

1) Радісна, гомінка і пахуча весна. Дзвінко співають птахи, дзю р-
кочуть попід деревами весняні струмочки. Смолою пахнуть на бубнявілі 
бруньки. Теплий вітер пробігає у верховітті. Скоро, скоро вдягнеться ліс 
у листя, зацвіте на узліссях чере мха, защебечуть над струмками дзвін-
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коголосі соловейки... (За І. Соколовим-Микитовим). 2) Вечір видався 
казковим. На зоряному небі яскраво світив місяць. Скрізь лежав яскра-
во-білий сніг, що мерехтів від сяйва зі рок. Він здавався різнокольоро-
вим: і білим, і фіолетовим, і роже вим, і золотистим. Мороз був тріску-
чий і колючий, але водночас приємний і радісний. Дерева — високі, 
стрункі, обліплені сні гом — стіною стояли вздовж дороги... (З журналу).  
3) Отже, усе прокинулося, ожило і почало розвиватися, набиратися но-
вих сил. І під чистим небом, гарячим сонцем усе набирається нової, 
пишної, ароматної чарівності, бо мчить літо із своїм шаленим ритмом 
життя. Літо — це відпочинок, сонце, море... (З часопису).

 З’ясувати лексичне значення незрозумілих слів. У разі потреби ско-
ристатися словником.

Творчі  завдання
 Дібрати епітети до ключових слів.

Дерева і кущі (багряні, жовто-зелені, мідно-червоні, червоно-гарячі, 
жовтогарячі, позолочені, казкові, прекрасні); небо (високе, чисте, бла-
китне, привітне); повітря (прохолодне, запашне, приємне).

 Продовжити речення у вигляді порівнянь.

1) Дерева стоять, мов... . 2) Вода в озері, як... . 3) Сонце усміхається, 
наче... . 4) Повітря лине, ніби... .

 Вставити пропущені слова, попередньо відновивши їх за контекстом.

У наше місто завітала ... осінь. Могутні дерева-велетні одяглись у ... 
вбрання. Не відстали від них і кущі в парках і скверах, тепер вони ... . Ле-
генький вітерець зриває з дерев ... листя. Воно спокійно кружляє, опус-
кається на землю і вкриває її ... килимом.

 Використовуючи нижче подану пам’ятку, усно скласти твір-опис 
природи в художньому стилі на тему «Осінь у моєму місті».   

V. Робота з пам’яткою

Колективне опрацювання пам’ятки 

Як працювати над створенням власного твору
1. Добре подумай над темою майбутнього твору, визнач, який обсяг ма-

теріалу він охоплює, не пиши зайвого.
2. Визнач основну думку свого твору й намагайся провести її через усю 

роботу.
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3. Склади повний і чіткий план, дотримуйся його при написанні творчої 
роботи.

4. Тему розкривай глибоко і всебічно.
5. Дотримуйся послідовності у викладі думок.
6. Висловлюй своє ставлення до того, про що пишеш, роби власні ви-

сновки, узагальнення.
7. Дотримуйся пропорційності частин твору.
8. Пиши охайно, акуратно, грамотно, не забувай про абзаци.
9. Бажано, щоб до твору був дібраний епіграф. 

VI. Узагальнення зробленого на уроці

VII. Домашнє завдання

Явити ситуацію, що вам з однокласниками випала нагода здійснити 
подорож до Карпат. Там ви мали змогу спостерігати за зимовою приро-
дою, яка вразила вас і здивувала. Скласти твір-опис побаченої зимової 
природи в художньому стилі.

Урок № 47 
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. 
МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ІМЕННИКІВ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, ознайомити з особливостями творення імен-
ників, сприяти виробленню навичок морфологічного роз-
бору іменників; формувати загальнопізнавальні вміння  
знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у речен-
нях; розвивати творчі вміння використовувати іменники  
у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов  
і повагу шестикласників до тваринного світу, спонукати до 
бережного ставлення до нього.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовлення іменників — 

синонімів, омонімів.
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Міжпредметні зв’язки: слова з суфіксами зменшувально-пестливого значен-
ня і суфіксами згрубілості в художніх творах (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок школярів

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголо-

вок. Яким постало у вашій уяві лисеня? Описати його усно.

Одного разу пастухи спіймали лисеня й принесли його до нас. Ми по-
садили звірка в порожню комору.

Лисеня було ще маленьке, усе сіре, мордочка темна, а хвостик на кін-
ці біленький. Звірок забився в дальній куток комори й пе релякано ди-
вився на всі боки. Від жаху він навіть не кусався, коли ми його гладили, 
тільки притискував вуха й увесь тремтів.

Мама налила йому в мисочку молока, поставила тут же, поряд. Але пе-
реляканий звірок не став пити молоко. Тоді тато ска зав, що лисеня треба 
залишити в спокої — нехай воно обдивиться, освоїться на ново му місці.

Мені дуже не хотілося йти, але тато зам кнув двері, і ми пішли додо-
му. Був уже вечір, скоро всі лягли спати... (За Г. Скребицьким).

 Виписати виділені іменники. Визначити спосіб творення кожного.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Колективне опрацювання таблиці
Розглянути таблицю.

Способи творення іменників Приклади

Префіксальний
Суфіксальний
Префіксально-суфіксальний
Складання основ або слів
Складання скорочених основ
Перехід прикметників в іменники

щастя — нещастя
ліс — лісник
дорога — подорожник
ліс і степ — лісостеп
профспілковий комітет — профком
смачна їжа — (люблю) смачне
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 Дати відповіді на подані нижче запитання.
1. Які способи творення іменників ви знаєте?
2. Від яких частин мови вони можуть утворюватися?
3. Назвати морфеми, які можуть використовуватися для творення імен-

ників.
Коментар учителя. Найчастіше іменники утворюються суфіксаль-

ним способом. За допомогою суфіксів творяться іменники з іншим зна-
ченням: камінь — каменяр, добрий — доброта, мужній — мужність, слу-
хати — слухач. Найуживаніші суфікси: -тель, -аль, -ач, -ник, -ар, -ість, 
-изм, -инн(я), -енн(я).

В українській мові за допомогою деяких суфіксів утворюються імен-
ники, що виражають наше ставлення до предмета — це суфікси зі змен-
шувально-пестливим значенням: -к, -ок, -очк(о), -ечк(о), -ечк(а), -ик,  
-оньк(о), -еньк, -ичк, -ищ, -юк, -уг, -иськ(а), -ак, -як, -ань. 

VІ. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних умінь з теми

Виконання творчих завдань
 Прочитати подані слова. Яким спільним значенням вони об’єдна-

ні? До слів дібрати спільнокореневі з суфіксами –ив(о), -ев(ий), що 
вказують на значення матеріалу або продукту праці.

Пекти, варити, молоти, морозити, мережити, плести, палити, пряс-
ти, місити, пити, топити.

 З утвореними іменниками скласти по два словосполучення так, щоб 
у першому іменник виступав головним словом, а в другому — за-
лежним.

 Два-три словосполучення ввести в речення і записати їх. Визначити 
морфологічні ознаки використаних іменників.

 Прочитати. Пояснити лексичне значення іменників. У разі потреби 
звернутися до тлумачного словника. 

Дощ, школяр, заєць, стовп, хліб, дудар, комар, борт, жмут, прут, хі-
мія, механіка, ботаніка, техніка, академія, логіка, проза.

 Дібрати спільнокореневі іменники з суфіксами -ик, -ік, -їк, -чик. За-
писати утворені іменники, виділити орфограми у суфіксах.

 Прочитати. Замінити подані словосполучення синонімічним сло-
вом-іменником.
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1) Жінка, що пише вірші. 2) Людина, яка пише листа або адрес. 
3) Людина, яка одержує листа або адрес. 4) Красива жінка. 5) Місце, 
де люди п’ють каву. 6) Мудра людина. 7) Місце громадського харчуван-
ня. 8) Молодий хлопець.

 Назвати спосіб творення кожного іменника.
 Скласти 3–4 речення, використовуючи утворені іменники. Визна-

чити їх синтаксичну роль.

Морфологічний розбір іменників
1. Ознайомлення з алгоритмом морфологічного аналізу іменника. (Див. 

додаток до уроку)
2. Вироблення навичок роботи з алгоритмом.

 Списати і виділити словотворчі суфікси. Пояснити, які з них мають 
значення збільшеності, згрубілості, зневаги, зменшеності, пестли-
вості.
Словечко, костомаха, днище, сонечко, квітонька, хлопчище, палиця, 

діжечка, травиця, зіллячко, собацюга, котик, ледацюга, розбишака.

 Усно скласти речення з кожним іменником. Зробити морфологічний 
розбір 2–3 іменників на вибір.

VІІ. Самостійна робота із застосуванням  
прийому взаємоперевірки

 Визначити спосіб творення кожного іменника.

Варіант 1. Діжечка, електростанція, сучасність, завірюха, ручище.
Варіант 2. Перевезення, паливо, новобудова, незнайомка, подо-

рожник.

  Виділений іменник увести в самостійно складене речення. Зробити 
морфологічний розбір цього іменника.

VІІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Назвати способи творення іменників.
2. Що виражають суфікси при утворенні нових іменників?
3. Навести приклади іменників зі зменшено-пестливим значенням.
4. На що вказують суфікси -ищ, -уг(а), -ак (-як), -ань? Навести при-

клади.
5. Яка послідовність морфологічного розбору іменника?
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ІХ. Підсумок уроку

Х. Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру на одну з тем: «Мій домашній улюбленець», 
«Екскурсія в зоопарк», «Собака — друг людини», «Кумедна тваринка», 
використовуючи іменники, утворені різними способами. Зробити мор-
фологічний розбір двох іменників. 

Додаток

Алгоритм морфологічного розбору іменника

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

2. Назвати частину мови, до якої належить слово (іменник)

3. З’ясувати значення, яке позначає аналізований іменник

Абстрактне 
поняття 

Узагальнена 
ознака чи дія

Явище  
природи 

Конкретний 
предмет 

4. Поставити іменник у початковій формі (називний відмінок однини)

5. Визначити постійні морфологічні ознаки, властиві іменникові

ВідмінаРід
Загальна чи 
власна назва 

Назва істоти 
чи неістоти 

Група (тверда, м’яка чи мішана) 
для іменників І–ІІ відмін  

Число Відмінок 

6. Назвати змінні морфологічні ознаки аналізованого іменника 

Означення   

7. Указати на синтаксичну функцію, яку виконує іменник у реченні

Обставина ПідметПрисудок Додаток
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Урок № 48 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 З РОЗДІЛУ 
«ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників  
з тем «Іменники — назви істот і неістот. Іменники загаль-
ні й власні», «Велика буква і лапки у власних назвах», «Рід 
іменників. Іменники спільного роду», «Число іменників», 
«Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни», 
«Особливості творення іменників»; з’ясувати можливі не-
доліки в ході опанування мовною теорією та прийняти рі-
шення щодо подальшої організації навчальної діяльності 
з розділу «Іменник як частина мови». 

Форма проведення тематичної атестації: виконання завдань тестового 
характеру.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

Дати відповіді на запитання:
1. Яка частина мови називається іменником?
2. На що вказує іменник, яке має значення?
3. Яку синтаксичну роль може виконувати іменник?
4. Які постійні й змінні ознаки має іменник?
5. З’ясувати особливості відмінювання іменників.
6. Як відрізнити іменники — назви істот від неістот? Навести приклади.
7. Як відрізнити загальні й власні назви іменників? Навести приклади.
8. Назвати правила вживання великої букви і лапок у власних назвах.
9. Розповісти про число іменників.
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10. Навести приклади іменників, що мають форми тільки однини або тіль-
ки множини. Пояснити. 

11. Розказати про поділ іменників на відміни. Навести приклади.
12. Які існують особливості творення іменників? 

ІV. Підготовча робота

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення із критеріями 
оцінювання тестових завдань (завдання 1–6 — по 1 балу, завдання 7 —  
6 балів). Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового ха-
рактеру. Поділ учнів класу за варіантами.

V. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1
1. Продовжити речення: Морфологія — це:

а) словниковий склад мови;
б) розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови;
в) розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.

2. У якому рядку всі подані слова — іменники?
а) Залізо, віск, проміння, променіти, восковий;
б) рух, бігати, читати, завдання, радість;
в) звертання, синява, сміливість, радість, читання.

3. У якому рядку всі іменники — жіночого роду?
а) Соло, рагу, шасі, депо, таксі;
б) канікули, Суми, Чернівці, столи, друзі;
в) місіс, мадам, леді, путь, Беатріче.

4. У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?
а) Два, двійка, двоє, двоїтися, подвійний;
б) овоч, овочерізка, овочесховище, овочівник, овочівництво;
в) свіжий, свіжо, свіжість, свіжина, свіженький. 

5. У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?
а) Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, газета Новий день, 

журнал Дніпро;
б) Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Дні-

про, Херсон;
в) Україна, Дунай, Чорне море, Будинок народної творчості, фабри-

ка «Киянка».
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6. Знайти рядок з іменниками спільного роду.
а) Сирота, сіромаха, бідолаха, нікчема, недотепа;
б) круча, груша, неволя, земля, душа;
в) вершина, весна, школа, ластівка, ялинка.

7. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі про іменник як частину 
мови (загальне значення, синтаксична роль, власні й загальні назви, 
правопис з великої літери, відміни іменників, відмінювання, особли-
вості творення іменників).

Варіант 2
1. Продовжити речення: Частини мови — це:

а) слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням;
б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, 

морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні;
в) запозичені з інших мов слова.

2. У якому рядку всі іменник належать до назв неістот?
а) Птах, листя, дерева, вітер, товариш;
б) книга, хата, ніж, одяг, осінь;
в) дощ, небо, ягоди, батько, мати.

3. У якому рядку всі іменники чоловічого роду?
а) Суддя, надія, земля, Ілля, гілля;
б) лоша, теля, зілля, дівча, круча;
в) дріб, край, кінь, біль, Сибір.

4. У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?
а) Береза, березень, березка, березник, березняк;
б) янтар, янтаревий, янтарний, янтарка, янтарно-жовтий;
в) музика, музикант, музикантка, музикознавець, музикантський. 

5. У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?
а) Карпати, родина Коцюбинських, Марко Вовчок, Олекса Довбуш, 

ріка Південний Буг;
б) Азовське Море, Тарас Шевченко, Київ, Ярослав Мудрий, журнал 

Барвінок;
в) Кирило Кожум’яка, День Незалежності України, Петро Сагайдач-

ний, сузір’я Скорпіона.
6. Знайти рядок з іменниками спільного роду.

а) Українка, волошка, черепаха, вежа, малина;
б) базіка, нероба, каліка, гультіпака, добряга;
в) селянка, вила, горобина, жнива, окуляри.
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7. Скласти зв’язне висловлювання про підготовку до участі в олімпіаді, 
ураховуючи те, що на самостійне опрацювання вам задали повтори-
ти розділ «Іменник». 

VІ. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІІ. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час виконання тестових завдань

VІІІ. Домашнє завдання

Виписати з художнього твору уривок тексту-розповіді. Три-чотири 
іменники розібрати як частину мови. Зробити синтаксичний розбір од-
ного речення.
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ПРАВОПИС ІМЕННИКІВ

Урок № 49 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ

Мета: повторити і поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, сприяти зміцненню навичок відмінювання 
іменників І відміни та позначати орфограми у відмінко-
вих закінченнях, пояснювати їх за допомогою відповідних 
орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні 
вміння  знаходити іменники І відміни у текстах, визначати 
їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання 
іменників у власних діалогічних та монологічних вислов-
люваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу виховувати повагу до природи та 
почуття прекрасного.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ;  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Міжпредметні зв’язки: слова із суфіксами зменшувально-пестливого значен-

ня і суфіксами згрубілості в художніх творах (література).
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів шестикласників

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Поміркувати, що 

відбиває заголовок: тему чи основну думку? Обґрунтувати свою дум-
ку. Розкажіть, що ви любите найбільше.
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ЩО Я ЛЮБЛЮ
Люблю матусю, батька люблю,
Люблю хатину рідну свою, 
І рідну школу, і вчителів. 
Село, де вперше світ я уздрів. 
Люблю в криниці блакитну глиб,
І лан що родить для мене хліб
Садок, з якого грушки несу, 
Горбок, на якім корів пасу, 
Бо ті горбочки, лани, ліси— 
Для мене повні добра й краси, 
Бо все, що бачу навколо я, — 
То люба, рідна моя земля!

(М. Підгірянка)

 Назвати іменники. Визначити, до якої відміни вони належать. Ар-
гументувати відповідь.

 Зробити словотворчий аналіз виділеного слова. Якого значення на-
дає суфікс цьому іменникові?

ІV. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

V. Усвідомлення теоретичного  
матеріалу у процесі практичної роботи

Коментар учителя. В орудному відмінку однини іменників І відміни 
закінчення -ою пишеться в словах з основою на твердий приголосний 
(дорогою, річкою), закінчення -ею в словах з основою на м’який та шип-
лячий приголосний (ріллею, тишею), -єю — в іменниках з основою на [й] 
(шиєю, мрією). 

У кличному відмінку іменники чоловічого і жіночого роду І відміни 
закінчуються на -о, -е (-є), -ю. Закінчення -о мають іменники І відміни 
твердої групи: сестро, Миколо. Закінчення -е мають іменники І відміни 
м’якої і мішаної груп: душе, земле, мріє. Графічне закінчення -ю мають 
іменники І відміни м’якої групи, що означають пестливі імена та загаль-
ні назви: дядю, бабусю, матусю, Галю.

У родовому відмінку множини іменники І відміни мають, як пра-
вило, нульове закінчення і зрідка — -ів (сусідів), -ей (сімей). Приголосні 
перед закінченням -ей не подвоюються: статей (стаття).
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Вибірковий диктант
 Виписати іменники І відміни. Довести правильність виконання за-

вдання. Виділити закінчення.

Гай, осика, узгір’я, море, вітер, паляниця, глибінь, глибина, тиша, 
Дніпро, Славута, гуркіт, дитина, життя, площа, відповідальність, ім’я, 
честь, воля, стаття, завдання, жито, пшениця, колосся, обличчя, надія, 
блакить, хмара, рукавиця, пагорб, підземелля, гривня, сім’я, мати, теля, 
буря, товариш, селище, школяр.

 Провідміняти 3–4 іменники. З’ясувати особливості відмінювання 
іменників І відміни.

 Скласти кілька речень, увівши до їх складу іменники різних відмін-
ків. Визначити їх синтаксичну роль.    

Дослідження-відновлення
 Переписати, ставлячи подані в дужках іменники у потрібній формі. 

Пояснити свій вибір. Виділити закінчення й визначити відмінок.

1) Світанки пливуть над (земля) (А. Малишко). 2) Байрак під (кру-
ча) шумить (М. Чернявський). 3) Усе небо було вкрите густими хмара-
ми, неначе чорною (рілля) (І. Нечуй-Левицький). 4) Жито з (пшениця) 
родить нам поле не для одних нас, на всякого долю! (А. Метлинський).  
5) Як мак,  (душа) рожевійте, серця піснями вщерть налийте! (П. Тичина).  
6) Ніч нерухомо (тиша) блищить (Є. Маланюк). 7) Під (груша) у дикій 
моркві до ранку ходять їжаки (Л. Костенко).

 Пояснити зміст виділеного речення.
 Зробити морфологічний розбір іменників пшениця і доля.

Творче завдання
 Закінчити прислів’я, уставляючи пропущене слово. Пояснити зміст 

кожного речення. Поміркувати, у якій ситуації вони можуть бути ви-
користані? Навести приклади.

1) Ми з тобою — як риба з .... . 2) Сказав «дякую» по спині ... .  
3) Куди кінь з копитом, туди жаба з ..., а рак з ... . 4) Хата красна своєю 
... . 5) Пісня ні в добру, ні в злу годину не покидає ... . 6) Зимою бійся 
вовка, а літом — ...  (Нар. творчість).

Довідка: водою, ломакою, лапою, клешнею, господинею, людину, мухи.

 Визначити відміну і відмінок уставлених іменників. З’ясувати особ-
ливості їх правопису.
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Дослідження-моделювання
 Поставити іменники у формі кличного відмінка. 3–4 іменники ввес-

ти до самостійно складених речень. 

Галина, Галя, Галюня, Марина, Маня, Микола, Микольця, Колюня, 
Ілля, Сава, Лука, Ярема, Дарина, Софія, Меланія, бабуся Гафія, бабуня 
Ольга, тітонька Ганнуся, сестриця Маруся, добродійка Ганна Семенівна, 
сусідонька Харитя, пані Орися, пані Зося.

 Поставити іменники у формі давального відмінка однини. Назвати 
й пояснити орфограму в утворених формах іменників.
Ївга, Ольга, ріка, лисичка, Марічка, дочка, свекруха, муха, Мартоха.

VІ. Систематизація й узагальнення знань 

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які особливості відмінювання мають іменники І відміни?
2. У яких відмінках іменники І відміни мають закінчення -о? Навести 

приклади.
3. Навести приклади іменників із закінченнями -ою, -ею, -єю. Визначи-

ти їх відмінок.

VІІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлен-
ня до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час роботи 
з поданої теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: ви випадково зустрілися зі своїм однокласником 
(однокласницею) в осінньому парку. Скласти діалог, який міг би відбу-
тися між вами. Використати іменники І відміни. Визначити їх морфо-
логічні ознаки.

Урок № 50 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, з’ясувати особливості відмінювання іменників  
ІІ відміни; формувати загальнопізнавальні вміння зна-
ходити іменники ІІ відміни у текстах, визначати їх роль  
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у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати 
іменники ІІ відміни у різних формах під час складання 
власних усних і письмових висловлювань; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ви-
ховувати спостережливість, ціннісні якості до власного 
життя, а також повагу до оточуючих людей.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ;  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст. Дібрати заголовок. Порівняти свій заголовок  

із тими, що дібрали однокласники. Скласти простий план й усно 
переказати текст.

Минув ще один місяць відтоді, як ми зі своїми машинами покину-
ли рідний край. Айсберги розламують крижані поля, відкидають геть 
їх уламки і пливуть тихо й невблаганно назустріч своїй загибелі десь 
у теплих водах на півночі.

У нас, в районі обсерваторії Мирного, уже чотири дні гостював ві-
тер, що котився вниз з материкових гір, вимітав з материка твердий, 
мов пісок, сніг.

Вітри часто засипали будівлі снігом по самісінький дах, рили бороз-
ни на сніговій поверхні, псували аеродром.

Після кожної вітрової сваволі тракторист і бульдозерист мусили зно-
ву й знову воювати із заметами (П. Автомонов).

 Виписати іменники ІІ відміни. Визначити групу кожного. Провід-
міняти їх усно й назвати закінчення.

 Зробити синтаксичний розбір останнього речення.
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ІV. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

V. Усвідомлення теоретичного  
матеріалу в процесі практичної роботи

Коментар учителя. Іменники ІІ відміни поділяються на тверду, м’я-
ку і мішану групи. До твердої групи належать іменники чоловічого роду 
з основою на твердий приголосний, окрім шиплячих, та середнього роду 
на -о: стіл, газ, Петро, вікно. До м’якої групи належать іменники чоло-
вічого роду з основою на м’який приголосний та середнього роду на  
-е (крім шиплячих), -я: гай, день, Бенедьо, озерце, обличчя. До мішаної гру-
пи належать іменники чоловічого та середнього роду з основою на ши-
плячий: плющ, меч, видовище.

Робота з таблицею
 Розглянути таблицю поділу на групи іменників чоловічого роду  

з основою на -р. 

Іменники чоловічого роду з основою на -р

Тверда група М’яка група Мішана група

Односкладові іменники 
та з основою на -ір, -ор, 
-ур, -ер та на -ар, -яр, -ир 
з постійним наголосом: 
директор, звір, абажур, 
інженер, базар, бригадир

Дво- або багатоскладо-
ві іменники з суфіксами      
-ар, -ир і з наголосом, 
що переходить на закін-
чення: воротар, богатир

Назви людей за професі-
єю або діяльністю з на-
голошеним суфіксом  
-яр: газетяр, школяр

 Дібрати власні приклади до кожної групи іменників.
 Скласти 3–4 речення з дібраними іменниками.
 Два будь-які іменники розібрати як частину мови.

Колективне складання таблиці «Відмінювання іменників ІІ відміни»

Коментоване письмо
 Провідміняти іменники в однині і множині. Виділити закінчення.

Батько — батьки, вікно — вікна, учень — учні, обрій — обрії, поле — 
поля, слухач — слухачі, плече — плечі.

 Сформулювати правила і зробити висновок про відмінювання імен-
ників ІІ відміни твердої, м’якої та мішаної груп в однині й мно-
жині.
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VІ. Виконання системи творчих завдань

Розподільний диктант
 Розподілити іменники ІІ відміни за групами. 

Терен, м’яч, сніг, рахівник, тесляр, зілля, гвинт, Донець, інвентар, 
явище, мебляр, обрій, запис, малятко, перець, ледащо, горобець, різь-
бяр, плащ, сніг, насіння.

 Провідміняти виділені іменники в однині та множині.
 Дібрати синоніми до іменників рахівник, інвентар.

Творче завдання
 До іменників ІІ відміни дібрати антоніми — іменники І відміни.

Мороз, насип, гамір, мир, літо, центр, море, бруд, осінь, ледар, від-
починок, горе, відчай, лід.

Матеріал для вчителя: спека, канава, тиша, війна, зима, окраїна, 
земля, чистота, весна, трудяга, праця, щастя, надія, вода.

 Визначити групу й закінчення кожного іменника. 

Навчальне читання мовчки
 Прочитати мовчки текст. Визначити його основну думку. З’ясувати 

стилістичну належність тексту. Аргументувати свою відповідь. Які 
почуття викликає у вас це висловлювання?

Життя людське схоже на криницю. Чим довше живе людина, тим 
глибша її криниця. Трапляються мілководі, забагнені криниці, але є й такі, 
глибина в яких незмірна, а вода чиста, джерельна, без ніякої каламуті та жа-
буриння. У глибокі чисті криниці люблять дивитись до всього допитливі 
діти: годинами можуть висіти вони на цямрині і дивитися в недосяжну гли-
бину. Вони бачать там невідомий і прекрасний світ, бо небо бездонне і ви-
соке віддзеркалюється в криниці. Навіть зорі вглибині сяють.

Чи не так само люблять молодші, юні і ще не відстояні людські натури 
якнайпильніше заглянути в душу людей старших, збагачених життєвим до-
свідом і здобутою мудрістю? Чи не впізнають в діях і думах людей, чистих 
серцем і мудрих у своїх помислах, невтомних у праці і багатих своїми ді-
яннями, власного майбутнього, чи не є воно тією найпрекраснішою шко-
лою, вищою і впливовішою за всі спеціалізовані школи світу, що зветься 
одним прекрасним словом — життя. Чи не тому люди, особливо молоді, 
так пильно заглиблюються в бездонні криниці книг, у спогади й розповіді 
людей, які прожили довге і прекрасне життя (За Ю. Збанацьким).
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(Жабуриння — водорості, що ростуть у стоячих водах. Цямрина — де-
ревина з колодязного зрубу).

 Перечитати виділене речення ще раз і з’ясувати його зміст. Поясни-
ти значення слова душа.

  Дібрати синоніми до слів людина, життя.
 Виписати іменники ІІ відміни. Визначити їх групу. Чотири іменни-

ки на вибір провідміняти і виділити закінчення. 

VІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які особливості відмінювання мають іменники ІІ відміни?
2. Як визначити, до якої групи належать іменники чоловічого роду 

з основою на -р? Навести приклади.
3. Навести приклади іменників ІІ відміни м’якої, твердої та мішаної груп. 

VІІІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлен-
ня до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час роботи 
з поданої теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

ІХ. Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру на тему «Життя моєї родини» (яким ціннос-
тям у вашій родині найбільше приділяється увага, які якості людяності 
ви вважаєте найважливішими, як часто в родині ви говорите про сто-
сунки людей і якими вони мають бути тощо), використовувати іменни-
ки ІІ відміни. Визначити морфологічні ознаки кожного іменника. Ви-
ділити закінчення.

Урок № 51 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ 
В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ. БУКВА -А(-Я), -У(-Ю) 
В ЗАКІНЧЕННЯх ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як части-
ну мови, з’ясувати правила правопису букв -а (-я), -у (-ю) 
в іменниках ІІ відміни однини в родовому відмінку; фор-
мувати загальнопізнавальні вміння  знаходити іменники  
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ІІ відміни в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвива-
ти творчі вміння використання іменників чоловічого роду 
в родовому відмінку у власних висловлюваннях; за допо-
могою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате-
ріалу виховувати уважність, чуйність, спостережливість за 
явищами природи.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Правопис: букви -а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни однини в ро-

довому відмінку.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних  
резервів шестикласників з теми

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити його тему. До якого стилю мовлення він 

належить? Відповідь аргументувати.

Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хма-
ринки небом від берега і до молочно-синьої смужки небосхилу гойда-
лося море. Гналися одна за однією високі хвилі. Вода була в одному 
місці темного кольору, в другому — сіро-зелена, а в третьому — чор-
но-синя. Від дужого і пружного вітру вода моря швидко міняла свої 
кольори, немовби вона освітлювалась знизу різнобарвними вогнями 
(З часопису).

 Знайти в тексті іменники ІІ відміни у формі однини родового від-
мінка.

 Які закінчення мають ці іменники? Пояснити, які іменники мають 
закінчення -у (-ю), а які — -а (-я)?
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ІV. Усвідомлення учнями теоретичного  
матеріалу в процесі практичної роботи

Робота з таблицею
 Розглянути таблицю й скласти монологічне висловлювання про особ- 

ливості вживання закінчень -а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни 
чоловічого роду у формі родового відмінка.

Уживання закінчень іменників чоловічого роду  
ІІ відміни в родовому відмінку однини

-а (-я) Приклади -у (-ю) Приклади

1. Назви істот Керівника, учня, 
коня, молотка, 
станка

1. Назви речовин, 
мас, матеріалів

Цукру, меду, соку, 
воску

2. Назви кон-
кретних, чіт-
ко окреслених 
предметів

Воза, стола 2. Абстрактні по-
няття, наукові те-
чії

Розвитку, прогресу, 
матеріалізму, ритму

3. Назви мір 
довжини, ваги, 
часу, грошей

Кілометра, гекта-
ра, кілограма, п’я-
така

3. Відчуття Болю, жалю, гніву, 
смутку

4. Більшість 
слів-термінів

Відмінка, параграфа, 
атома, радіуса (але: 
роду, виду, стану)

4. Явища природи Вітру, морозу, снігу, 
дощу, граду

5. Назви насе-
лених пунктів

Парижа, Лондона, 
Києва, Львова

5. Географічні  
назви

Дунаю, Дону, Уралу, 
Бугу (але під наго-
лосом — -а: Дніпра, 
Дінця, Дністра)

6. Установи Університету, вок-
залу, порту

 Дібрати власні приклади і записати їх.
Коментар учителя. Деякі іменники чоловічого роду в родовому від-

мінку мають паралельні закінчення -а (-я), -у (-ю): стола — столу, дво-
ра — двору, моста — мосту.

V. Виконання системи творчих завдань

Розподільний диктант
 Записати іменники у дві колонки: у першу ті, що мають закінчення 

-а (-я) в родовому відмінку однини, в другу — -у (-ю).
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Голос, колос, урок, настрій, сум, оптимізм, розвиток, обрій, вечір, 
очерет, зміст, ґрунт, гурт, гурток, біль, степ, лист, кожух, погляд, відчай, 
січень, рух, сад, садочок, острів, луг, Кавказ, Урал, вітер, телефон.

 Скласти 3–4 речення, використовуючи подані іменники в родовому 
відмінку однини. Один іменник розібрати як частину мови.

 Пригадати, які слова називаються омонімами. Виділити іменники, 
до яких можна дібрати омоніми.

Пояснювальне письмо з використанням методу «Прес»
 Подані іменники поставити в родовому відмінку однини і пояснити 

їх правопис за допомогою методу «Прес» (таблиця на дошці).

«Я вважаю, що...», «Тому що...», 
«Висновок (оскільки, згідно з правилом...)»

Автобус, цукор, хлібороб, фініш, успіх, технікум, суфікс, розклад, 
табель, птах, технік, супутник, прогрес, план, пилосос, пил, пасажир, ві-
тер, вокзал, грам, документ, бульдозер, бетон, актив, асфальт.

 Поміркувати, який тип мовлення ви використали, висловлюючи 
думки щодо правопису утворених іменників.

 З’ясувати лексичне значення виділених іменників. У разі потреби 
звернутися до тлумачного словника.

Відновлення деформованого тексту
 Прочитати текст, розкриваючи дужки. З’ясувати, що відбиває за-

головок: тему чи основну думку тексту. Визначити тип і стиль мов-
лення.

ДЛЯ НАШИХ ДРУЗІВ
У кінці вересня й на початку жовтня птаство готується до (відліт) 

в теплі краї. Збираються у далеку мандрівку ластівки, ще раніше покину-
ли нас стрижі. Потягнулися з півдня лелеки, великим правильним три-
кутником прямують до Африканського (континент) журавлі. А ті птахи, 
що залишаються в нас, з наближенням (листопад) й (грудень) горнуться 
до (оселя) людей, чекають нашої (допомога) в пору (холод) і (голод).

Восени слід передбачити, як допомогти перезимувати всім мешкан-
цям (ліс). Для цього треба їм приготувати (корм): пташкам — (зерно), 
косулям — зелених віників з гілочок (дерево). Узимку пташкам до впо-
доби насіння (кавун), (салат), (льон), (соняшник), (лопух), кінського 
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(щавель). Жменька (корм) врятує багатьох пташок від голодної (смерть) 
(За А. Волковою).

 Визначити відмінки іменників, ужитих у тексті.
 Робота  в групах. Підготувати зв’язну розповідь про те, як ви готує-

теся до зимівлі наших менших друзів.

VІ. Узагальнення й систематизація знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які закінчення мають іменники ІІ відміни?
2. Коли пишеться -а (-я) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду однини 

в родовому відмінку? Навести приклади.
3. Коли пишеться -у (-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду однини 

в родовому відмінку? Навести приклади.
4. Для чого потрібні знання з поданої теми? Відповідь обґрунтувати.

VІІ. Підсумок уроку 

VІІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: ви готуєте домашнє завдання до уроку з природо-
знавства. Вам необхідно розповісти про явища природи восени. Скласти 
монологічне висловлювання про осінні явища природи, використовую-
чи прислів’я і приказки про осінь, а також іменники ІІ відміни однини 
чоловічого роду в родовому відмінку. 

Урок № 52 
ПРАВОПИС ІМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ВІДМІН  
У КЛИЧНОМУ ВІДМІНКУ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, з’ясувати основні способи утворення та право-
пису іменників І та ІІ відмін у кличному відмінку, навчити 
правильно утворювати кличну форму; розвивати логічне 
мислення шестикласників, уміння аналізувати матеріал, 
працювати за аналогією; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу виховувати увагу 
до слова.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ;  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Усвідомлення учнями теоретичного  
матеріалу у процесі практичної роботи

Вступне слово вчителя
Одне з найцікавіших князівств — князівство ІМЕННИК, що керує 

загальними та власними назвами, істотами і неістотами, родами і чис-
лами. Наше завдання — ближче познайомитися з іменниковими дочка-
ми — Відмінами та синами — Відмінками.

Евристична бесіда
1. Як називається особливий відмінок, окрім прямого і непрямих від-

мінків?
2. Коли доцільно його використовувати?
3. Чим кличний відмінок відрізняється від інших? Навести приклади.

Колективна робота з текстом
Прочитати поезію. Визначити тему й основну думку вірша. Аргумен-

тувати свою відповідь.
Калині кажу:
                     — Тітко Калино!
Горіхові кажу:
                      — Дядьку Горіше!
Нагідці кажу:
                       — Сестро Нагідко!
Барвінку кажу:
                        — Брате Барвінку!
А Хризантемі кажу:
                         — Панно!

(Г. Кирпа)
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 Виписати іменники у формі кличного відмінка. Позначити закінчен-
ня. До якої відміни належать подані іменники? Довести правильність 
виконаного завдання.

 Зробити висновок у формі монологічного висловлювання в науково-
му стилі про те, які закінчення мають іменники І і ІІ відмін у клич-
ному відмінку.

Аналіз узагальнювальної таблиці
 Розглянути таблицю й розповісти про відмінкові закінчення імен-

ників І і ІІ відмін у кличній формі. 

Відміна і група Називний відмінок Кличний відмінок

Тверда група (І відміна) дівчина, Тамара дівчино, Тамаро

М’яка група (І відміна) рукавиця рукавице

Мішана група  
(І відміна)

мрія, матуся, душа мріє, матусю, душе

Тверда група  
(ІІ відміна)

працівник, інженер працівнику, інженере

М’яка група (ІІ відміна) хлопець, герой хлопче, героє

Мішана група 
(ІІ відміна)

викладач, пісняр викладачу, пісняре

 Навести власні приклади.
 Скласти 3–4 речення, використовуючи іменники у кличній формі. 

Визначити їх синтаксичну роль.

ІV. Виконання системи завдань  
і вправ на закріплення вивченого

Дослідження-моделювання
 Записати іменники у формі кличного відмінка.

Весна, груша, весілля, Дніпро, батьки, кутя, старшина, гроно, сон-
це, дядя, грім, сирота, суддя.

 Визначити відміну і групу, до якої вони належать. Виділити закін-
чення.

Коментоване письмо
 Прочитати. Розкрити дужки, ставлячи іменники І, ІІ відмін у клич-

ній формі. Поміркувати, які емоційні відтінки притаманні клично-
му відмінкові.
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1) Люлі, люлі, спи, (сестричка)! (В. Ладижець). 2) Чого ти плачеш, 
(любий синок)? (С. Воскрекасенко). 3) (Ластівочка) сизокрила, звідкіля 
ти прилетіла? (А. Камінчук). 4) Ой, (вишенька, черешенька), чом рясно 
не родиш? (Нар. пісня). 5) Ой не шуми, (луг), зелений (байрак)! (Нар. 
пісня). 6) (Зоря моя вечірняя), зійди над горою (Т. Шевченко). 7) (Вечір-
дрімайлик), просимо до хати (А. Камінчук). 8) Розвійтеся з вітром, (лис-
точки зів’ялі) (І. Франко).

 Зробити морфологічний розбір іменників з останнього речення.

Творча робота  
 Дібрати іменники-синоніми ІІ відміни до поданих слів.

Згода, оборона, атака, битва, вдача, відозва, зарплата, земля, покрів-
ля, криниця, курява, стіна, неволя, нива, тиша.

Довідка: мир, захист, наступ, бій, характер, звернення, заробіток, 
ґрунт, дах, колодязь, пил, мур, полон, лан, спокій.

 Усно поставити іменники у кличній формі. Визначити закінчення у цих 
словах.

 З’ясувати лексичне значення виділених слів.
 Три-чотири іменники ввести у самостійно складені речення.

V. Узагальнення зробленого на уроці

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Коли іменники вживаються у кличній формі? 
2. Які особливості правопису іменників І, ІІ відмін у кличному від-

мінку?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Утворити від поданих іменників кличну форму: Вітчизна, країна, 
людина, Ганна, Надія, мрія, доня, матуся, Людмила Петрівна, Тетяна 
Василівна, річенька, сестричка, земля. 

2. Скласти п’ять речень з утвореними словами. Поміркувати, чи існує 
різниця між звертаннями та кличною формою іменників. Відповідь 
аргументувати.

3. Виписати з творів художньої літератури 3–4 речення з іменниками 
у формі кличного відмінка.
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Урок № 53 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ і ІV ВІДМІН

Мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, 
ознайомити шестикласників з особливостями відмінюван-
ня іменників ІІІ і ІV відмін; розвивати пізнавальну діяль-
ність учнів, їхнє логічне і критичне мислення, творчі вмін-
ня й навички; за допомогою мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу виховувати любов до України, рід-
ного краю, прищеплювати інтерес до історії та традицій 
українського народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Міжпредметні зв’язки: іменники третьої та четвертої відмін у художніх 

творах (література).
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями 
уроку. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним

Хата моя, біла хата...
Народна творчість

ІV. Актуалізація опорних знань  
(задля зіставлення базових знань з новими)

Робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Дібрати за-

головок. Якого типу і стилю  мовлення  цей текст?
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Дедалі більше віддаляється від нас в шаленому темпі атомної епохи хата-
білянка у вишневому садку з колискою та мудрим усміхом батька. У цій хати-
ні — наш корінь роду, щось одвічне, як життя, і святе, як мамина пісня...

Українська хата-праматір має цілий ряд оберегів. Одним із них є сво-
лок. На сволок вибирали товстий стовбур дуба або липи, який обтесували,  
надаючи квадратної або прямокутної форми. Сволок на Україні завжди 
символізував міцність оселі. На ньому вирізьблювали дату спорудження, 
прізвище господаря.. Іноді записували важливу подію в житті родини чи 
суспільства. Зі сволоком було пов’язано багато вірувань, звичаїв, обрядів 
у житті українського народу.

Збираючи дитину до церкви на хрестини, куми по черзі піднімали 
її до сволока і вихваляли, зичили добра, шани людської. Травневе зілля 
клали на сволок і тримали до Зелених свят. Вірили, що воно оберігало 
хату від грому і блискавки.

Особливо цікаві символи, які передають космічні уявлення наших 
предків. Є тут дерево життя, що єднає небо і землю.

Сволок с цілим літописом давніх уявлень людини про світобудову, ду-
ховне життя, є витвором народного мистецтва (За В. Скуратівським).

 Дати відповіді на питання за змістом тексту:
1. Чому хатину називають святою?
2. Що символізує хата?
3. Які обереги є в української хати-праматері?
4. Яке значення мав для української родини сволок?
5. Із чим можна пов’язати сволок?
6. Який звичай існував напередодні хрестин дитини?
7. Для чого травневе зілля клали на сволок?
8. Чи доводилося вам бачити справжню українську оселю? Розпитайте 

батьків, можливо вони виросли в ній, які символи їм запам’яталися?

 Скласти план (самостійно). Записати його. Переказати текст (усно).
 Увести до тексту іменники ІІІ і ІV відмін. Визначити відмінок та син-

таксичну роль ужитих іменників. 

V. Усвідомлення учнями теоретичного матеріалу

Творче моделювання
 Провідміняти іменники в однині та множині. Виділити закінчення.

Курча — курчата, теля — телята, хлоп’я — хлоп’ята, подорож, юність.
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 Зробити висновок про особливості відмінювання іменників ІІІ і ІV від-
мін. Дібрати власні приклади.
Коментар учителя. Іменники ІІІ і ІV відмін на групи не поділяють-V відмін на групи не поділяють- відмін на групи не поділяють-

ся. Іменник мати при відмінюванні має суфікс -ер (-ір): матері, матір, 
матерями. 

В орудному відмінку перед закінченням -ю приголосні д, т, з, с, ц, л, 
н, ж, ч, ш у вимові подовжуються, а на письмі — подвоюються. Але якщо 
в кінці слова збігаються два різні звуки, то подовження не відбувається: 
сіль — сіллю, річ — річчю, вість — вістю, радість — радістю.

Іменники ІV відміни у знахідному відмінку множини мають дві 
форми: 

1) назви неістот — форму називного відмінка множини: імена, гор-
нята; 

2) назви істот — форму родового відмінка множини: малят, хлоп’ят.
Іменник з суфіксом -ен- в родовому та орудному відмінках однини 

та іменники — назви тварин у знахідному відмінку множини мають па-
ралельні форми: того ім’я (імені), доглядали телята (телят). 

Вибірковий диктант
 Записати із сприйнятих на слух іменників тільки ті, що належать до 

ІІІ і ІV відмін.

Зима, Петро, мати, дівча, дівчина, плем’я, полум’я, сім’я, Микола, 
вітер, тиша, ніч, тінь, ведмежа, яблуко, сіль, життя, мета, ягня, подорож, 
вогнище, сирота, радість.

 З’ясувати орфограми у виписаних іменниках.
 Скласти 3–4 речення з поданими іменниками. Два іменники розі-

брати як частину мови.

Ігровий момент
 Відгадати загадки.

1) Хто тебе так щиро любить 
і вбирає, і голубить, 
і кладе у постіль спати?
Хто тебе узяв за руку
і до школи на науку 
вів, щоб розуму навчати? (Мати)

2) Вам його дано, а люди користуються. (Ім’я)
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 Відгадки — слова-іменники записати і провідміняти. Виділити за-
кінчення. 

Самостійна робота з використанням прийому взаємоперевірки
 Поставити іменники ІІІ відміни у формі орудного відмінка однини. 

Пояснити правопис іменників.

Височінь, галузь, загибель, вись, мідь, міць, сіль, міль, ніч, кров, лю-
бов, матір, вість, якість, жовч.

 З’ясувати лексичне значення виділених слів. Скласти з ними ре-
чення.

Ситуативне завдання
 Уявити ситуацію: перебуваючи в українській родині в гостях, ви ста-

ли свідком того, що господар, виголошуючи святкову промову, ви-
користав «Сказав би, та піч в хаті». Скласти монологічне вислов-
лювання у формі розповіді, з’ясувавши традицію українців щодо 
використаного господарем висловлювання. У розповіді вжити імен-
ники ІІІ і ІV відмін. 

VІ. Узагальнення й систематизація вивченого на уроці

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які іменники належать до ІІІ відміни? Навести приклади.
2. Які іменники належать до ІV відміни? Навести приклади.
3. Які іменники мають паралельні закінчення при відмінюванні? Навес-

ти приклади.
4. З’ясувати особливості відмінювання іменника мати.

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру на тему «Традиції мого народу», викорис-
товуючи іменники різних відмін. Визначити у вжитих іменниках закін-
чення.
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Урок № 54 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 15. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛУ  
ДЛЯ ТВОРУ І ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ.  
СКЛАДНИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ І ПРОСТИЙ 
ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Мета: познайомити шестикласників з основними джерелами ма-
теріалу для твору і його систематизацією, виробити вмін-
ня й навички добирати і систематизувати для самостійних 
висловлювань матеріал на основі різних джерел; за допо-
могою мовленнєво-комунікативного дидактичного матері-
алу розширити знання учнів про прекрасні куточки нашої 
держави; сформувати в учнів поняття про складний план 
готового тексту; удосконалити вміння складати простий 
план власного висловлювання.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності  
учнів у процесі виконання практичних завдань

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати учнівський твір. Визначити, що відображає заголовок — 

тему чи основну думку. Які, на ваш погляд, джерела використовував 
учень для написання твору?

УЛЮБЛЕНИй КУТОЧОК УКРАЇНИ
Найулюбленішим місцем відпочинку став дендропарк «Софіївка», 

який розташовуваний в місті Умань Черкаської області. Це один із шедев-
рів садово-паркового мистецтва. його називають перлиною України.
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На жаль, не збереглися імена тих, хто своїми руками створив «Со-
фіївку». Лише нещодавно вдалося виявити прізвища трьох будівничих. 
Це кріпосні селяни — Іван Вдовиченко, Ілля Вдовиченко і Корній Кузь-
менко.

Парк названий іменем Софії Вітт, якій зробив весільний подарунок 
магнат Станіслав Потоцький.

Створення парку розпочалося восени 1796 року. Були виконані став-
ки, із величезних кам’яних брил споруджені гроти, видові майданчики 
над Нижнім ставком, Великий водоспад. Не залишає байдужою увагу 
кожного відвідувача парку канал, прокладений під землею від Солодкого 
моря. Він символізує міфічну річку Стікс, якою Хорон перевозить душі 
померлих у підземне царство Аїда. На березі Нижнього ставка неподалік 
від Великого фонтана височить так звана Левкарська скеля.

Якщо зібрати до купи всі міфи, з якими пов’язані основні споруди 
та скульптури парку, вони стануть своєрідними ілюстраціями до творів 
Гомера «Іліада» і «Одіссея» в образах паркового мистецтва.

Уманський парк чудовий в усі пори року. Він є своєрідною зоною 
відпочинку (З твору учениці).

 До кожного абзацу дібрати і записати кілька питань. Чи можна їх 
уважати пунктами плану?
Коментар учителя. Складання плану готового тексту — це один 

із найнеобхідніших компонентів роботи над текстом. Складний план 
допомагає передати зміст тексту повніше.

Складний план має три частини. Вступ — передісторія розповіді, 
що розвивається в основній частині. Вступ має підготувати до сприй-
мання викладу. Тут доцільно розповісти про історичні події зображу-
ваних в основній частині подій; життєву основу конфлікту, що буде 
розв’язаний; факти з біографії письменника, які глибоко розкривають 
перипетії твору тощо.

Основна частина — сформульована у вигляді заголовка теза, яку тре-
ба довести. Вона розчленовується на кілька пунктів, які, у свою чергу, 
можуть поділятися на підпункти, що деталізують думку.

Висновок — підсумок написаного, що випливає з основної частини. 
Тут доречно наголосити на значенні художнього твору чи образу, висло-
вити своє ставлення до зображуваних подій.

Основними джерелами матеріалу для твору є художня, наукова, на-
уково-популярна література, періодичні видання, випадки з життя.
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Опрацювання пам’ятки добору й систематизації матеріалу до твору

ЯК ДОБИРАТИ й СИСТЕМАТИЗУВАТИ МАТЕРІАЛ ДО ТВОРУ
1. Вдумайтесь у зміст теми, зрозумійте її сутність і мету.
2. Доберіть тексти тематично співзвучних художніх творів, публіцистичних 

або наукових статей.
3. Виділіть і перечитайте окремі місця дібраних джерел. Оформіть тезаурус: 

афористичні вислови, цікаві думки, описи тощо.
4. Виберіть із тезаурусу ті думки, які справді таки підтверджуватимуть (роз-

виватимуть, уточнюватимуть чи пояснюватимуть) висловлену думку.

Дослідження-відновлення зв’язного висловлювання
 Прочитати висловлювання. Чи можна його назвати текстом? Чому? 

Розставити абзаци так, щоб зміст тексту відповідав поданому плану.

Вижницю називають воротами Карпат. Широко відчинені вони для 
тих, хто прагне прилучитися до первозданної гірської краси. Цілюще гір-
ське повітря, настояне на хвойних пахощах, мальовничі пейзажі, що ми-
лують зір і створюють добрий настрій, привітність місцевих жителів — 
усе це приваблює сюди на відпочинок сотні жителів нашої країни.

А ще в цьому селі є тесаний храм, споруджений буковинськими май-
страми без жодного цвяха. Увагу туристів привертає також невеличка ка-
плиця, що стоїть край дороги. Пригляньтеся уважніше до старослов’ян-
ського мережива, вирізьбленого на стінах каплички, і ви прочитаєте 
сумний літопис про тяжкі роки кріпацтва, гірку минулу долю цього не-
величкого карпатського села.

Сьогоднішня Вижниця — буковинський центр деревообробної про-
мисловості, місто життєрадісних трудівників, народних митців й умільців, 
художні твори яких неодноразово були окрасою міжнародних виставок.

У письмових документах Вижниця вперше згадується в 1501 р. На 
початку XVIII століття тут повстав проти гнобителів народу легендарний 
Олекса Довбуш зі своїми опришками.

У широкій долині, де непокірний Черемош виривається із полону 
стрімких вершин і несе свої води назустріч Пруту, розкинулося місто Виж- 
ниця. Усе в ньому невіддільно пов’язане з горами. Вони наділили його 
неповторною красою і привабливістю (За В. Демченко, Е. Друкмані).

План
1. Місце розташування Вижниці.
2. Перша згадка та історичне минуле Верховини.
3. Сучасне життя Вижниці.
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4. Вижниця — ворота Карпат.
5. Визначні пам’ятки невеличкого карпатського села.

 Подумати і дати відповіді на питання:
1. Чи потрібен простий план при складанні зв’язного висловлю-

вання?
2. Чому саме треба складати плани?

Коментар учителя. План мусить спрямувати не лише зміст письмової 
роботи, а й її композицію. Він надає творові чіткості, стрункості, повно-
ти і довершеності, є контурним твором.

 Лексична робота: пояснення значення слова опришки, Верховина.
 Зіставити відновлений текст із планом.

Творча робота
 Скласти простий план для розповіді про найкрасивіший куточок 

України.

IV. Узагальнення зробленого на уроці

V. Домашнє завдання

Скласти простий план до твору-розповіді з теми «Асканія-Нова — 
чарівний куточок півдня України». За планом підготувати усний твір-
розповідь.

Урок № 55 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 16. НАВЧАЛЬНИЙ УСНИЙ  
ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ЖАНРОВОЮ КАРТИНОЮ

Мета: розвивати вміння шестикласників осягати зміст живо-
писної графіки, виражальні засоби, помічати всі важли-
ві й другорядні деталі, розкрити майстерність художника; 
удосконалювати культуру усного мовлення, сприяти збага-
ченню й уточненню словникового запасу шестикласників; 
якнайповніше використати естетичний і моральний по-
тенціал художнього полотна для духовного розвитку шес-
тикласників.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів-термінів та понять образотворчого 

мистецтва.
Міжпредметні зв’язки: усне оповідання змісту і художніх засобів у тво-

рах живописної графіки, що зображують казкових персо-
нажів.

Обладнання: репродукція картини «Багрянець осені» Катерини Бі-
локур.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь  і навичок. 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів шестикласників

Перед тим як розглянути репродукцію картини «Багрянець осені» 
Катерини Білокур, учитель проводить бесіду з учнями за питаннями:

1. Що вам відомо про Катерину Білокур?
2. Які види образотворчого мистецтва ви знаєте? (Натюрморт, графіка, 

акварельна техніка.)
3. Що називається оповіданням? Які складові воно має?

IV. Підготовча робота до складання усного  
твору-оповідання за жанровою картиною

Коротке повідомлення учнів про останні роки творчості письменниці
В останні роки життя Білокур захопилася акварельною техні-

кою, що засвідчують чисельні композиції, зокрема «Багрянець осені»  
(1950-ті рр.), «Гай» (1955 р.), «Вересень» (1956 р.), «Напровесні» (1958 р.),  
«Осінь» (1960 р.). Усі вони витримані в одному стильовому ключі (з на-
лаштованістю на «реалії»), передачу психології стану природи.

Поцінування й уславлення званням народної художниці України 
майже не змінило щоденних життєвих ситуацій: холодна хата взимку, 
хвороба матері і самої художниці, а найтрагічніше — постійна нестача 
фарб, а пізніше — ліків. На прохання допомогти відгукувалося небага-
то. Так тривало до кінця її страдницького життя.

Два останні роки життя Катерина Василівна майже не працювала.
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Осмислення художнього полотна (аналіз картини)
1. До якого жанру належить картина «Багрянець осені» Катерини Бі-

локур? (Пейзаж)
2. Чи можна визначити тему художнього полотна? (Золота осінь.)
3. Що зображено на картині? (На картині зображено природу восени.)
4. У чому проявляється краса рідної природи?
5. Яка пора року зображена на картині?
6. Які кольори присутні?

Добір робочих матеріалів
1) Колективний добір матеріалів до майбутнього твору.
• Назвати об’єкти, зображені на картині. (Дерева, кущі, трави)
• Дібрати синоніми до слова небо. (Небеса, небозвід, небокрай, твердінь)
• Назвати кольори картини. (Жовтий, зелений, світло-жовтий, коричне-

вий, блідо-голубий, сіруватий, світло-коричневий, зеленаво-жовтий)
2) Добір характерних ознак об’єктів, зображених на полотні (робота 

в групах).

Катерина Білокур, «Багрянець осені» 
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Варіант 1. Берези — високі, стрункі, похилі.
Варіант 2. Галявина — невеличка, устелена різнотрав’ям.
Варіант 3. Небо — високе, хмаринки де-не-де, біло-блакитне.

Творча робота
 Продовжити речення, використовуючи опорні слова та словосполу-

чення, образні вислови.

1. Перед нами березовий гай...
2. Автор картини знайомить нас із...
3. Художниця вдало дібрала...

V. Складання усного твору-оповідання  
за жанровою картиною

 Скласти усний твір-оповідання за жанровою картиною, дотримую-
чись структури оповідання:

1. Зав’язка — епізод, яким починається розвиток подій у творі.
2. Розвиток дії.
3. Кульмінація — момент піднесення, напруження.
4. Розв’язка — заключна дія, що виступає як результат розвитку подій  

у творі.

VI. Домашнє завдання

Уявити, що ви змогли почути розмову об’єктів, зображених на кар-
тині К. Білокур «Багрянець осені». Оформити цю роботу у вигляді діа-
логу до 10 реплік.

Урок № 56 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх  
УМІНЬ І НАВИЧОК № 17. НАВЧАЛЬНИЙ  
ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ  
ЗА КАРТИНОЮ В хУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета: розвивати вміння шестикласників осягати зміст живо-
писного твору, виражальні засоби, помічати всі важливі  
і другорядні деталі, розкрити майстерність художника; удо-
сконалювати культуру писемного мовлення, сприяти збага-
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ченню й уточненню словникового запасу шестикласників; 
якнайповніше використати естетичний і моральний потен-
ціал художнього полотна для духовного розвитку учнів.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів-синонімів (у тому числі контексту-

альних).
Міжпредметні зв’язки: письмовий опис змісту і художніх засобів у творах жи-

вопису, що зображують пейзаж (образотворче мистецтво).
Обладнання: репродукція картини «Пейзаж з вітряком» Катерини Бі- 

локур.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів шестикласників

Перед тим як розглядати репродукцію картини К. В. Білокур «Пей-
заж з вітряком», учитель проводить бесіду з учнями за питаннями:

1. Яка різниця між такими видами образотворчого мистецтва, як живо-
пис і графіка?

2. Що називається пейзажем, натюрмортом?
3. Імена яких відомих художників України ви знаєте?
4. Які ознаки має художній стиль мовлення?

IV. Підготовча робота до складання письмового  
твору-опису природи за картиною в художньому стилі

Коротке повідомлення учня про автора картини
Катерина Василівна Білокур — народна художниця України, геніаль-

на особистість, одна з визначних постатей ХХ ст. — народилася 7 грудня 
1900 року в селі Богданівка.

Не отримавши навіть початкової освіти, вона вчилася сама: оволо-
діла грамотою, багато читала. Доля не послала Катерині ні мистецьких 
шкіл, ні мистецьких наставників. За її висловом, «тягла свій віз пізнан-
ня основ мистецтва самотужки».

Починала вчитися малювати з портретів рідних, близьких її серцю 
людей.
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У перших її роботах «Жінка в зеленому корсеті» (1920), «Портрет 
Олі Білокур» (1928), «Портрет Надії Кононенко» (1929), «Портрет кол-
госпниці Надії Бахмач» (1932–1933 рр.) видно намагання досягти поді-
бності з оригіналом.

П’ятдесяті роки становлять вершину творчості Білокур. Вона від-
ходить від феєрично-квіткових композицій і створює твори філософ-
ського звучання.

У творчому доробку художниці варто вкоренити її натюрморти. Най-
відоміші з них — «Снідання» (1950), «Квіти, яблука і помідори» (1950), 
«Натюрморт з хлібом» (1956), «Натюрморт з колосками і глечиком» 
(1958–1959), «Натюрморт» (1960) — уславлюють рідну землю, людину-
трудівника і здобутки його праці.

В останні роки життя Білокур захопилася акварельною технікою, що за-
свідчують численні композиції, зокрема «Багрянець осені» (1950-ті рр.),  
«Гай» (1955), «Осінь», «Вересень» (1956), «Напровесні» (1958), «Осінь» 
(1960).

 Катерина Білокур «Пейзаж з вітряком»
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Осмислення художнього полотна (аналіз картини)
1. До якого жанру належить картина К. В. Білокур «Пейзаж з вітряком»?
2. Визначити тему й основну думку художнього полотна.
3. Що зобразила К. Білокур на першому плані? Чи є це смисловим цен-

тром картини?
4. На що звертає увагу художниця на другому плані?
5. Яка кольорова гама картини? Чому?
6. Яку пору року зобразила Катерина Василівна на полотні?
7. Чи сподобалася вам картина? Чим саме?

Добір робочих матеріалів
1. Колективний добір матеріалів до майбутнього твору:

• Назвати об’єкти, зображені на картині. (Стежка, човен, річка, хата, 
дерева, вітряк, небо, хмари, поле)

• Дібрати синоніми до слова вітряк. (Млин, тупчак, топчій)
• Назвати кольори картини. (Синій, блакитний, темно-синій, жовто-

зелений, блідо-голубий, темно-коричневий, коричневий)

2. Добір характерних ознак об’єктів, зображених на полотні (робота 
за варіантами).

Варіант 1. Річка — невелика, вузька, як стрічечка, місцями неспо-
кійна. Поле — широке, безкрає, заросле високого густою травою.

Варіант 2. Дерева — поодинокі, стрункі, зелено-сиві. Вітряк — ста-
резний, самотній, дерев’яний, великий.

Варіант 3. Небо — хмарне, високе, сумне, нахмурене, блідне. Хата — 
солом’яна, низька, убога, стара.

Творча робота
 Продовжити речення, використовуючи опорні слова і словосполу-

чення, образні засоби.

1) На краю Богданівки… . 2) Розкішна природа… . 3) Поле, як море, 
що сягає у незмірну далину… . 4) Широке поле посередині перетинає 
стежка, яка біжить… . 5) Вітряк, ніби…

V. Складання письмового твору-опису в художньому стилі 
за картиною К. В. Білокур «Пейзаж з вітряком» 

Скласти письмов–ий твір-опис за картиною, дотримуючись плану:
1. Край рідної Богданівки — затишний куточок біля річки.
2. Далекий і близький плани картини Катерини Білокур.
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3. Використання художницею кольорів як засобу увиразнення основ-
ної думки твору.

4. Загальне враження від картини.

VI. Домашнє завдання

1. Завершити письмовий твір-опис за картиною Катерини Білокур, 
розпочатий на уроці.

2. Письмово описати одну з репродукцій Катерини Білокур («Цар-ко-
лос», «Рідне поле», «Гай») у художньому стилі.

Урок № 57 
БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАх -ЕЧОК(-ЄЧОК),  
-ЕЧК(А), -ИЧОК, -ИЧК(А), -ІНН(Я), -ЕНН(Я),  
-Н(Я), -ИНН(Я), -ИВ(О), -ЕВ(О)

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, з’ясувати правила вживання букв е, и, і у су-
фіксах -ечок, -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), 
-инн(я) -ив(о), -ев(о) в іменниках; формувати загальнопіз-
навальні вміння знаходити іменники з указаними суфікса-
ми в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати твор-
чі вміння використання іменників з поданими суфіксами  
у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до 
природи, до таланту майстрів українського слова.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ,  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Міжпредметні зв’язки: слова з суфіксами зменшувально-пестливого зна-

чення і суфіксами згрубілості в художніх творах (літера-
тура).

Правопис: вживання букв е, и, і у суфіксах -ечок, -ечк(а), -ичок, -ичк(а), 
-інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) в іменниках.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Ознайомлення шестикласників з темою,  
метою і завданнями уроку. Оголошення  
епіграфа уроку і робота з ним

Вам доводилось коли-небудь мандрувати морем?
Ю. Збанацький

ІV. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити його основну думку. Які почуття викли-

кає у вас цей вірш?

ДО МОРЯ
Чолом тобі, синє, широкеє море!
Незглибна безодне, безмежний просторе,
                          Могутняя сило, — чолом!
Дивлюсь я на тебе і не надивлюся,
Думками скоряюсь, душею молюся,
                          Співаю величний псалом.
Міцне, необорне!.. Ні грому, ні хмари
Не страшно тобі, не боїшся ти кари — 
                           Само собі, вищий закон.
Звабливе, розкішне! В тобі й раювання,
І мрія солодка, і втіха кохання,
                            І любий та лагідний сон...  

(М. Вороний)

 Знайти іменники й визначити, які з них належать до назв істот, а які — 
до неістот. Які з іменників є загальними назвами, а які — власними? 
Відповідь аргументувати.

 Визначити синтаксичну роль іменників море і сон.

Навчальне аудіювання
 Прослухати текст. До якого типу мовлення він належить? Дібрати 

заголовок, який би відбивав тему тексту. Чи можете ви уявити себе 
в такій ситуації? Поміркувати, як би ви вчинили, якби потрапили  
в неї. Поділитися своїми міркуваннями.



228 Усі уроки української мови в 6 класі 

Маяк то засвічувався, то гас, наче дражнився й закликав своїм білим 
вогнем. Так, принаймні здавалося одному самотньому плавцеві в морі, 
що жадібно стежив за тими вогнями. Великі хвилі підносили плавця 
на гребінь, і, коли цей момент збігався зі спалахом маяка, плавець відчу-
вав прилив сили і бадьоріше посувався вперед. Часом плавець потрапляв 
у провалля між хвилями або вода заливала йому очі, і він кілька хвилин 
не бачив маяка. Тоді слабшали помахи рук, приходила кволість і безпо-
радність. Десь за островом, над суходолом, блискавки перетинали не-
босхил, але звуки грому вже не долітали сюди (За М. Трублаїні).

 Виписати з тексту іменники, ужиті в родовому відмінку. Визначити 
їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

 Зробити фонетичний розбір виділеного слова.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
в процесі практичної роботи

Коментар учителя. Ненаголошені голосні в суфіксах -ечок, -ечк(а), 
-ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) вимовляють-
ся невиразно, як [е], наближений до [и]; [е], наближений до [і]; [и], на-
ближений до [е]. 

Для правильного написання цих суфіксів ми користуємося такими 
правилами:

Суфікси -ичк(а), -ичок уживаються в іменниках, утворених від слів 
із суфіксом  -ц-: паличка — палиця, синичка — синиця, і надають зменше-
но-пестливого значення. В інших іменниках уживаються суфікси -ечк 
(-єчк(а), -єчок): діжечка, лінієчка.

Ненаголошений суфікс -енн(я) (-єнн(я)) пишеться в іменниках, 
що означають опредмечені дії: озброєння, примирення.

В іменниках, які означають матеріал або продукт праці, пишеться  
-ив(о): добриво, паливо.

Увага! Суфікс -ев(о) пишеться в іменникові марево.

Творче завдання
 Прочитати початок тексту. До якого типу мовлення його можна 

віднести? Аргументувати свою відповідь. Визначити головну думку 
твору.

А над морем пропливали чайки. То поодинці, то парами, то трійками, 
а то й цілими табунами. Великі й маленькі. Час від часу, склавши крила, 
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то одна, то друга пташина каменем пікірувала донизу. Мені дуже хоті-
лося побачити цих птахів зблизька, упіймати хоч одного, узяти до рук 
(Ю. Збанацький).

 Назвати іменники, визначити їх морфологічні ознаки.
 Зробити словотворчий розбір виділеного слова.
 Робота в міні-групах. Продовжити текст, використовуючи іменники 

з різними суфіксами (марево, травичка, сонечко, забарвлення тощо).

Самостійна робота
Списати, уставляючи пропущені суфікси. Виділити їх. Довести пра-

вильність виконання завдання.
Ім..я, живл..я, вид..я, виникн..я, вибач..я, добр..во, нож..к, боч..а, 

лож..а, вод..а, кукурудз..я, нас..я, вар..я, мороз..о, кол..о, гайвор..я, кор..я,  
печ..о, кур..о, мел..о, зайч..я, гус..я, пташ..я.

 Скласти 3–4 речення, використовуючи подані іменники. Визначити 
їх синтаксичну роль.

 Розібрати два іменники як частину мови. 

Пояснювальний диктант
 Записати й пояснити вживання суфіксів.

Ходіння, оточення, водіння, гоління, кличка, мереживо, цвітіння, лі-
течко, тріпотіння, креслення, вовченя, цуценя, Стрітення.

 З’ясувати лексичне значення виділених іменників. У разі потреби 
звернутися до тлумачного словника.

 Пояснити правопис іменника, написаного з великої літери. Дібрати 
власні приклади на подану орфограму.

Пояснювальний диктант
 До поданих дієслів дібрати спільнокореневі іменники із суфіксами 

-енн-, -інн-.

Доводити, варити, уявляти, порушувати, горіти, створювати, будити, 
примушувати, садити, сидіти.

 Продовжити ряд слів 3–4 власними прикладами.

VІ. Узагальнення й систематизація вивченого на уроці

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які труднощі ви відчули у засвоєнні правил правопису суфіксів в імен-

никах?
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2. Коли вживаються букви е, и, і в суфіксах іменників? Навести прик-
лади.

3. З’ясувати написання слів зображення, казання, природодослідження, 
говоріння.

4. Навести приклади іменників зі зменшено-пестливим значенням. По-
міркуйте, з якою метою їх використовують у мовленні?

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Скласти розповідь на тему «Мій відпочинок на морі», використову-
ючи іменники з суфіксами, розглянутими на уроці. 

2. Скласти словниковий диктант із 10–12 слів із суфіксами -ечок, -ечк(а),  
-ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

Урок № 58 
ПРАВОПИС НЕЗМІНЮВАНИх ІМЕННИКІВ. 
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ  
ФОРМУ ЛИШЕ МНОЖИНИ

Мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’я-
сувати правопис незмінюваних іменників, а також особ-
ливості відмінювання іменників, що мають форму лише 
множини; формувати загальнопізнавальні вміння зна-
ходити означувані іменники в текстах, визначати їх роль  
у реченнях; розвивати увагу, творче мислення; за допомо-
гою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріа-
лу виховувати почуття поваги до культури рідної країни та 
інших народів, до майстерності художнього слова.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення осіб, 

предметів, явищ;  прислів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Правопис: незмінювані іменники, відмінювання іменників, що мають 

форму лише множини.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань з теми

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку його. Про що 

нове ви дізналися? Доповнити текст власною інформацією з даної теми.

На порозі ХХІ століття людина знову, як і в попередні століття, сто-
їть перед загрозою всього людства. За статистикою ЮНЕСКО, людство 
вступило в нове тисячоліття, маючи один мільярд голодуючих, один мі-
льярд неписьменних, один мільярд безробітних.

Із зростанням населення планети проблеми, які ми не вирішили 
в ХХ столітті: політичні, економічні, релігійні, екологічні — стануть 
жахливо фатальними.

Природа — єдина по своїй суті, тому долю кожного великого проек-
ту має вирішувати населення регіону. В історії трапляються вже проекти, 
які призвели не просто до ушкодження природи, але й зруйнували цілу 
державу. Досить згадати проект повороту північних рік або спущені води 
озера Севан, зруйновану затоку Кара-Богаз на Каспії, целюлозний ком-
бінат на Байкалі. Проблеми ж в Україні вирішуються вкрай повільно.

Особливу проблему саме для України становить знешкодження від-
ходів атомних електростанцій та безпека на законсервованій Чорнобиль-
ській АЕС. Ніхто, часто навіть владні структури, не знають, де саме на-
копичуються ці небезпечні для людини відходи.

Майбутнє народжується сьогодні. Кожен із нас мусить добре розу-
міти, в якому світі він хоче жити завтра. Майбутнє неможливе без ду-
ховного розвитку та збереження духовних цінностей минулого, без су-
спільної свідомості (З журналу).

 З’ясувати лексичне значення виділених слів. Скласти з ними прості 
речення.

 Виписати абревіатури. Поміркувати, чи можна їх провідміняти? До-
вести правильність своєї думки. 

ІІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Українці — нація, яка споконвіку прагне багато знати, 
а це утверджує нашу віру, що вічно будемо на цій землі.

Я. Гоян
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ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі 
практичної роботи

Коментар учителя. Не всі іменники змінюються. Так, існує певна 
група іменників, що не відмінюються за відмінками. Тому їх не можна 
віднести ні до однієї з чотирьох відмін: 

1) іншомовні слова з кінцевим голосним: кіно, радіо, колібрі, рагу, меню; 
але: пальто, пальта, в пальті;

2) жіночі прізвища на приголосний та о або на -ко, -ло: про Зою Гайдай, 
із Зоєю Гайдай, від Оксани Петрусенко; але чоловічі відмінюються; 

3) більшість складноскорочених слів-абревіатур: у БМУ, будинок ГЕС, 
але: на ЛАЗі. 
До чоловічого роду відносять назви, що стосуються осіб чолові-

чої статі, а також назви тварин (крім цеце). До середнього роду від-
носять назви предметів. Рід географічних назв визначають за родо-
вою назвою: місто Сочі, держава Перу. Рід незмінюваних абревіатур 
визначають за опорним словом: ХДУ (Херсонський державний універ-
ситет).

Колективна робота над створенням таблиці
 На основі теоретичного матеріалу підручника скласти узагальню-

вальну таблицю з теми «Відмінювання і правопис незмінюваних 
іменників».

Дослідження-аналіз
 Провідміняти іменники. Виділити закінчення.

Двері, граблі, сани, Альпи, окуляри.

 Зробити висновок про відмінювання іменників, що мають лише 
форму множини.

 Скласти речення з кожним іменником і визначити відмінок.
Коментар учителя. Іменники, що мають лише форму множини, ха-

рактеризуються такими особливостями:
1) у родовому відмінку мають закінчення -ів, -їв, -ей та нульове: виборів, 

Гімалаїв, саней, роковин, Альп, Карпат;
2) в орудному відмінку деякі іменники мають паралельні форми: двер-

ми — дверима, ворітьми — воротами. 
Для тих іменників, які в родовому відмінку мають закінчення -ей, 

властива форма на -ми: людьми, гусьми.  
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V. Виконання системи завдань творчого характеру 

Лінгвістичне дослідження

 Переписати словосполучення. Слова, що в дужках, поставити в по-
трібній формі. Довести правильність виконаного завдання.
1) Поїдемо в (метро). 2) У зимовому (пальто). 3) Домовлюся з Пе-

тром (Охріменко). 4) Зустрілися з Танею (Карпенко). 5) Передам Ми-
колі (Руденко). 6) Зошит Петра (Коваленко). 7) Книжка Наталки (Ва-
силенко).

 Скласти кілька подібних словосполучень із прізвищами учнів вашо-
го класу. Визначити відмінок. 

Пояснювальний диктант
 Записати. Визначити відмінок іменника.

На горі, Таню, книжкою, телевізора, Наталці, машиною, дерево, 
в дужках, рагу, депо, Іване, Коваленком, у фойє, з леді, для Федорченко.

 З’ясувати приналежність кожного іменника до визначеного відмін-
ка.

 Скласти речення з виділеними іменниками. Розібрати їх як частину 
мови.

Розвиток усного мовлення на основі  творчого завдання
 Прочитати текст. Визначити стиль мовлення. Аргументувати свою 

думку. Дібрати заголовок. Виписати ключові слова і словосполучен-
ня, за допомогою яких можна переказати цей текст.

Історія велосипеда давня і захоплююча. Щось подібне до велосипе-
дів уперше з’явилося в Європі на початку сімнадцятого століття. На са-
мому задку триколісного возика сидів водій і щосили тиснув на педалі. 
Людину, а не возика, якого вона рухала, в ті часи називали велоси- 
педом!

До створення першого двоколісного велосипеда доклав своїх рук ліс-
ничий Баденського князівства Карл Фрідріх Крістіон Людвіг Драйз фан 
Сацербранн. Ця дивовижна веломашина була дерев’яною з гальмами 
і поворотним механізмом, зате без педалей. Тож доводилося відштовху-
ватися від землі ногами. Для простих людей ці «самоїзні машини» ли-
шалися недосяжними, аж доки англієць Джеймс Старий не подарував 
світові звичайного, або «копійчаного», як його тоді називали, велоси-
педа (З журналу).



234 Усі уроки української мови в 6 класі 

 Назвати незмінювані іменники. Яку роль вони відіграють у тексті?
 Переказати текст, доповнюючи власне вигаданою незвичайною 

розв’язкою поданих фактів. 

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
роботи з поданої теми; окреслення перспектив подальшої навчальної 
діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

Виписати з художніх творів 7 незмінюваних іменників та 7 іменни-
ків, що мають форму лише множини. Увести їх у власний діалог, скла-
дений на будь-яку тему.

Урок № 59 
НЕ З ІМЕННИКАМИ

Мета: повторити й поглибити знання шестикласників про імен-
ник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визна-
чення морфологічних ознак іменників, а також написан-
ня частки не з іменниками; формувати загальнопізнаваль-
ні вміння  знаходити іменники з не у текстах, визначати їх 
роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовува-
ти іменники з не у власних висловлюваннях; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ви-
ховувати у школярів любов до природи, шанобливе і чуйне 
ставлення до тваринного світу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів, предметів, явищ;  при-

слів’їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — 

синонімів, омонімів.
Правопис: не з іменниками.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів шестикласників

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст уголос. Що відбиває заголовок: тему чи основну 

думку тексту? Аргументувати своє твердження. Яка картина поста-
ла перед вами? Стисло переказати текст. 

У ЛІСІ
Ви в лісі... Страшенне дуб’я гордо повиганяло свої голови вгору, ши-

роко розпросторило гілки на всі боки. Гінка бугилова та широколисті 
лопухи примостилися коло них у холодочку — розкошують. По широ-
ких полянах молода ліщина з жовто-зеленим листом гріється на соняч-
ній спеці. На низах кущі темно-зеленої калини посхиляли віти додолу; 
по них солов’ї неугавні засіли, безперестанно несеться їх щебетання впо-
довж усього лісу. Невеличкі пташки сперечаються з ними своїми пісня-
ми — цьомка та прицмокує в чорнобилі кропив’янка. Щось белькоче 
чижик з високого в’яза, віщує літа сива зозуля, жовтобрюха іволга пе-
регукується з одудом, а з кущів ліщини йде-несеться важке горличчине 
туркотання (За Панасом Мирним).

(Бугила — трав’яниста рослина з родини зонтичних із солодким стеб-
лом. Гінкий — такий, що буйно і швидко росте, буйний, стрункий.)

 Поміркувати, які речення можна перебудувати, додаючи до іменни-
ків частку не? Що при цьому відбувається?

 Зробити фонетичний і морфологічний розбори виділеного іменника.
 До слова голова дібрати омоніми. Усно скласти з ними речення.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
в процесі практичної роботи

Опрацювання теоретичного матеріалу
Не з іменниками пишеться разом:

1) якщо слова без не не вживаються: ненависть, нероба, немовля;
2) якщо додаванням не до слів утворюється новий іменник із проти-

лежним лексичним значенням (не є префіксом): щастя — нещастя 
(біда), друг — недруг (ворог), правда — неправда (брехня);

3) у складі префікса недо-: недовага, недоїдок, недолік, недобиток.
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Не з іменниками пишеться окремо:
1) якщо не заперечує лексичне значення слова (не є часткою): не добро, 

а зло; не воля, а рабство;
2) якщо у реченні щось заперечується: Він мені не друг. Це не сестра.

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх зміст.

1) Не звання дає знання, а навпаки. 2) Не смерть страшна, а недуга. 
3) У нероби завжди неврожай. 4) То не козак, що боїться собак. 5) Не так 
лінь, як неохота. 6) Не ходи поночі, не шукай немочі. 7) Щастя і нещас-
тя на однім коні їздять. 8) На тобі, небоже, що мені не гоже. 9) Слово 
не стріла, а глибше ранить.  10) Не земля родить, а руки. 11) Не краса 
прикрашає, а розум (Нар. творчість).

 З’ясувати правопис не з іменниками.
 Дібрати 2–3 власні приклади прислів’їв і приказок на подану орфо-

граму.

Ігрове завдання
 Відгадати загадки.

1) Круглий, та (не) місяць; зелений, та (не) діброва; з хвостом, та (не) 
миша. 2) Кинув (не) палку, піймав (не) галку; скубу (не) пір’я, їм (не) 
м’ясо. 3) Сам чорен, та (не) ворон; є роги, та (не) бик; шість ніг без ко-
пит. 4) Солоне, а (не) сіль; біжить, а (не) річка; блищить, а (не) золото 
(Нар. творчість). 

Довідка: кавун, риба, рогатий жук, сльози.

 Записати загадки, розкриваючи дужки. Довести правильність вико-
наного завдання.

Дослідження-моделювання
 Записати іменники з не. З’ясувати, коли не може бути префіксом  

і часткою, а коли лише часткою.

Правда, задоволення, клен, вихованість, стадіон, багаття, воля, озе-
ро, щирість, людство.

 Скласти речення, увівши до їх складу виділені іменники з не. Визна-
чити їх синтаксичну роль.
Творче завдання

 Дібрати до поданих іменників синоніми з префіксом не. Пояснити 
орфограми, що зустрічаються у правописі слів.
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Хвороба, горе, ворог, повага, кривда, воля, постійність, безталан-
ня, зневага.

Матеріал для вчителя: недуг, нещастя, недруг, неправда, необмеже-
ність, неповторність, недоля, ненависть.

 Зробити словотворчий розбір виділеного іменника. Дібрати спіль-
нокореневі слова.

V. Узагальнення й систематизація зробленого на уроці

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Коли не з іменниками пишеться разом? Навести приклади.
2. Коли не з іменниками пишеться окремо? Навести приклади.
3. Як перевірити правопис іменників з не? 
4. Навести приклади іменників, які без не не вживаються.

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
роботи з поданої теми; окреслення перспектив подальшої навчальної 
діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

Виписати з творів української літератури 8 речень: 4 — з іменника-
ми, які пишуться з не разом, 4 — з іменниками, які пишуться з не окре-
мо. Розібрати як частину мови два іменники. 

Урок № 60 
НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ  
ЧОЛОВІЧИх І ЖІНОЧИх ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як час-
тину мови, з’ясувати особливості написання й відмінюван-
ня чоловічих і жіночих імен по батькові; розвивати твор-
чі вміння утворювати й доцільно використовувати чоловічі  
й жіночі імена по батькові у власних висловлюваннях; за до-
помогою мовленнєво-комунікативного дидактичного мате-
ріалу виховувати повагу до відомих постатей українського 
народу, а також виробляти навички культури мовлення.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні чоловічих  

і жіночих імен по батькові.
Правопис: написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по бать-

кові.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів  
шестикласників з теми

Спостереження над мовним матеріалом (колективна робота з текстом)
 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголо-

вок, який виражав би основну думку тексту. 

Над Зоряним погожий ранок. Такий саме ранок і на Київщині, 
де минуло дитинство. Схожий він і на Кіровоградщині, де край поля іде 
уславлений Олександр Васильович Гіталов. Де виглядає мати біля вікна 
його славетного земляка з космічних висот Леоніда Івановича Попо-
ва. Де з мудрим усміхом мовби благословляв на новий ранок відкриттів 
під квітучою яблунею зграйку школярів незабутній Василь Олександро-
вич Сухомлинський. Такий самий — умитий росою і свіжий у високості 
цей ранок і на Донеччині, де іде до шахти Іван Іванович Стрельченко  
(П. Попович, А. Дринь).

 Яким буває ранок у вашій місцевості найчастіше? З якими іменами 
відомих людей ви можете пов’язати розповідь у продовження цьо-
го тексту?

 Виписати імена по батькові. Продовжити ряд виписаних імен по 
батькові, власне дібраними. Виділити закінчення.

 З’ясувати правопис власних назв.
 До виділених слів дібрати синоніми.

Творча робота
Записати у вигляді генеалогічного дерева імена та імена по батькові 

членів свого роду.
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 Скласти 3–4 речення із записаними іменниками про улюблені спра-
ви членів вашої родини.

 Усно визначити морфологічні ознаки використаних іменників та їх 
синтаксичну роль.  

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
в процесі практичної роботи

Колективний аналіз таблиці
 Розглянути таблицю і скласти зв’язну розповідь про утворення й на-

писання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Утворення й написання чоловічих та жіночих імен по батькові 

Чоловічі імена по батькові утворюються 
за допомогою суфікса -ович

Жіночі імена по батькові утворюються 
за допомогою суфікса -івн(-а), -ївн(-а)

Євген
Павло
Василь
Андрій

Євгенович
Павлович
Васильович
Андрійович    

Євген
Павло
Василь
Андрій

Євгенівна
Павлівна
Василівна
Андріївна    

 Дібрати власні приклади, назвавши імена по батькові вчителів, од-
нокласників, друзів.
Коментар учителя. Відмінюються чоловічі та жіночі імена та імена 

по батькові як іменники відповідної відміни. Утворюються — від влас-
них імен за допомогою суфіксів. 

Увага! Ілля, Ілліч, Іллівна; Лука, Лукич, Луківна; Хома, Хомич, Хо-
мівна; Сава, Савич, Савівна; Кузьма, Кузьмич, Кузьмівна, Микита, Ми-
китович, Микитівна; Яків, Якович (Яковлевич), Яківна (Яковлівна).

V. Виконання системи завдань творчого характеру

Лінгвістичне дослідження
 До поданих імен дібрати чоловічі й жіночі імена по батькові. Запи-

сати їх. Позначити суфікси.

Анатолій, Андрій, Гордій, Герасим, Захар, Іларій, Лук’ян, Микола, 
Кость, Яків, Кузьма, Василь, Юліан, Орест, Віталій.

 Довести правильність виконання завдання.
 Скласти зв’язне висловлювання на тему «Нові знайомства під час 

подорожі», використовуючи утворені імена по батькові.
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Самостійна робота з прийомом взаємоперевірки
 Переписати, уставляючи на місці крапок потрібні суфікси. Аргумен-

тувати свій вибір.

Батьківщина — це твоє рідне слово. Бережи і вивчай мову україн-
ську. Це мова великого народу. Українською мовою написані безсмертні 
твори Івана Петров... Котляревського, Тараса Григор... Шевченка, Іва-
на Яков... Франка, Ольги Юліан... Кобилянської, Олександра Євдоким... 
Корнійчука, Максима Тадей... Рильського, Миколи Платон... Бажана, 
Івана Кіндрат... Микитенка, Михайла Панас... Стельмаха, Олеся Терен-
тій... Гончара. 

Українська мова живе у прекрасних піснях твого народу (М. Стель-
махович).

 Визначити відміни іменників.
 Виділені слова провідміняти. З’ясувати особливості їх правопису.

Дослідження-моделювання
 Провідміняти чоловічі й жіночі імена по батькові. Позначити закін-

чення.

Іван Васильович, Тетяна Сергіївна, Петро Васильович, Ганна Олек-
сандрівна, Валентина Степанівна, Ігор Іларіонович.

 Скласти 3–4 речення, щоб імена по батькові були в родовому й оруд-
ному відмінках.

Робота в парах (за варіантами)
 Скласти діалог, використовуючи імена й імена по батькові та слова 

ввічливості.

Варіант 1. Підготовка до привітання вчителів із Днем учителя.
Варіант 2. Зустріч активу школи з діловими партнерами.

 Прослухати діалоги, складені вашими однокласниками. Указати на 
недоліки у репліках текстів і шляхи їх подолання.

VІ. Узагальнення й систематизація зробленого на уроці

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Як утворюються чоловічі імена по батькові? Навести приклади.
2. Як утворюються жіночі імена по батькові? Навести приклади.
3. Як відмінюються чоловічі й жіночі імена по батькові? Довести на при-

кладах.
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VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

Скласти розповідь на тему «Відомі постаті мого краю», використо-
вуючи їхні імена по батькові. Визначити синтаксичну роль використа-
них іменників.

Урок № 61 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5  
З РОЗДІЛУ «ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС 
ІМЕННИКІВ» (ДИКТАНТ)

Мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності 
шестикласників: правильно писати слова на вивчені орфо-
графічні правила; виявити орфографічні й пунктуаційні по-
милки, на ліквідацію яких слід звернути особливу увагу; пе-
ревірити якість оформлення роботи (охайність, каліграфія, 
дотримання червоного рядка, відсутність виправлень).

Форма проведення тематичного оцінювання: написання контрольного тек-
стового диктанту.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Ознайомлення з критеріями оцінювання контрольного диктанту. 
Проведення інструктажу щодо написання диктанту й підготовка учнів 
до сприймання тексту.

ІV. Написання контрольного диктанту 

Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем
Учні під час першого слухання тексту диктанту сприймають його 

зміст, звертають увагу на наявність вивчених орфограм і пунктограм, ви-
значають слова, значення яких не зрозуміли у процесі сприймання.
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Повторне читання тексту диктанту вчителем  
окремими частинами і його написання учнями

1. Учитель читає повністю речення — учні слухають.
2. Учитель зачитує речення повторно окремими частинами — учні за-

писують.
3. Учитель утретє читає повністю речення — учні перевіряють напи-

сане.

ГОРОБИНА
Горобина і ялинка стояли поруч. Зовсім близенько одна до одної.  

І тому вони часто шепталися між собою. На ялинці росли глиці й шиш-
ки, а на горобині — листя й пучки жовто-червоних ягід. 

Прийшла осінь. Дихнула раз, другий. Пожовкли листочки гороби-
ни, і кожна ягідка зробилася ще червонішою. А ялинка зовсім не зміни-
лася. Ялинка дивилась на свою подругу і милувалася нею. Яка-то вона 
гарна стала!

Та налетів осінній буйний вітер, загойдав горобину і почав зривати 
з неї листя. Посипалося воно жовтим, рясним дощем додолу. А ялинка 
не злякалася вітру. Наставила проти нього колючі голочки. Поколовся 
вітер й одлетів геть від ялинки. Не злякались вітру і маленькі ягоди-на-
мистинки на горобині.

Міцно-міцно вони вхопилися за гіллячки, щільніше притиснулись 
одна до одної і від напруження стали вже темно-червоними (З часопи-
су, 122 сл.).

V. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІ. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час написання контрольного диктанту

VІІ. Самоаналіз і самовдосконалення міри  
збагачення новим навчальним матеріалом 
шестикласниками в процесі роботи над  
розділом «Відмінювання і правопис іменників»

У формі звіту учні спільно з учителем визначають змістові цінності, 
що сформувалися під час вивчення розділу.

Орієнтовний перелік проблемних питань для проведення міні-дис-
кусії:
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1. Довести однокласникам ґрунтовність своїх знань, умінь і навичок з ви-
вченої теми.

2. Визначити, наскільки розширилися мислення, пам’ять, досвід у про-
цесі роботи над розділом «Відмінювання і правопис іменників».

3. Подумати, як набуті знання і сформовані вміння допоможуть вам  
у житті.

VІІІ. Домашнє завдання

1. Змоделювати вивчений теоретичний матеріал з розділу «Відмінюван-
ня і правопис іменників» у вигляді узагальнювальної таблиці.

2. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі на тему «Відмінювання 
і правопис іменників», використовуючи матеріал таблиці. 
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ПРИКМЕТНИК

Урок № 62  
ПРИКМЕТНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: поглибити знання учнів про прикметник як частину мови; 
формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти прикмет-
ник від інших частин мови; правильно визначати морфо-
логічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалювати навич-
ки правильного й доречного використання прикметників  
в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-
комунікативного дидактичного матеріалу познайомити шес-
тикласників із святами й народними обрядами листопада.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів.
Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значен-

ня, засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку

Листопад зимі ворота відчиняє.
Народна мудрість

IV. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Творчий диктант
 Записати текст, знайти прикметники, визначити синтаксичну роль. 

Усно продовжити розповідь.
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Серед свят осіннього циклу заслуговує на увагу день святого вели-
комученика Димитрія, яке припадало на 8 листопада. Це свято здавна 
шанувалося в народі, оскільки завершувало хліборобський рік. За на-
родною уявою, цей святий замикає землю і надає право господарювати 
на ній зимі (За В. Скуратівським).

Лінгвістичний експеримент
 Вилучити всі прикметники з попередньо записаного тексту. З’ясува-

ти, яким стало висловлювання. Зробити висновок про те, яку роль 
виконують прикметники в мовленні.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Розповідь учителя з використанням узагальнювальної таблиці про 
прикметник як частину мови.

Змінюється за відмін-
ками, числами й ро-
дами

Виражає ознаку предмета безпосередньо або через відношення його до ін-
шого предмета

У реченні виконує роль означення, рідше — іменної частини складеного 
присудка

Відповідає на питан-
ня який? яка? яке? чий? 
чия? чиє?

Прикметник  
як частина мови

VI. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибіркова робота
 Виписати словосполучення, до складу яких входять прикметники. 

Визначити рід, число, відмінок прикметників.

За Дмитровим днем у давнину завбачували погоду — якими будуть 
літо і зима, урожай, приплід худоби тощо.

Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозним.
Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року.
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Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну; цей день зі снігом — вес-
на пізня; холод і сніг — на пізню і холодну весну (За В. Скуратівським).

Творча робота за різними рівнями складності
 Рівень 1. Розтлумачити фразеологізм у голові мак, дібрати до нього 

слова-синоніми.

У голові мак — молодий. Синоніми — недосвідчений, юний, ярий.

 Рівень 2. Фразеологічний зворот у голові мак увести в речення. Під-
креслити головні та другорядні члени речення.

 Рівень 3. Дібрати до прикметника лагідний синоніми. Який фразео-
логічний зворот розкриває цю якість людини?
Лагідний — добрий, дружній, ласкавий, ніжний. Фразеологізм — м’я-

кий душею.

 Рівень 4. Скласти невелике висловлювання, яке б розкривало зміст 
фразеологізму наче з лика зшитий.

Дослідження-відновлення
 Прочитати текст. З’ясувати, слова яких частин мови в ньому пропу-

щені. Відновити висловлювання, добираючи слова, які б краще пе-
редавали ознаки названих у тексті предметів.

Нещодавно ліс мінився … барвами, а сьогодні вже стоїть … . Лише 
дуби зберегли … вбрання.

Ноги глибоко утопають в … листі, яке … ковдрою лягло на … землю.
Незабаром настануть … морози. Засяє тоді ліс на … сонці … діаман-

тами. Непомітно сховається під … сніг і терпляче чекатиме … відроджен-
ня (З журналу).

Словникова робота (за варіантами)
 До прикметників веселий, симпатичний, шанобливий, цікавий, дбай-

ливий дібрати: варіант 1 — антоніми; варіант 2 — синоніми. Увести 
їх у прості речення, ускладнені звертаннями і вставними словами. 
Визначити синтаксичну роль прикметників.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Що нового ви дізналися про прикметник як частину мови?
2. Як змінюються прикметники?
3. Яку синтаксичну роль прикметники виконують у реченні?
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VIII. Домашнє завдання

1. Із творів художньої літератури виписати 3–5 речень, у яких розпо-
відається про красу осені. Підкреслити в них прикметники. Визна-
чити їх граматичні ознаки та синтаксичну роль.

2. Уявити ситуацію: до вас у гості приїхав друг (подруга) із-за кордону. 
Скласти розповідь про одне з українських народних свят осені.

Урок № 63 
ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета: ознайомити шестикласників із групами прикметників за 
значенням — якісними, відносними, присвійними; фор-
мувати вміння розрізняти якісні, відносні та присвійні 
прикметники, пояснювати причини переходу прикметни-
ків з однієї групи в іншу; удосконалювати вміння доречно 
вживати прикметники різних груп за значенням в усному 
та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-кому-
нікативного дидактичного матеріалу познайомити шести-
класників із народними прикметами листопада.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів, уживання прикметників у прямому 

й переносному значенні.
Граматика: спостереження за роллю прикметників у побудові речень 

і висловлювань різних видів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

IІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів

Робота над текстом
 Прочитати вголос текст.

На 21 листопада припадає Михайлів день, свято архістратига  
Михайла, призначення якого — боротьба з войовничим сатанізмом, 
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з допомогою наданої йому Богом властивості поражати вогненним ме-
чем ворогів.

В Україні Михайла найбільше вшановували мисливці, уважаючи сво-
їм безпосереднім покровителем.

За церковними канонами архангел Михаїл переміг злонапасни-
ка, себто дохристиянське вірування, а тому й носив звання архістра-
тига, яке за візантійською термінологією означало головного воєна-
чальника.

На честь архангела будували в Україні церкви й собори, наприклад 
Михайлівський.

Уважалося, що після Михайла зима неодмінно має сповістити про 
себе, адже він мусить «приїхати на білому коні», а тому було доброю 
ознакою врожаю і здоров’я, якщо в цей день випадала хоч невеличка 
пороша (За В. Скуратівським).

 Дати відповіді на запитання до тексту:
1. Який заголовок можна дібрати до тексту?
2. Яким стилем і типом мовлення написаний текст?
3. Яке значення має слово архістратиг?

Пошукова робота
 Знайти й виписати прикметники. Визначити їх синтаксичну роль, 

рід, число, відмінок. Назвати поширені словосполучення, до складу 
яких входять прикметники.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Вибірково-пошукова робота
 Із опрацьованого тексту виписати в три колонки прикметники,  

у яких ознака: а) могла бути виражена у більшій чи меншій мірі;  
б) ознака виражалась би за відношенням до інших предметів; в) 
ознака виражалась би за приналежністю чого-небудь особі або тва-
рині.

Прикметники виражають

ознаку у більшій чи мен-
шій мірі 

ознаку за відношенням 
до інших предметів

приналежність чого-не-
будь особі або тварині



249Прикметник

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із 
базовими

 Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою узагальнюваль-
ної таблиці.

Лексико-граматичні розряди прикметників

ПрисвійніВідносніЯкісні

Залежно від лексичного, граматичного значення та словотворчих 
особливостей прикметники поділяються на три розряди: якісні, від-
носні і присвійні. 

Якісні прикметники означають властивості та якості предметів: врод-
ливий, теплий, гарний. Вони мають ступені порівняння, а також зменше-
ні, пестливі, збільшені і згрубілі форми: теплий — тепліший — найте-
пліший, поганий — гірший; великий — величенький. Якісні прикметники 
поділяються на кілька тематичних груп, виражаючи: ознаки предметів 
за фізичними властивостями, що сприймаються органами зору, слуху, 
смаку, нюху, дотику (органами чуття безпосередньо); просторові, часо-
ві; духовні чи фізичні властивості живих істот; зовнішня форма, загаль-
на оцінка.

Відносні прикметники виражають ознаку опосередковано, через від-
ношення до предмета, явища, призначення, абстрактного поняття, міс-
ця і часу, числа, дії. Наприклад: кораловий риф, шевський спосіб, польський 
кордон, нижній поверх.

Ознака, яку вони виражають, є незмінною (не може виявлятись 
більшою або меншою мірою). Мають лише похідну основу. Синоніміч-
ні словосполучення типу: осінній день — день осені, вовняна сукня — сук-
ня з вовни.

Присвійні прикметники вказують на належність предмета якійсь іс-
тоті (кому-небудь) і відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї? Вони 
означають належність істотам і творяться від них: дядько — дядьків голос, 
Марина — Маринина спідниця, соловей — солов’їне пір’я.

Прикметники можуть переходити з одного розряду в інший. Це зу-
мовлено здатністю прикметників широко вживатися в переносному зна-
ченні.



250 Усі уроки української мови в 6 класі 

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибіркова робота
 Прочитати народні прикмети, пов’язані з листопадом. Виписати 

спочатку якісні прикметники, потім — відносні і присвійні.

1) Якщо листопад дерев не обтрусить, то зима довгою бути мусить. 
2) Листопадовий день, що заячий хвіст. 3) У листопаді сонця, як у старої 
баби чепуріння. 4) Якщо на Дмитрів день (27 листопада) замерзла зем-
ля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року. 5) Випав сніг 
на Дмитра — увесь листопад буде холодним і морозним. 6) Від Михайла 
(21 листопада) зима морози кує. 7) Якщо на Михайла ніч ясна, то буде 
зима сніжна й красна (Нар. творчість).

Творча робота
 Прикметники синій, легкий, лимонний, кам’яний, зміїний увести у сло-

восполучення так, щоб вони належали до різних розрядів.

Зразок: золотий годинник — золоті руки.

Творче реконструювання
 Словосполучення «іменник + іменник» замінити на словосполучен-

ня «прикметник + іменник». Визначити розряд за значенням ужитих 
прикметників.

Покрівля із соломи, хвіст лиси, шия жирафа, молоко з-під корови, 
хустка для мами, квітка із запахом, дівчина із вродою, опади з атмосфери, 
курси для підготовки, автомати для гри, вуха осла, іграшка для Івана.

Ігрове завдання «хто швидше»
 Прочитати загадки-жарти, розгадати їх. Відгадки записати, визна-

чаючи рід, число, відмінок.

1) Який відносний прикметник показує ознаку хвороби, відсутньої 
на землі? 2) Який прикметник називає ознаку білої хустки, намоченої 
в Чорному морі? 3) Назвіть якісний прикметник, що означаєть «смак» 
долі, усмішки. 4) Назвіть якісний прикметник, що не має ступенів по-
рівняння й означає людину, яка ніколи не заглядає в дзеркало. 5) Назвіть 
якісний прикметник, що показує ознаку каміння, якого немає в річці. 
6) Який голос буває з дорогої матерії? 7) Назвіть якісний прикметник, 
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що показує ознаку бочки, в яку не можна наливати воду. 8) Який при-
кметник означає посуд, з якого не їдять?

Матеріал для вчителя: 1) морська хвороба; 2) мокра хустка; 3) гірка 
доля, солодка або кисла усмішка; 4) незряча людина; 5) сухе каміння;  
6) бархатний голос; 7) повна бочка; 8) порожній посуд.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. За якими ознаками можна відрізнити якісні, відносні і присвійні при-

кметники?
2. Чим зумовлений перехід прикметників одного розряду в інший?
3. Чому відносні прикметники є похідними?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Підготувати розповідь про розряди прикметників за значенням.
2. Уживаючи якісні, відносні і присвійні прикметники, розповісти про 

звичаї або традиції вашої родини, пов’язані із зимовими святами.

Урок № 64 
ПЕРЕхІД ПРИКМЕТНИКІВ З ОДНІЄЇ ГРУПИ В ІНШУ. 
ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: познайомити шестикласників з явищем переходу прикмет-
ників з однієї групи в іншу, з повними і короткими форма-
ми прикметників та особливостями їх уживання; формува-
ти вміння визначати групи прикметників, які вживаються 
у переносному значенні, розрізняти й доречно використо-
вувати в мовленні повні та короткі форми прикметників; 
удосконалювати культуру усного й писемного мовлення; 
за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 
матеріалу виховувати почуття любові до рідної хати, зна-
йомити з історією народного житла, його інтер’єром.

Внутрішньопредметні зв’язки: 
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень.
Текст (риторичний аспект): роль прикметників-епітетів у розкритті за-

думу висловлювання.
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Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку

Сьогоднішнє і давнє — без вузла,
І час наспів цей вузол зав’язати,

Аби полуда з пращура сповзла,
І вийшов родовід з курної хати.

Л. Шевело

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок 
шестикласників

Спостереження над мовним матеріалом
 Дослідити, чому подані прикметники у словосполученнях належать 

до різних груп. Що зумовило перехід з однієї групи в іншу?

1) Лебедине гніздо (присвійно-відносний), лебедина вірність (при-
свійно-якісний). 2) Дерев’яний паркан (відносний), дерев’яні пальці 
(відносно-якісні).

Коментар учителя. Взаємоперехід прикметників з одного розряду 
в інший зумовлений здатністю прикметників широко вживатися у пе-
реносному значенні. Межі між розрядами прикметників до певної міри 
умовні. Частина відносних прикметників, уживаючись у переносному 
значенні, набуває значень якісних прикметників. Присвійні прикметни-
ки, уживаючись у переносному значенні, теж можуть ставати якісними.

 З’ясувати, чи відрізняються за значенням і способом уживання ви-
ділені в реченні прикметники.
1) Ой зійди, зійди, зірочко вечірняя, ой вийди, вийди, дівчино моя 

вірная (Нар. творчість). Вечірня година.
Коментар учителя. Виділені в реченнях прикметники не відрізня-

ються за значенням, а за способом уживання відрізняються.
У сучасній українській мові прикметники мають повну (відмінюва-

ну) і коротку (невідмінювану) форми.
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Повні, або членні, мають закінчення у всіх відмінках і вживаються 
в усіх стилях і жанрах мови: Молодий я, молодий, повний сили та одваги 
(П. Тичина).

Повні прикметники у формах жіночого і середнього роду називного 
і знахідного відмінків однини та множини існують у двох морфологіч-
них варіантах: стягненому й нестягненому: Личко біле рум’янеє, серце ж 
моє коханеє (Нар. творчість).

Часто нестягнені форми прикметників у поетичних творах викорис-
товуються для надання мові піднесеного характеру: Усе таке чарівне, та-
ємниче, повне соку, життя і снаги (М. Стельмах).

Короткі, або нечленні, прикметники вживають лише у формі назив-
ного (знахідного) відмінка однини чоловічого роду і становлять чисту 
основу. Вони не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмін-
ками: зелен, годен, славен, красен, певен, ладен: Пливе човен води повен 
(Т. Шевченко).

Значення непрямих відмінків передаються повними прикметниками.
Короткі прикметники вживаються в розмовному мовленні, у фоль-

клорі та в поезії, де вони використовуються для стилізації під народно-
поетичну мову: Та й у тої брівоньки чорні, як шнурочок, та й у тої видо-
чок повен, як гурочок (Нар. творчість).

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних умінь з теми

Пояснювальний диктант
 Записати під диктовку речення. Виділити прикметники, визначити 

їх розряд за значенням. Чи можуть перейти в інший розряд виділені 
прикметники?

Батькова хата — це те, що завжди згадується, сниться, що ніколи 
не забувається і гріє теплом спогадів. Традиційна українська хата — во-
істину колиска нашого народу. В інтер’єрі хати, у всій організації вну-
трішнього її простору відбиваються багаточисленні українські народні 
традиції, символи, життєві правила, звичаї та обряди (З журналу).

Вибіркова робота
 Виписати словосполучення, в яких відносні чи присвійні прикмет-

ники мають значення якісних. Свій вибір обґрунтувати.
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Крижане серце, гаряча вода, пшеничне поле, каштанове волосся, 
куряча пам’ять, персикова блузка, золотий характер, заячий хвіст, вед-
межий слух.

Пошукова робота (за варіантами)

 Прочитати поезії. Знайти прикметники, визначити їх форми (повна 
чи коротка).

Варіант 1
В’ється дорога далекая
В хату крізь синю парчу.
Мамо, до вас я лелекою
В горі і щасті лечу.
Хата моя, біла хата,
В білім ти світі одна.
Пахне любисток і м’ята,
Мальви цвітуть край вікна.

(Л. Луценко)

Варіант 2
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,
Упасти на хвилі просторі,
Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії 
І щастя моє таємне
Ясніше, ніж зорі яснії,
Гучніше, ніж море гучне.

(Леся Українка)

Творче конструювання
 Від поданих прикметників утворити нестягнену повну та корот-

ку форми. У якому стилі можуть уживатися такі форми і з якою 
метою?

Святий, таємнича, повний, давній, чарівна.

 Увести три прикметники у прості ускладнені речення на тему «Ін-
тер’єр хати», використовуючи матеріал довідки.
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Довідка: Піч займала внутрішній кут хати; по діагоналі від печі вла-
штовували парадний кут, де розміщували ікони; під іконами ставили 
стіл; попід тильною стіною розміщували довгу дерев’яну лаву.

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Що зумовлює перехід одних форм прикметників в інші?
2. Які морфологічні варіанти мають повні форми прикметників?
3. Яка особливість характерна для коротких форм прикметників?

VII. Підсумок уроку 

VIII. Домашнє завдання

1. Із творів усної народної творчості виписати 5 речень з короткою фор-
мою прикметників та 5 з нестягненою повною формою. Прикмет-
ники ввести у словосполучення так, щоб вони належали до різних 
розрядів за значенням.

2. Дібрати пари словосполучень, у яких прикметники належатимуть 
до різних розрядів за значенням.

Урок № 65  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 18. НАВЧАЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ 
ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ хУДОЖНЬОГО СТИЛЮ 
З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлю-
вати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мов-
лення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність 
викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікатив-
ні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний 
аналіз художнього тексту розповідного характеру з елемен-
тами роздуму, сприймати письмовий текст, розуміти його, 
докладно відтворювати зміст прочитаного тексту та вико-
нувати творчі завдання до нього.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Колективна робота з текстами-зразками

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Дібрати за-

головок. Якого типу і стилю мовлення цей текст?

Житла в Україні споруджували найрізноманітніші.
Січовики жили в куренях. Так називалася казарма, де мешкали чле-

ни одного військового угруповання. Це була курна хата без димаря. Ста-
рі запорожці, що відійшли від військових справ, оселялися в бурдюгах. 
Це були глиняні хатинки. Вони ніколи не зачинялися й завжди були го-
тові прийняти гостей.

Та символом України стала біла хата. Чепурними боками пишалася 
вона серед зелених вишневих садочків. Внутрішній кут такої хати з од-
ного боку від вхідних дверей займала жариста піч. По діагоналі від печі 
влаштовували покуть. Тут розміщувалась божниця, на поличці стояли 
образи. Їх прикрашали вишиваними рушниками.

Уздовж бічної стіни під іконами ставили стіл. Біля столу розмі-
щували довгу дерев’яну лаву. Збоку від стола стояла скриня. Між 
піччю та бічною стіною будувався дерев’яний настил на стовпчиках. 
Це був піл.

У протилежному від печі кутку, часто біля дверей або над ними, роз-
міщувався мисник. Це були полиці чи невелика шафка для посуду.

Привабливий вигляд оселі відбивався на характерах членів родини, 
на їх стосунках… (З журналу).

 Дати відповіді на запитання:
1. Які житла були в Україні?
2. Хто жив у курних хатах? Чому вони так називалися?
3. Де поселялися старі запорожці?
4. Що називають символом України? Чому?
5. Як можна охарактеризувати жаристу піч?
6. Які речі були обов’язковими в українській хаті?
7. Для чого оселя повинна бути привабливою?
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8. Чи доводилося вам бачити справжню українську оселю? Розпитайте 
батьків, можливо вони виросли в ній. Якою вона була?

 Скласти план (самостійно). Записати його.
 Прочитати текст ще раз. Спираючись на відповіді до запитань та 

план, детально переказати текст (усно).

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прослухати текст. Як би ви назвали його? Аргументувати свою дум-

ку. Поділити текст на мікротеми. Визначити ключові слова та слово-
сполучення, на основі яких можна побудувати переказ тексту. 

КОЛИСКОВА
Мати й дитя — це найпрекрасніший образ із загальнолюдської 

скарбниці духовності. «Нічого кращого немає, як тая мати молодая 
з своїм дитяточком малим», — писав Т. Шевченко. Чуттєвий зв’язок, 
що з дня народження існує між матір’ю та дитиною, дістає вічне відбиття 
у зворушливо щирих і безпосередніх колисанках. Усю любов, ніжність, 
бажання бачити своє дитя щасливим, розумним, здоровим, гарним матір 
укладає в невибагливі рядки і простеньку мелодію, організовану ритмом 
гойдання колиски. Монотонний тихесенький наспів і пестливі лагідні 
слова мають заспокоїти, приспати дитину, тому м’якенькими лапками 
підступає до мальованої колисочки пухнастий, волохатий, воркітливий 
котик, голуби приносять на крилоньках сон-дрімоту; і реальні котик, го-
луби, ластів’ята і фантастичні Сонко і Дрімота в колискових піснях ді-
ють як люди, що цілком відповідають дитячому первісному світосприй-
манню. Ці пісні водночас є і першими уроками, що в доступній формі 
знайомлять нас з побутовими речами, і моральними цінностями, при-
охочують до працелюбності, порядку, доброти і справедливості:

Ой спи, дитя, в колисонці,
Як горошок в билиноньці.
Буде вітер повівати
Та й горошком колихати…

Колискові пісні призначені тільки для одного слухача — дитини і ма-
ють тільки одного виконавця — матір або близьку людину… (Антологія 
української народної пісні).

 Пригадати, які пісні співали вам у дитинстві? Чи пам’ятаєте ви сло-
ва з цих пісень, мотив?
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 Проаналізувати план тексту. Чи скористалися б ви ним при деталь-
ному переказі? Чого, на вашу думку, не вистачає в плані? Що необ-
хідно змінити або доповнити в ньому? 

1. Мати й дитя — найпрекрасніший образ.
2. Зв’язок між матір’ю і дитиною.
3. Особлива любов матері, що передається простенькою мелодією.
4. Заспокійливий дух колискової.
5. Герої колискової.
6. Двосторонній характер пісні.
7. Виконавець і слухач. 

ІV. Підготовка чорнового варіанта переказу 

Прослухати текст ще раз. Написати докладний переказ, використо-
вуючи власну інформацію й відредагований план. 

V. Узагальнення зробленого на уроці

VI. Домашнє завдання

Оформити письмово докладний переказ художнього тексту-роздуму, 
роботу над яким розпочато на уроці.

Урок № 66 
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИх  
ПРИКМЕТНИКІВ, Їх ТВОРЕННЯ

Мета: ознайомити шестикласників з відомостями про ступені по-
рівняння прикметників та їх творення; формувати вміння 
правильно утворювати форми вищого й найвищого ступе-
нів порівняння якісних прикметників, правильно й дореч-
но вживати їх у мовленні; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття 
відповідальності за збереження краси природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: 
Культура мовлення і стилістика: правильне вживання в мовленні вищого 

і найвищого ступенів порівняння прикметників.
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів з прикметниками.
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Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної  
діяльності шестикласників

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати подані форми прикметників. З’ясувати, чи змінюється 

значення прикметників при утворенні нової форми.

Легкий — легший — найлегший; більш (менш) легкий — найбільш 
легкий; короткий — коротший — найкоротший; більш (менш) корот-
кий — найбільш короткий.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Коментар учителя. Якісні прикметники виражають ознаку, яка може 
виявлятися більшою або меншою мірою, тому їм властиві ступені по-
рівняння — вищий і найвищий.

Прикметники, які показують, що в предметі більше тієї самої якос-
ті, ніж в іншому, є формами вищого ступеня порівняння: Берізка струн-
кіша за тополю.

Прикметники, які показують, що в предметі найбільше тієї самої 
якості, порівняно з іншими предметами, є формами найвищого ступе-
ня порівняння: Ірина — моя найкраща подруга.

Робота з таблицею
Ступені порівняння прикметників

Ступені 
порівняння

Форма Спосіб утворення Приклади 

Вищий Проста За допомогою суфіксів  
-іш-, -ш- від інших основ

Мудрий — мудрі-
ший; малий — мен-
ший

Складена За допомогою додавання 
до звичайного прикметни-
ка слів більш (менш)

Короткий — більш 
короткий; гіркий — 
менш гіркий
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Ступені 
порівняння

Форма Спосіб утворення Приклади 

Найвищий Проста За допомогою додаван-
ня до прикметників вищо-
го ступеня префікса най-. 
Значення вищого ступеня 
можна посилити префікса-
ми як-, що-

Вищий — найвищий; 
якнайменший, що-
найменший

Складена За допомогою:
а) слів найбільш, найменш;
б) прикметників вищого сту-
пеня і слів від усіх, над усе

Найбільш здібний, 
найменш освічений; 
миліший від усіх, до-
рожчий над усе

Увага! Не мають ступенів порівняння прикметники:
1) з суфіксами -ав(ий), -яв(ий): білявий, чорнявий;
2) з суфіксами -уват(ий), -юват(ий): білуватий, синюватий;
3) з суфіксами -еньк(ий), -есеньк(ий), -езн(ий), -енн(ий): біленький, то-

несенький, величезний, здоровенний;
4) з префіксом пре-: предобрий, премудрий, преславний;
5) прикметники, що мають непорівнювану ознаку: сліпий, кривий, ли-

сий, босий, живий, голий, хворий, порожній, готовий, сивий, русий.

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Лексико-фразеологічна розподільна робота
 Прочитати подані фразеологічні звороти, які у своїй будові мають 

прикметники. Заповнити таблицю, записавши фразеологічні зворо-
ти у відповідну колонку. Від якісних прикметників утворити вищий 
і найвищий ступені порівняння.

За холодну воду не братися; заяча душа; за милу душу; вивести 
на чисту воду; наче турецький святий; співати старих пісеньок; як з те-
лячого хвоста сито; як солоного зайця ганяти; у свинячий голос; до но-
вих віників пам’ятати; золоті верби ростуть; сон рябої кобили.

Фразеологічні звороти 
з якісними 

прикметниками

Фразеологічні звороти 
з відносними 

прикметниками

Фразеологічні звороти 
з присвійними 

прикметниками
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 Розтлумачити фразеологічні звороти (див. довідку).
Довідка: ледарювати, боягуз, охоче, з великим задоволенням, викрити 

кого-небудь у нечесних діях, дуже бідний, пропагувати відоме, часто хиб-
не, нікудишній, бігати без передишки, занадто пізно, запам’ятати надов-
го, нічого путнього не виходить, вигадувати, говорити неправду, пусте.

Творча робота (у групах)
 Уявити ситуацію: вам випала нагода виступити перед своїми ровесни-

ками з темою «Майбутнє у наших руках». Скласти усний твір-мірку-
вання, використовуючи прикметники різних ступенів порівняння. 

Вибіркова робота
 З наведених прикметників виписати ті, що не утворюють ступенів 

порівняння. Свій вибір аргументувати.

Старезний, зеленавий, старуватий, маленький, охайний, свіжий, 
прекрасний, крутий, рідкуватий, дрібнесенький, талановитий, пахучий, 
видний, синій, милий, здоровенний, кривий.

Пояснювальний диктант
 Записати текст під диктовку. Знайти прикметники, у яких ознака 

може виявлятися більшою або меншою мірою.

Не раз приходили ми на це місце і восени, і взимку, і напровесні.  
І кожного разу нам відкривалась усе нова й нова краса. Наступного року 
лан залило біле цвітіння гречки. Блакить неба заграла новими відтінка-
ми, а смарагдові крони дерев у байраці стали ніжнішими, ласкавішими 
(За В. Сухомлинським).

Гра «хто швидше?»
 Від поданих слів утворити вищий ступінь порівняння прикметників, запи-

сати в одну колонку форми з суфіксом -ш-, а в другу — з суфіксом -іш-.

Далекий, широкий, дешевий, новий, старий, рідкий, гіркий, тонкий, 
товстий, гладкий, глибокий, мілкий, зелений, тихий, вигідний.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Як утворюється проста форма прикметників вищого й найвищого сту-

пенів порівняння?
2. Як утворюється складена форма вищого й найвищого ступенів порів-

няння?
3. Які прикметники не утворюють ступені порівняння? Чому?



262 Усі уроки української мови в 6 класі 

4. Яку роль відіграють у мовленні прикметники вищого й найвищого 
ступенів порівняння?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на лінгвістичну тему «Ступені порівняння 
якісних прикметників у текстах наукового стилю».

2. Із художньої літератури виписати 3–5 речень, у яких уживаються 
прикметники, які виражають ознаку, що може виявлятися більшою 
або меншою мірою. Зробити синтаксичний розбір одного з речень.

Урок № 67 
ТВОРЕННЯ ФОРМ ВИЩОГО Й НАЙВИЩОГО 
СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИх ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: удосконалювати вміння шестикласників правильно утво-
рювати форми вищого й найвищого ступенів порівнян-
ня якісних прикметників, правильно й доречно вживати  
їх у мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідаль-
ності за збереження краси природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: 
Лексикологія: правильне вживання у мовленні вищого й найвищого сту-

пенів порівняння прикметників.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

ІІІ. Виконання системи творчих завдань

Робота з деформованим текстом
 Прочитати. Уставити в текст потрібні за змістом слова — прикметни-

ки (див. довідку). Чи можуть вони утворювати ступені порівняння? 
Записати висловлювання. З’ясувати тип мовлення. Дібрати заголо-
вок, який виражав би тему тексту.
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Та ще не все ми втратили! Наша планета ще може лишатися … і …, 
якщо ми опам’ятаємося, вернемося у лоно Матері-Природи синами, 
а не загарбниками.

Богом дарована нам земля … на чорноземи, що коли б дати всьо-
му лад, могла б прогодувати півсвіту. … мірою усвідомити себе не сид-
нями, а господарями допоможе мудрість тих, хто був … до праці, … і … 
(За Н. Міщенко).

Довідка: голубою, зеленою, вдячними, багата, великою, удатніший, 
більш умілий і старанний.

Дослідження-конструювання
 Від поданих прикметників утворити просту і складену форми вищо-

го й найвищого ступенів порівняння прикметників. Скласти з ними 
словосполучення.

Добрий, далекий, смачний, чесний, дзвінкий, бурхливий, худий, ве-
ликий, гарний, поганий.

Навчальне редагування
 Прочитати речення. З’ясувати, чи правильно в них ужиті ступені 

порівняння прикметників. Записати, виправляючи помилки й ар-
гументуючи свій вибір.

1) Найбільш досконаліший проект щодо захисту навколишнього 
середовища був виданий Академією наук України. 2) Через тиждень 
дерева стоятимуть більш голі. 3) Учорашній туман був сивіший за сьо-
годнішній. 4) Поганіший настрій у мене тоді, коли йде дощ. 5) Груші 
солодше, ніж яблука. 6) Річка ширша від ставка. 7) Наш край самий 
красивий.

Творче моделювання
 Подані сполучення слів увести в прості речення, ускладнені одно-

рідними членами, звертаннями, вставними словами.

1) Дуб крислатіший, ніж клен. 2) Немає нічого кращого, як жити 
у гармонії з природою. 3) Дніпро ширший за Десну.

Коментар учителя. Прикметники вищого ступеня в реченнях ужива-
ються з прийменниками від, за або сполучниками ніж, як.

Прикметники вищого ступеня узгоджуються в роді, числі та відмін-
ку з іменниками (займенниками).
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IV. Підсумки проведеної роботи на уроці

Взаємоперевірка самостійно побудованих речень. Самоаналіз роботи 
учнів у процесі засвоєння теми й окреслення вчителем перспектив по-
дальшої навчальної діяльності.

V. Домашнє завдання

1. Скласти або виписати з художньої чи наукової літератури 2–3 речен-
ня, у будові яких є прикметники вищого ступеня з прийменниками 
від, за або сполучниками ніж, як.

2. Утворити від прикметників поганий, дужий, небезпечний, видний, від-
повідальний вищий і найвищий ступені порівняння.

Урок № 68 
ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП. 
ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: ознайомити шестикласників із прикметниками твердої і м’я-
кої груп та особливостями їх відмінювання; виробити вміння 
й навички правильно визначати й відмінювати прикметни-
ки твердої і м’якої груп; за допомогою мовленнєво-комуні-
кативного дидактичного матеріалу ознайомити шестиклас-
ників з історією народного житла, його інтер’єром.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі застарі-

лих), прикметників-синонімів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Спостереження над мовним матеріалом
 З’ясувати, на який приголосний закінчуються основи слів крихкий, 

вразливий, тривожний, внутрішній, літній, довколишній.
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Коментар учителя. Залежно від того, на твердий чи на м’який приго-
лосний закінчуються основи прикметників, вони поділяються на твер-
ду і м’яку групи.

Тверда група прикметників
(основа закінчується на твердий 

приголосний)

М’яка група прикметників
(основа закінчується на м’який 

приголосний, у т. ч. на [й])

Більшість якісних і відносних при-
кметників (зелений, сільський), усі 
присвійні (дядьків, Сергіїв), короткі 
форми (ладен)

Нинішній, довговіїй, довгошиїй

Прикметники на -лиций відмінюються за окремим зразком

Відмінкові закінчення прикметників

Відмінки Однина Множина

Тверда група М’яка група Тверда 
група

М’яка 
групаЧоловічий 

і середній 
рід

Жіночий 
рід

Чоловічий 
і середній 

рід

Жіночий 
рід

Н.
Р.
Д.
З.

О.
М.

-ий, -е
-ого
-ому
= Н. або 
Р. 
-им
-ому(-ім)

-а
-ої
-ій
-у

-ою
(на) -ій

-ій, -є
-ого
-ому
= Н. або 
Р. 
-ім
(на)-ому 
(-ім)

-я
 -ої
-ій
-ю

-ою
(на)-ій

-і
-их
-им
= Н. або 
Р. 
-ими
(на) -их

-і
-іх
-ім
= Н. або 
Р. 
-іми
(на) -іх

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибірково-розподільна робота
 Записати прикметники у формі називного відмінка однини чо-

ловічого роду. Указати на групи прикметників за типом відміню-
вання.

Прибережн..., братн..., пшеничн..., сінешн..., заможн..., природн..., 
художн..., мужн..., висок..., дружн... .
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 Розтлумачити слова дружній і дружний.
Довідка: дружній — приязний, дружний — одностайний.

Коментоване письмо
 Записати під диктовку текст. Підкреслити прикметники. Визначити 

групу, рід, число, відмінок. 

Традиційним типам хат різних регіонів України надавали своєрід-
ності такі елементи, як ґанок, значні виноси даху та галерея. Подаль-
ше ускладнення плану хати йшло через виокремлення в сінях комори, 
а в житловому приміщенні — кухні (З енциклопедії).

 Розтлумачити виділені слова й дібрати до них синоніми. 
Ґанок (крильце, калідор, рундук) — прибудова, присінок біля входу 

в будинок із майданчиком, на який ведуть східці.
Галерея (рукійма, лавочки) — критий чи відкритий коридор, що з’єд-

нує два або кілька приміщень; довгий балкон уздовж будинку.
Комора (комірка, комірчина, кліті, підкліті, хитки, чулан, кладочка) —  

1. Окрема будівля для зберігання зерна. 2. Приміщення в житловому бу-
динку, де тримають продукти харчування.

Творча робота
 Записати словосполучення в орудному відмінку однини, пояснити 

правопис. Скласти 2–3 речення, використовуючи подані сполучен-
ня слів.

Вужча кімната, більша площа, нижча круча, домашня локшина, по-
рожня скриня, старожитній звичай, хатній посуд, зовнішній вигляд.

Навчальне редагування
 Прочитати прикметники. Знайти неправильні форми слів. Записа-

ти, виправляючи недоліки.

Кварцевий, помаранчовий, шавлієвий, грушевий, вишньовий, жит-
тьовий, миттьовий.

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які прикметники належать до твердої, а які — до м’якої групи?
2. Які особливості відмінювання прикметників твердої групи?
3. Які особливості відмінювання прикметників м’якої групи?
4. Як відмінюються прикметники на -лиций?
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VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язне висловлювання у науковому стилі на тему «Особли-
вості відмінювання прикметників твердої і м’якої груп».

2. Дібрати синоніми до слів братній, навколишній, трикутний, свіжий. 
Визначити їх групи за типом відмінювання (тверда чи м’яка).

Урок № 69 
ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ.  
ПЕРЕхІД ПРИКМЕТНИКІВ В ІМЕННИКИ. 
МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: ознайомити учнів із способами творення прикметників; фор-
мувати вміння утворювати прикметники від різних частин 
мови всіма способами словотворення, правильно розбирати 
прикметник як частину мови; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу познайомити шести-
класників з історією народного житла, його інтер’єром.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: правильне наголошення відносних при-

кметників.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з теми з еле-

ментами узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів

Робота з текстом (навчальне аудіювання)
 Прослухати текст. Визначити його стиль.

Декоративно-художнє оздоблення хати було досить різноманітним 
у різних районах України. Так, якщо засоби зовнішнього оздоблення 
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зрубних поліських жител обмежувалися частковою побілкою або об-
мазкою глиною, до того ж лише житлової частини хати, то у крайніх 
північно-західних районах зруб залишався небіленим або підбілюва-
лася тільки частина стін навколо вікон. Декор зрубного карпатсько-
го житла відзначався багатством профільованого різьблення (глухого, 
площинного, наскрізного). Значним розмаїттям прийомів оздоблення 
характеризувалось каркасне та безкаркасне житло лісостепових та сте-
пових районів. Тут, окрім традиційної обмазки глиною та побілки, ши-
рокого вжитку набули підводка кольоровими глинами та декоратив-
ний поліхромний розпис. У прикарпатських зонах Поділля, Буковини, 
гірських районах Прикарпаття та Закарпаття застосовували прийоми 
художнього викладання — шалівку, шинелі, пікування (З енциклопедії 
народознавства).

 Дати відповіді на питання:
1. Як зовнішньо оздоблювали зрубні поліські житла?
2. Чим відзначався декор зрубного карпатського житла?
3. У яких районах широко використовували підводку кольоровими гли-

нами та декоративний поліхромний розпис?
4. Про які прийоми художнього викладання у Прикарпатті та Закар-

патті йде мова в тексті?

Морфемний розбір слів
 Розібрати за будовою прикметники. З’ясувати, якими способами 

вони утворені.

Декоративно-художнє, поліських, північно-західних, Прикарпат-
ського, безкаркасне, лісостепових, степовий.

V. Виконання системи творчих вправ

Творче конструювання
 Утворити від поданих слів прикметники, визначити спосіб тво-

рення.

Зоря, місто, іскра, гордощі, ширина, зовнішність, сила, ліс.

Робота з таблицею
 Пояснення матеріалу за узагальнювальною таблицею «Способи тво-

рення прикметників».
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Назва способу словотворення Приклади

Суфіксальний Сонце — сонячний

Префіксальний Красивий — прекрасний

Префіксально-суфіксальний Будинок — надбудинковий

Складання основ Полезахисний — поле захищати

Перехід дієприкметників у прикметники Поживні речовини, колючий

 Утворити від поданих слів прикметники. Пояснити їх правопис за 
допомогою правил.
Велика Лепетиха, Каховка, Нальчик, Балаклава, Гадяч, Париж, Волга.

Робота за варіантами
 Подані слова ввести у прості речення, ускладнені вставними сло-

вами, звертаннями, так, щоб в одному випадку це були іменники,  
в іншому — прикметники.

Варіант 1. Минуле, рівне, віджиле.
Варіант 2. Старий, майбутнє, лісничий.

Лексико-орфоепічна робота (в парах)
 Записати подані прикметники у три колонки: у першу — з наголосом 

на корені, у другу — з наголошеним суфіксом, у третю — з наголо-
шеним закінченням. Визначити їх розряд за значенням. Перевірити 
себе за допомогою словника наголосів.

Будяковий, боковий, вербовий, бойовий, дубовий, кленовий, вер-
ховий, впливовий, віковий, шаховий, правовий, ожиновий, поштовий, 
смаковий, буковий, калиновий.

Коментоване письмо
 Записати текст під диктовку. Пояснити розстановку розділових зна-

ків, вивчені орфограми. Виділені прикметники розібрати як частину 
мови за поданим алгоритмом.

Селянинова хата на всій території свого поширення являла собою 
наземну одноповерхову споруду. Винятком були гірські райони Карпат, 
придністровської зони Буковини та Поділля, де під житлом, розташо-
ваним на крутих схилах, улаштовували цокольний поверх (погріб, пив-
ницю), який використовували для господарських потреб. Вирізнялися 
будинки вкрай зубожілого сільського населення деяких районів. Це були 
напівземлянки та землянки (З етнографічного довідника).



270 Усі уроки української мови в 6 класі 

Алгоритм морфологічного розбору прикметника

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

Ознака предмета 
за кольором, роз-

міром, формою 

Ознака предме-
та за приналеж-

ністю 

Рід Число Відмінок

Означення Присудок

Ознака за відношенням 
до предмета в просторі, 

часі, за матеріалом 

2. Назвати частину мови, до якої належить слово (прикметник)

3. З’ясувати значення, яке позначає аналізований прикметник

4. Поставити прикметник у початковій формі  
(називний відмінок, однина, чоловічий рід)

5. Визначити постійні морфологічні ознаки, властиві прикметникові 

6. Назвати змінні морфологічні ознаки аналізованого прикметника 

7. Указати на синтаксичну функцію, яку виконує прикметник у реченні

Група за значенням

Найвищий (про-
ста чи складена) 

Відносний ПрисвійнийЯкісний

Ступінь порівняння Форма

Коротка ПовнаВищий (проста 
чи складена) 

Ситуативна вправа
 Уявити себе в ролі вчителя народознавства. Підготувати розповідь 

про народне житло, використовуючи прикметники, які перейшли  
в розряд іменників.
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VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Виписати з додаткової літератури два речення, у яких прикметники 
перейшли б у розряд іменників.

2. Зробити морфологічний розбір трьох прикметників (якісного, від-
носного, присвійного), ужитих у поданих реченнях.
У традиційному українському житлі долівка завжди була глиняною. 

Дощана підлога навіть у домівках заможних селян наприкінці ХІХ — 
на початку ХХ століття траплялася дуже рідко.

Урок № 70 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6  
З РОЗДІЛУ «ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ»  
(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ 
ТЕКСТУ-РОЗПОВІДІ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників  
з розділу «Прикметник як частина мови»; з’ясувати мож-
ливі недоліки в ході опанування мовної теорії; здійснити 
перевірку здатності учнів сприймати незнайомий текст на-
укового стилю, розуміти його, запам’ятовувати фактичний 
зміст, тему й основну думку тощо.

Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестово-
го характеру.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Підготовча робота

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення й критеріями 
оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання 
завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.
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IV. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1
1. Знайти правильне твердження:

а) прикметники змінюються за родами і числами;
б) прикметники змінюються за родами, відмінками і числами;
в) прикметники змінюються за відмінками і числами;
г) прикметники змінюються за групами, відмінками і родами.

2. Не можуть утворювати ступені порівняння:
а) якісні прикметники; б) відносні;
в) присвійні; г) відносні і присвійні.

3. Знайти рядок прикметників, у відмінкових формах яких допущені 
помилки.
а) На ріднім, на давньому, на яснолицьому;
б) життьовий, тіньовий, замшевий;
в) помаранчевий, ясеновий, дощовий;
г) кварцевий, гайєвий, почуттєвий.

4. Утворити вищий і найвищий ступені порівняння від прикметників 
смачний, великий.

5. Утворити від слів дорога, мова прикметники всіма можливими спо-
собами. Розібрати новоутворені слова за будовою.

6. Увести в речення слово молоді так, щоб в одному воно було іменни-
ком, а в другому — прикметником.

7. Зробити морфологічний розбір виділеного прикметника у реченні 
Широченний простір дніпровської повені розкривається перед очима 
(В. Собко).

Варіант 2
1. Знайти правильне твердження:

а) відносними називаються прикметники, які виражають ознаку, 
що виявляється в більшій чи меншій мірі;

б) відносними називаються прикметники, що виражають належність 
предмета людині;

в) відносними називаються прикметники, що виражають ознаку через 
відношення до інших предметів, яка не виявляється в більшій чи мен-
шій мірі;

г) відносними називаються прикметники, що виражають ознаку без-
посередньо.
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2. До м’якої групи належать прикметники, які:
а) закінчуються на м’який знак;
б) закінчуються на пом’якшений приголосний;
в) у кінці основи мають м’який приголосний;
г) у кінці основи мають твердий приголосний.

3. Знайти рядки прикметників, у відмінкових формах яких допущені 
помилки.
а) Палацевий, яблуновий, вишневий;
б) на давнім, плюшевий, бойовий;
в) аличовий, взірцьовий, радієвий;
г) лицьовий, миттєвий, маршовий.

4. Утворити вищий і найвищий ступені порівняння від прикметників 
гарний, низький.

5. Утворити від слів пісня, сніг прикметники всіма можливими спосо-
бами. Розібрати новоутворені слова за будовою.

6. Увести в речення слово худорлявий так, щоб в одному реченні воно 
було іменником, а в другому — прикметником.

7. Зробити морфологічний розбір виділеного прикметника в реченні  
І ліс, і моріжок мені здавались чарівними.
Оцінювання тестових завдань: 1–3 — по 1 балу, 4 — 2 бали, 5 —  

3 бали, 6 — 2 бали, 7 — 2 бали.

V. Проведення контрольного аудіювання  
тексту-розповіді наукового стилю

Сприймання на слух учнями незнайомого тексту від початку до кінця

ТРАДИЦІйНИй ОДЯГ
Формування українського народного одягу — цього яскравого й са-

мобутнього культурного явища — відбувалося протягом багатьох століть. 
Ще за часів Київської Русі значного розвитку набули ткацтво та різнома-
нітні ремесла, які мають безпосереднє відношення до створення одягу. 
Відтоді кожна епоха накладала відбиток на традиційне вбрання, і можна 
з упевненістю твердити, що особливості костюма являють собою одне 
з важливих джерел вивчення етнічної історії населення України, його 
соціальної структури, естетичних поглядів та уявлень тощо.

Загальнохарактерною рисою традиційного українського одягу та чис-
ленних доповнень до нього є декоративна мальовничість, яка відбиває 
високий рівень культури виробництва матеріалів для одягу, створення 
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його різноманітних форм, володіння багатьма видами й техніками опо-
рядження та оздоблення. Водночас народному одягу притаманна значна 
варіативність. Найбільш помітними були відмінності у костюмі, що по-
бутував на Лівобережжі та Правобережжі, Слобожанщині та Поділлі. 
Це ж стосується й традиційного одягу населення Подністров’я, Карпат, 
Полісся та Півдня України. Регіональною специфікою були позначені 
передусім матеріали для одягу; конструктивні, технологічні та декора-
тивні прийоми його створення; способи виробництва окремих деталей: 
головних уборів, взуття, прикрас; колорит, техніка та мотиви орнамен-
тики — особливо сорочок і поясного одягу, які майже до кінця ХІХ ст. 
зберігали давні локальні особливості, а також способи носіння й об’єд-
нання всіх елементів одягу в повний, завершений комплекс убрання.

Основні елементи українського народного одягу мають давньо-
слов’янське походження і беруть свої витоки з культури Київської Русі. 
Це домоткані тунікоподібні сорочки, поясний одяг у вигляді прямо-
кутної орнаментованої смуги тканини, вузькі полотняні чоловічі пор-
ти, рушникоподібне жіноче головне вбрання, плетені й ткані пояси 
та ін.

В українському традиційному вбранні кінця ХІХ — початку ХХ ст. 
поряд із збереженням давніх місцевих ознак простежуються й пізніші 
нашарування, пов’язані насамперед з історичною долею різних земель 
України. Так, одяг населення Правобережжя зазнав помітного впливу 
польсько-литовської, Лівобережжя — російської культури. Велике зна-
чення мало й те, що через Україну йшло інтенсивне та постійне торго-
вельне й культурне спілкування країн Сходу та Заходу. Виникнення За-
порозької Січі, специфічні політичні умови, в яких опинилася Україна 
в XVI–XVIII ст., взаємні контакти з сусідніми народами — усе це зумо-
вило своєрідність формування української національної культури, і зок-
рема культури вбрання. Стильові особливості західноєвропейського 
ренесансу та з часом бароко проникають у художній світ України, отри-
муючи місцеву інтерпретацію в одязі. Завдяки своїм самобутнім рисам 
традиційний костюм українців був певною позначкою належності лю-
дини до тієї чи іншої верстви суспільства, мав досить широку й складну 
семантику, символізуючи, крім етнічних, регіональних чи соціальних 
ознак, вік і стать людини, її сімейний стан тощо.

Найстійкішим щодо збереження традицій був одяг сільського насе-
лення. Багато його різновидів широко побутували до початку ХХ ст.
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За способом виготовлення одяг українців, як і інших народів, роз-
поділяється на шитий і нешитий. Останній, давніший, виготовляється 
з одного або декількох шматків матеріалу, огортає стан. Драпірується 
в різні способи, утримується на тілі за допомогою зав’язок, булавок, по-
ясів. Деталі шитого одягу скріплюються швами. Він може бути глухий 
або розпашний, різний за кроєм. За розташуванням на стані людини 
одяг в основному розподіляється на натільний, нагрудний та стегновий 
(поясний). Одяг також буває верхній та нижній. Останній розподіл за-
лежить від кліматичних та сезонних особливостей, а також від традицій 
носити певний набір одягу в хаті чи на вулиці, у будень чи на свята тощо 
(З ілюстративного етнографічного довідника, 497 сл.).

Виконання завдань тестового характеру за змістом тексту
1. Протягом якого часу відбувалося формування українського народного 

одягу?
а) Кількох десятиліть; б) кількох століть;
в) багатьох століть; г) двох століть.

2. Що є одним із найважливіших джерел вивчення етнічної історії?
а) Особливості побуту; б) археологічні розкопки;
в) особливості літературної спадщини; г) особливості костюма.

3. Що є загальнохарактерною рисою традиційного українського одягу?
а) Декоративна мальовничість; б) колір;
в) різноманітність декору; г) різноманітність фасону.

4. До кінця якого століття традиційний український костюм зберігав дав-
ні локальні особливості?
а) XVII; б) XVIII;
в) XIX; г) XX.

5. Яке походження мають основні елементи українського народного одягу?
а) Давньотрипільське; б) давньослов’янське;
в) давньотюркське; г) давньогрецьке.

6. Впливу яких сусідніх держав зазнав одяг населення Правобережжя?
а) Польсько-литовської держави; 
б) Молдавсько-румунської держави;
в) Польсько-вірменської держави;
г) Росії.

7. Яке військове поселення значно вплинуло на культуру вбрання?
а) Спартанське поселення; б) загони Махна;
в) Олешківська Січ; г) Запорозька Січ.
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8. Які західноєвропейські напрями в стилі одягу проникають у художній 
світ України?
а) Декаданс і футуризм; б) ренесанс і бароко;
в) модернізм і постмодернізм; г) готика.

9. Одяг людини символізував:
а) релігійні вподобання; б) ремесло;
в) статус у суспільстві; г) індивідуальний смак.

10. Одяг якої верстви населення не зазнав змін?
а) Сільського населення; б) інтелігенції;
в) панів; г) духовенства.

11. На які види щодо розташування на людині розподіляється одяг?
а) Глухий, розпашний; б) натільний, нагрудний;
в) верхній, нижній; г) шитий, нешитий.

12. Визначити, які стильові особливості характерні для цього тексту:
а) уживання слів у переносному значенні; 
б) художня образність;
в) офіційність, точність;
г) емоційність, невимушеність, достовірність.

Варіанти правильних відповідей до тестових завдань

Номер 
завдання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Правильна 
відповідь

в г а в б а г б в а б г

VІ. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІI. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час виконання тестових завдань

VIIІ. Домашнє завдання

Виписати з твору художньої літератури опис природи. Розібрати три 
прикметники як частину мови.
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ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 71 
ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ  
ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП

Мета: повторити й поглибити знання учнів про тверду і м’яку 
групи прикметників, сприяти зміцненню навичок від-
мінювання прикметників та позначати орфограми у від-
мінкових закінченнях, пояснювати їх за допомогою від- 
повідних орфографічних правил; формувати загально-
пізнавальні вміння відмінювати прикметники твердої  
і м’якої груп, правильно писати прикметники в непрямих 
відмінках; розвивати творчі вміння відтворювати дефор-
моване висловлювання, що містить прикметники; за до-
помогою мовленнєво-комунікативного дидактичного ма-
теріалу сприяти усвідомленню повчального впливу творів 
художньої літератури.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення ознак  

і якостей.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні прикметни-

ків-синонімів, омонімів.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відтворювати дефор-

мований текст, що містить прикметники-епітети твердої  
і м’якої групи.

Міжпредметні зв’язки: використання прикметників у ролі епітетів (лі-
тература).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
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ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів  
шестикласників з теми

Творче спостереження з елементами аналізу
 Виразно прочитати текст уголос, ставлячи прикметники у відпо-

відному відмінку. Виписати прикметники, визначивши граматичні 
ознаки (рід, число, відмінок).

В одному (рибальський) селі на самому березі жив (старий) рибалка. 
Звали його Білоусом. І була в нього донька — (білявий) красуня. Любила 
вона розпустити (білий) коси на (високий) кручі над морем, щоб вітер 
ними бавився. Підніме догори руки й гукає:

— Вітре (буйний)! Не боюся тебе.
Одного разу вибігла на кручу і загукала:
— Вітре-вітрило, забери мене до себе в гості! І тут здійнявся вихор, 

не встигла й опам’ятатись, як полетіла в простір (синій) неба. (Дужий) 
вітер підкорив і поніс її до себе в гості.

Опустилася на якомусь (загадковий) острові. Кругом лише море 
(безкраїй), а на острові (казковий) краса: (дивовижний) дерева, трави, 
квіти. Особливо вабили зір квіти, а серед них — квітка (білий) троян-
ди. Довго милувалася тією красою, а тоді вже злякалася, що опинилася 
хтозна-де (сам-самісінький). Сіла на травичку і затужила за батечком 
(Л. Павленко).

 Визначити стиль і тип мовлення тексту. З’ясувати жанр висловлю-
вання.

Вибірково-розподільний диктант
 Записати слова у дві колонки: 1) прикметники твердої групи; 2) при-

кметники м’якої групи. Усно поставити їх у форму давального від-
мінка однини.

Земляні, смішні, братні, брудні, босі, вчорашні, голі, вірні, жит-
ні, рідні, заячі, майбутні, сухі, смішні, незабутні, могутні, брудні, за-
можні.

 Визначити розряди прикметників за значенням.
 Указати на прикметники з непохідними основами. Свій вибір об-

ґрунтувати.

ІІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку
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ІV. Усвідомлення теоретичного  
матеріалу в процесі практичної роботи

Робота за варіантами
 Провідміняти прикметники український — українське — українська — 

українські (варіант 1); верхній — верхнє — верхня — верхні (варіант 2). 
Виділити закінчення.

 Колективно заповнити таблицю закінчень прикметників твердої  
і м’якої груп. Зробити висновок про особливості відмінювання при-
кметників.

Відмінки 

Однина Множина 

Чоловічий і середній рід Жіночий рід
Тверда
група

М’яка
групаТверда 

група
М’яка 
група

Тверда 
група

М’яка 
група

Називний 
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий 

Опрацювання теоретичного матеріалу
 Особливість правопису відмінкових закінчень прикметників полягає 

в тому, що у прикметниках м’якої групи перед закінченнями пишеть-
ся м’який знак, який указує на м’якість попереднього приголосного 
основи (давній — давнього, давньому).

В інших непрямих відмінках однини й множини у твердій групі 
виступають закінчення -им (добрим), -их (добрих), -ими (добрими), 
а в м’якій — -ім, -їм (давнім, безкраїм), -іх, -їх (давніх, безкраїх), -іми, 
-їми (давніми, безкраїми).

V. Виконання системи практичних  
завдань творчого характеру

Дослідження-моделювання
 Змоделювати ланцюги відмінкових форм прикметників, розташу-

вавши їх у правильній послідовності. Виділити закінчення, назвати 
відмінки.
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1) Гіркому, на гіркому, гіркий, гірким, гіркого. 2) На нижнім, ниж-
ній, нижньому, нижнього, нижнім. 3) Правильна, правильною, правиль-
ної, правильну, на правильній, правильній. 4) Справжніми, справжніх, 
справжні, на справжніх, справжнім. 5) Вродливим, вродливими, врод-
ливі, на вродливих, вродливих. 6) Заключним, на заключному, заключ-
ного, заключному, заключне.

 Дослідити, до якого відмінка належать прикметники у слово-
сполученнях на мальовничому березі і на мальовничім березі. Зро-
бити висновок про особливості вживання закінчень у цьому від- 
мінку.
Коментар учителя. Прикметники чоловічого й середнього роду в міс-

цевому відмінку однини можуть мати паралельні закінчення: на вечір-
ньому — на вечірнім, на глиняному — на глинянім.

 Визначити прикметник, до якого можна дібрати омонім зі значен-
ням «зовнішньо потворний, який має фізичні вади» (виродливий — 
зовнішньо потворний; вродливий — красивий).

Коментоване письмо
 Записати словосполучення, уставляючи в закінчення прикметників 

букву и або і. Визначити відмінки. Виділити закінчення.

Невелик..й став, у чист..й воді, весел.. хлопці, на чуж..й землі, живо-
дайн.. краплини, широк..й долині, велик..м співом, могутн..й дуб, на ве-
личн..м святі, задумлив..м поглядом, щаслив..й долі, народн.. гуляння, 
пінист..й воді.

 Зробити синтаксичний розбір виділеного словосполучення.
 Дібрати синоніми до прикметника веселий (життєрадісний, превесе-

лий). Скласти з ними речення.

Дослідження-зіставлення
 Пояснити розбіжність у вживанні голосних и та і у словосполученнях 

дружній привіт і дружний учинок. При потребі скористатись тлумач-
ним словником. Провідміняти подані словосполучення. Виділити 
закінчення.

Матеріал для вчителя. Дружній — заснований на дружбі, взаємній 
прихильності, довір’ї, доброзичливості. Дружний — який відбувається 
одночасно, спільно, злагоджено.
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Дослідження-порівняння
 Поставити подані словосполучення у формі знахідного відмінка од-

нини. Пояснити розбіжність у закінченнях прикметників. Свою дум-
ку обґрунтувати.

Проворний юнак, вітряний день; материнський погляд, молодий 
жайвір; вороний кінь, вічний образ; дерев’яний стіл, польовий птах; по-
ганий настрій, розумний учень.

Творча робота
 Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закін-

чення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю.

Кривош.., городн.., дорожн.., природн.., самобутн.., порожн.., по-
тужн.., безробітн.., дочірн.., завтрашн.., домашн.., дорожн.., коричнев...

 Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виді-
лити закінчення.

Навчальне редагування
 Прочитати словосполучення. Знайти помилки, пояснити їх суть. За-

писати виправлений варіант. Визначити граматичні ознаки прикмет-
ників (рід, число, відмінок).

Хатний оберіг, тутешний звичай, літний чоловік, дорожний знак.

VІ. Самостійна робота творчого характеру

Дослідження-відновлення
 Відновити деформований текст, уставивши в нього прикметники  

з довідки у відповідному відмінку. Виділити закінчення, визначити 
відмінок.

Коли в ... степи приходила ... весна, по селах починали лаштуватися 
в ... дорогу чумаки. Минали ... дні перед виходом валок із сіл, і ось уже 
випливали ... вози у ... подорож.

Проводжали чумаків урочисто, усім селом. Співали пісень, виголо-
шували напуття, а ... у громаді чоловік благословляв їх перед ... дорогою 
(М. Слабошпицький).

Довідка: величезний, ранній, останній, неблизький, нелегкий, укра-
їнський, далекий, найшановніший.

 Розподілити прикметники на групи за м’якістю.
 Розібрати за будовою прикметники величезний, найшановніший. 
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VІІ. Підбиття підсумків уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Скласти словниковий диктант із 8 прикметників твердої групи  
і 8 прикметників м’якої групи. Провідміняти по одному прикмет-
нику кожної групи.

2. Провідміняти прикметник круглолиций. Зробити висновок. 

Урок № 72 
НАПИСАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ  
-ЕНЬК-, -ЕСЕНЬК-, -ІСІНЬК-, -СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК-

Мета: повторити й поглибити знання учнів про прикметник, 
його морфологічні ознаки, сприяти зміцненню навичок 
правопису прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-,  
-ісіньк-, -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) та позначати відповід-
ні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних 
правил; формувати загальнопізнавальні вміння утворюва-
ти форми пестливих прикметників за допомогою суфік-
сів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, правильно писати відносні 
й присвійні прикметники із суфіксами -ськ(ий), -цьк(ий), 
-зьк(ий); розвивати творчі вміння зіставляти, порівнюва-
ти, моделювати, конструювати мовні явища, відтворюва-
ти деформоване висловлювання, що містить прикметники 
з пестливо-здрібнілими суфіксами; за допомогою мовлен-
нєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти 
збагаченню словникового запасу шестикласників.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Фонетика й орфоепія: правильна вимова прикметників із суфіксами  

-ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий).
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення ознак 

і якостей; засвоєння прикметників-означень.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні прикметни-

ків-синонімів, антонімів.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відтворювати дефор-

мований текст, що містить прикметники із суфіксами 
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пестливості; роль прикметників-епітетів і прикметників 
з пестливо-здрібнілими суфіксами у розкритті задуму ви-
словлювання.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів  
шестикласників з теми

Бесіда за питаннями
1. Назвати основні способи творення прикметників. Навести приклади.
2. Який спосіб творення прикметників є найпродуктивнішим? Чому?
3. Від яких частин мови найчастіше утворюються прикметники?

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прослухати висловлювання. Визначити, до яких жанрів усної на-

родної творчості вони належать. Виписати прикметники, що мають 
пестливе значення й передають емоційне ставлення мовця. 

У РЖІ НА МЕЖІ
У ржі на межі, на кривій березі
Там сиділа русалка.
Просила русалка у дівочок сорочки:
— Ви дівочки, подружки,
Да дайте мені сорочки,
Хоча худенькую, да аби біленькую,
Хоч не біленькую, да тоненькую! 

(Нар. творчість)

Ой ВЕСНА, ВЕСНА — ДНЕМ КРАСНА
Що ти, весно красна, нам принесла?
— Принесла я вам літечко,
Ще й запашненьке зіллячко,
Ще й зеленую травицю,
І холодную водицю.
Принесла я вам ягнятко
Ще й маленькеє телятко. 

(Нар. творчість)

 Визначити спосіб творення виписаних прикметників. Розібрати їх 
за будовою.
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ІІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІV. Усвідомлення теоретичного  
матеріалу в процесі практичної роботи

Вибірковий диктант
 Прочитати мочки текст. З’ясувати його стилістичну належність. Ді-

брати до нього заголовок. Виписати словосполучення, до складу 
яких входили б виділені прикметники.

Я люблю маленького, завжди бадьорого і такого втішного чижика. Ця 
лимонно-зеленувата пташка, з хитренькими очима, з чорненькими брова-
ми і цяточкою під дзьобом швидко звикає в кімнаті і стає майже ручною. 
Уже через тиждень-півтора чижі починають співати бадьору пісеньку 
не тонюсіньким, а хрипкуватим голосом (За Ю. Старостенком).

 Виділити у прикметниках суфікси. Пояснити вживання м’якого зна-
ка в них. З’ясувати, яке експресивно-стилістичне значення виража-
ють прикметники з цими суфіксами.

Творче моделювання
 Утворити за зразком від прикметників пестливу форму за допомогою 

додавання суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-.

Зразок. Білий — біленький, білесенький, білісінький. 
Чистий, високий, кислий, довгий, тихий, старий, великий, густий, 

солоний, дрібний, широкий.

 До поданих прикметників дібрати антоніми. Від 3–4 слів утворити 
пестливі форми.

 Яку роль виконують прикметники із суфіксами -еньк-, -есеньк-,  
-ісіньк-, -усіньк- у нашому мовленні?
Коментар учителя. Суфікси здрібнілості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,  

-усіньк- вносять у текст пестливі відтінки. Тому вони використовуються, 
як правило, в описах дітей, для відтворення дитячого мовлення, при по-
требі надати зображуваному довірливого й голубливого характеру. У по-
етичних жанрах прикметники з пестливо-здрібнілими суфіксами спри-
яють зображенню переживань і почуттів автора.

Робота з деформованим висловлюванням
 Відновити деформований зміст висловлювання, уставивши в ньо-

го прикметники з довідки. Пояснити роль прикметників у художніх 
творах.
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От і настала ... зима. Ходить нашим краєм її ... місяць-грудень. Схо-
вав він під ... кригою річки, повдягав у ... мережива ліси. Тоді засипав 
... снігом поля, напхав першого снігу аж під ... гілля у лісі (За Ю. Ста-
ростенком).

Довідка: найтепліший, самісіньке, біленькі, справжнісінька, тоню-
сінькою, чистеньким.

 Виділити суфікси в прикметниках. Пояснити їх правопис.

Навчальне аудіювання
 Прослухати текст за частинами. Виписати відносні і присвійні прикмет-

ники, виділити в них суфікси. Визначити спосіб творення цих прикмет-
ників. Пояснити, які фонетичні зміни відбулися у процесі їх творення.

Ще задовго до того часу, про який оповідає арабський мандрівник 
Павло Алепський, в Україні повсюдно виникли братства. Це були орга-
нізації, до складу яких входили ремісники, купці, духовенство, козаць-
ка старшина. Вони були осередками політичного й культурного життя, 
вели активну боротьбу проти ополячення українського народу. Найдав-
ніше таке братство — Львівське — виникло ще 1439 року. Багато з них 
мало свої друкарні, де виходили церковні і світські книги, а також під-
ручники для шкіл.

В 1615 році організувалося братство в Києві. Воно підтримувало 
зв’язки з групою вчених, що жили в Києво-Печерській лаврі, де була 
своя друкарня. Київ був найпомітнішим науковим центром в Україні. 
Сталося це після того, як гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний запи-
сався до його братства «з усім військом Запорозьким». Тобто під захист 
Січі бралася вся діяльність братства. Козацьке військо також виділяло 
йому велику фінансову допомогу (М. Слабошпицький).

 Порівняти вимову й написання прикметників. Записати їх у фоне-
тичній транскрипції.
Матеріал для вчителя. Арабський [арабс’кий], козацька [козац’ка], 

українського [украйін’с’кого], львівське [л’в’івс’ке], світські [св’іц’к’і], 
Києво-Печерській [кийевопеичерс’к’ій], запорозьким [запоуроз’ким].

Колективне опрацювання опорної схеми

г,  з,  ж + -ськ(ий) → -зьк(ий)     
к,  ц,  ч + -ськ(ий) → -цьк(ий)    
х,  с,  ш + -ськ(ий) → -ськ(ий)     

Острог → острозький
юнак → юнацький
Сиваш → сиваський
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Творче конструювання
 Від поданих назв обласних центрів України утворити прикметни-

ки за допомогою суфікса -ськ(ий). Записати їх у три колонки: 1) ті, 
у яких унаслідок злиття двох приголосних утворилося звукосполу-
чення -цьк(ий); 2) -зьк(ий); 3) -ськ(ий).

Київ, Одеса, Запоріжжя, Кіровоград, Луцьк, Львів, Рівне, Херсон, Ві-
нниця, Чернівці, Харків, Миколаїв, Суми, Луганськ, Черкаси, Чернігів.

 Записати 5–6 назв районних центрів або інших населених пунктів 
вашої області. Утворити від них прикметники за допомогою суфікса 
-ськ(ий). Пояснити правопис. Визначити розряд за значенням утво-
рених прикметників.

 Від поданих іменників за зразком утворити словосполучення «при-
кметник + іменник». Визначити головне і залежне слова. Виділити 
суфікси прикметників, пояснити вживання м’якого знака в них.

Зразок. (Львів) брама — Львівська брама.
(Село) клуб, (батько) збори, (люди) потік, (Донецьк) степ, (Херсон) 

вулиці, (сусід) двір, (товариш) учинок, (Запоріжжя) Січ, (гігант) висота, 
(козак) страва, (Кривий Ріг) проспект, (турист) похід.

 Указати на те, які прикметники належать до відносних і присвійних. 
Назвати присвійно-якісні прикметники. Свій вибір обґрунтувати. 

Дослідження-зіставлення
 Скласти з прикметниками лікарський і лікарський словосполучення 

з поданими іменниками. Пояснити розбіжність у значенні.

Діяльність, рослини, халат, препарат, огляд, косметика, дільниця.

 Скласти з двома словосполученнями речення. Зробити синтаксич-
ний розбір одного з них.
Матеріал для вчителя. 1) Лікарський — належний лікареві; такий, що сто-

сується діяльності лікаря. 2) Лікарський — який має лікувальні властивості. 
(Лікарська діяльність, лікарські рослини, лікарський халат, лікарський пре-
парат, лікарський огляд, лікарська косметика, лікарська дільниця).

Ігрове завдання
 Утворити прикметники із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк- і запи-

сати у відповідні клітинки кросворда.

Низький, густий, круглий, чепурний, чистий, високий, білий, гар-
ний, малий, повний.
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1 п е н ь к и й

2 р е с е н ь к и й

3 и і с і н ь к и й

4 е н ь к и й

5 м е н ь к и й

6 е н ь к и й

7 т е н ь к и й

8 н і с і н ь к и й

9 и е н ь к и й

10 к е н ь к и й

Відповіді. 1. Чепурненький. 2. Гарнесенький. 3. Чистісінький. 4. Низень-
кий. 5. Маленький. 6. Біленький. 7. Густенький. 8. Повнісінький. 9. Височень-

кий. 10. Кругленький.

 До виділеного слова дібрати синоніми (чепурний — охайний, акуратний).
 До слів гарний, чистий, білий, високий дібрати антоніми. Увести їх  

у словосполучення.

V. Підбиття підсумків уроку

VІ. Домашнє завдання

1. Утворити 10–15 прикметників від іменників — власних назв за допо-
могою додавання суфікса -ськ(ий). Записати прикметники звукопи-
сом (визначити кількість букв і звуків). Пояснити фонетичні зміни.

2. Написати міні-твір на тему «Мати — берегиня роду», використовую-
чи прикметники із суфіксами пестливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-.

Урок № 73 
БУКВИ Е, О, И У ПРИКМЕТНИКОВИх СУФІКСАх  
-ЕВ- (-ЄВ-), -ОВ-, -ИН- (-ІН-), -ИЧН- (-ІЧН-)

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення 
прикметників, зокрема про суфіксальний спосіб, сприяти 
зміцненню навичок правопису прикметників із суфіксами  
-ов- (-ев-, -єв-), -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-) та позначати відповід-
ні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних 
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правил; формувати загальнопізнавальні вміння утворювати 
форми відносних і присвійних прикметників за допомогою 
суфіксів -ов- (-ев-, -єв-), -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-), правильно 
їх писати; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, 
моделювати, конструювати мовні явища, знаходити й виправ-
ляти помилки у правописі прикметників; за допомогою мов-
леннєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати 
любов і повагу до краси рідної природи та її багатств.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень, крилатих 

висловів.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні відносних  

і присвійних прикметників із суфіксами -ов- (-ев-, -єв-),  
-ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-).

Міжпредметні зв’язки: роль прикметників-епітетів у розкритті задуму ви-
словлювання (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань шестикласників з теми

Коментоване письмо
 Записати народні вислови. Виділити граматичні основи. З’ясувати син-

таксичну роль прикметників. Визначити суфікси, пояснити їх правопис.

1) Мозольові руки годують. 2) Маленька праця краща за велике без-
ділля. 3) Хороша книга яскравіша за зірку. 4) Хоч і молодий ще, а старе-
чий розум має. 5) Людське око бачить глибоко (Нар. творчість).

 Назвати суфікси, за допомогою яких утворені прикметники, ужиті  
у прислів’ях. Навести власні приклади прикметників із цими суфіксами.

ІІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі 
виконання практичних завдань творчого характеру

Творче спостереження над мовним матеріалом у висловлюванні
 Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Виписати виді-

лені прикметники. Визначити в них суфікси.
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Проти мене сидить у клітці і дивиться спокійним поглядом своїх ка-
рих покірних очей омелюх. Тепер підняв коричневий з рожевим відблис-
ком чубчик. Повів малесеньким дзьобом по пір’ї в крилах. А там у ньо-
го такий чудовий збіг кольорів. Спочатку червона смужка горить, далі 
чорні пір’їнки обведені яскраво-жовтою смужкою, ще й біленькі плями 
на жовтувато-оранжевому тлі (За Ю. Старостенком).

 Пояснити лексичне значення слова омелюх (невеликий лісовий птах 
ряду горобцеподібних з яскравим оперенням).

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу на основі схеми

Суфікси -ев- (-єв-) та -ов- утворюють відносні прикметники

Суфікс -ев- Суфікс -єв-Суфікс -ов-

Уживається після:
а) м’якого приголо-
сного (квітневий, 
яблуневий);
б) шиплячих, якщо 
наголос падає на 
суфікс (грушевий, 
овочевий)

Уживається після
букв н і т, які позна-
чають м’які приго-
лосні звуки [н’], [т’]  
(життєвий, 
насіннєвий)

Уживається після:
а) твердих приголо-
сних (сливовий, каз-
ковий);
б) шиплячих, якщо 
наголос падає на за-
кінчення (дощовий);
в) [й], якщо наголос 
падає на закінчення 
(крайовий)

Словниковий диктант (взаємоперевірка)
 Списати, замість крапок уставляючи потрібні букви. Виділити су-

фікси, пояснити їх уживання.

Березн..вий, вітр..вий, грош..вий, сутт..вий, овоч..вий, служб..вий,  
ді..вий, алюміні..вий, ситц..вий, святк..вий, дощ..вий, бой..вий, зна-
ченн..вий, нуль..вий, стиль..вий, край..вий, марш..вий, со..вий, 
дуб..вий, слив..вий, магні..вий, підсумк..вий, матч..вий, душ..вий,  
борщ..вий.

 За допомогою словника наголосів перевірити наголос у виділених 
прикметниках.
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Ігрове завдання «Третє зайве»
 Проаналізувати написання прикметникових суфіксів у поданих ря-

дах словосполучень. Виділити зайве. Свій вибір обґрунтувати.

1. Дуб..вий гай, коричн..ве пальто, лісник..ва хата.
2. Малин..ве варення, сталев..й трос, емал..вий казан.
3. Брат..ва ідея, франк..ві твори, стал..вий кран.
4. Крем..ве плаття, вишн..вий джем, метал..вий стіл.
5. Ондатр..ва шапка, батьк..ва порада, марганц..вий розчин.

Вибірково-розподільна робота на основі конструювання
 Від іменників І відміни утворити присвійні прикметники у формі 

чоловічого роду. Записати їх до відповідної колонки таблиці.

Суфікс -ин- (після приголосного) Суфікс -ін- (після голосного)

Галя, Марія, Маруся, Надія, тітка, Ольга, сестра, бабуся, Софія, доч-
ка, Наталя.

 Записати імена ваших однокласників, що належать до І відміни. 
Утворити від них присвійні прикметники за допомогою суфікса -ин- 
(-ін-). Пояснити правопис.

Творче конструювання (за варіантами)

Варіант1
 Записати прикметники, утворені від поданих іменників за допомо-

гою суфіксів -ов-, -ев-, -єв-. Пояснити правопис.
Вага, міст, дощ, метал, кришталь, тінь, поле, вишня, акація, гай, край.

 Визначити розряд прикметників за значенням. Скласти з 2–3 сло-
вами словосполучення. 

Варіант 2
 Від іменників утворити присвійні прикметники. Записати їх у фор-

мах чоловічого, жіночого і середнього роду, поєднавши їх з опорни-
ми словами пояснити правопис.
Батько, Василь, Тарас, Андрій, сторож, Лукаш, сусід, коваль, Ігор, 

Гордій.

Навчальне редагування
 Зредагувати подані словосполучення. Пояснити суть допущених 

орфографічних помилок.
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Дощевий черв’як, вишньовий джем, життьовий досвід, ключевий 
момент, кварцева лампа, плюшовий ведмідь, помаранчовий колір.

Лінгвістична гра «Веселі східці»
 Утворити від іменників прикметники за допомогою суфіксів -ичн-  

(-ічн-, -їчн-). Записати їх у відповідні клітинки.

Фізіологія, катастрофа, епос, математика, проза, класика, академія, 
фізика.

1 и й

2 и й

3 и й

4 и й

5 и й

6 и й

7 и й

8 и й

 З’ясувати походження іменників іншомовного походження і, відпо-
відно, утворених від них прикметників. Скористатись при потребі 
словником іншомовних слів. 

Відповіді. 1. Епічний (грец.). 2. Фізичний (грец.). 3. Класичний (лат.).  
4. Прозаїчний (лат.). 5. Академічний (лат.). 6. Математичний (грец.). 7. Фізіоло-

гічний (грец.). 8. Катастрофічний (грец.).

V. Самостійна робота на основі тексту

 Записати текст. Уставити пропущені літери в прикметниках і потріб-
ні розділові знаки. Пояснити вживання прикметникових суфіксів.
«Ті гуцул..с..кі гори, барвінк..вий край». Такі несподівані й поетич-

но-барв..сті слова Юрія Федьковича. Благословенним і чарівним ува-
жається той край де барвінок росте. А росте він у Карпатах Лісосте-
пу Західному Поліссі, переважно у дуб..вих та дубово-граб..вих лісах. 
Та якщо до уваги взяти те що майже на всіх наших сіл..с..ких, й не тільки 
сіл..с..ких, квітниках стелиться цей вічнозелений чагарничок, то й цілу 
Україну можна назвати в буквальному розумінні — барвінк..вим краєм 
(З часопису).

 Визначити тип мовлення тексту. Дібрати заголовок.
 Назвати прикметники, які в тексті виконують роль епітетів.
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VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти словосполучення із прикметниками музичний і музикальний, 
використовуючи іменники вечір, голос, інструмент, слух, пальці. По-
яснити лексичне значення цих прикметників.

2. Скласти 12 тестових завдань із вибірковими відповідями з теми 
«Правопис прикметникових суфіксів» для взаємоперевірки.

Урок № 74 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 19. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
НА ЛІНГВІСТИЧНУ ТЕМУ

Мета: познайомити шестикласників з особливостями побудо-
ви усного повідомлення на лінгвістичну тему, поглиби-
ти знання учнів про підвиди наукового стилю: власне 
науковий, науково-навчальний, науково-популярний; 
удосконалити вміння й навички самостійно аналізувати 
мовні поняття, явища, закони, порівнювати, системати-
зувати й узагальнювати відомості щодо творення імен-
ників, прикметників, займенників, визначати спільне 
й відмінне, за допомогою мовленнєво-комунікативно-
го дидактичного матеріалу поглиблювати знання учнів  
з морфології.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Текст (риторичний аспект): вибір слова-іменника залежно від стилю  

і ситуації спілкування.
Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку ре-

чень у тексті.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
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ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю 

мовлення належить цей текст? Які різновиди наукового стилю вам ві-
домі?

Іменники в сучасній українській мові не тільки становлять великий 
розряд слів, а й активно поповнюються новоутвореннями. Вони явля-
ють собою об’єднану класами твірних основ мікросистем, елементи якої 
різняться не тільки лексичними значеннями твірних основ, а й типами 
словотворчих засобів і їх функціями. Іменники характеризуються най-
більшою різноманітністю способів словотворення. Спосіб творення 
визначається за тим новим, що з’являється в структурі похідного сло-
ва порівняно з твірною базою. Іменники можуть утворюватися різними 
способами: афіксацією, основоскладанням, абревіацією та способами 
субстантивації (За Є. Черновим).

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Підготовка до моделювання  
висловлювання на лінгвістичну тему

Колективне опрацювання необхідного  
теоретичного матеріалу з теми

 Заповнити колонки таблиці відповідним матеріалом.

Основні ознаки наукового стилю

Основні види 
висловлювання

Загальні 
особливості 

 стилю

Лексичні 
особливості

Мовні 
особливості

Ознайомлення з планом повідомлення  
на лінгвістичну тему в науковому стилі
Спільне та відмінне у творенні іменників і прикметників:

1. Вступ.
2. Схожість між частинами мови.
3. Відмінність між частинами мови.
4. Висновок.
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VI. Моделювання учнями повідомлення  
на лінгвістичну тему в науковому стилі

Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі 
«Спільне та відмінне у творенні іменників і прикметників», використо-
вуючи пам’ятку.

Як працювати над складанням повідомлення на лінгвістичну тему
1.Відновити в пам’яті матеріал, необхідний для розкриття теми висловлю-

вання.
2. Скласти план викладу думок.
3. Дібрати матеріал та аргументи до кожного пункту плану.
4. Оголосити повідомлення на лінгвістичну тему.

Аналіз складених однокласниками повідомлень 

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Прик- 
метник, його морфологічні ознаки і синтаксична роль».

Урок № 75 
НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення 
прикметників, зокрема про префіксальний спосіб; сприя-
ти зміцненню навичок правопису прикметників з часткою 
не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, по-
яснювати їх за допомогою орфографічних правил; фор-
мувати загальнопізнавальні вміння правильно писати при-
кметники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння 
зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні 
явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидак-
тичного матеріалу виховувати у школярів любов до приро-
ди, шанобливе і чуйне ставлення до тваринного світу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень; фразеоло-

гізмів, до складу яких входять прикметники з часткою не.
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Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні прикметни-
ків-синонімів.

Міжпредметні зв’язки: роль прикметників-епітетів у розкритті задуму ви-
словлювання (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Генералізація знань шестикласників  
з теми (відтворення теоретичних відомостей, 
застосування яких буде потрібним на уроці)

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати текст. З’ясувати тему й основу думку висловлювання. Ви-

писати слова, що вживаються з часткою не. Визначити, до яких час-
тин мови вони належать.

Олені спускались у невелику долинку. І враз, несподівано, на них ки-
нулась вовча зграя. Шаленим бігом мчали вовки до оленів. Горіли вовчі 
очі ненажерливою люттю, і страшно клацали зуби.

Щосили кинулися тікати олені. Та вовки були не далеко, а близько. 
Незграбні телята не встигали за старими. Самиці припиняли біг, щоб 
їх боронити.

Найпрудкіший і найклятіший вовк погнався за красивим струн-
ким оленем. Це був ненажерний вовк-водій. Він водив усю вовчу зграю. 
Ні один олень ніколи не втікав од цього вовка. Але на цей раз його спіткала 
невдача. Молодий неослабний олень мчав, наче вітер (За М. Трублаїні).

 Дослідити спосіб утворення вжитих у тексті прикметників.
 Пригадати правила вживання частки не з іменниками. Навести при-

клади.

ІІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі 
виконання практичних завдань творчого характеру

Творчий диктант
 До поданих слів дібрати з довідки прикметники-синоніми, утворені пре-

фіксальним способом за допомогою частки не. Пояснити написання.





296 Усі уроки української мови в 6 класі 

Пасивний, бідний, загрозливий, безпрецедентний, простий, грубий, 
навіже ний, короткий, збитковий, безмежний, поблажливий, безнадій-
ний, зрадливий, наполегливий, пам’ятний, особливий, зомлілий.

Довідка: невгамовний, неактивний, невигідний, небезпечний, не-
великий, невипра вний, незабутній, небагатий, нечуваний, невірний, 
невибагливий, неввічливий, невимі рний, незвичайний, невимогливий, 
невтомний, непритомний.

 Дібрати синоніми до прикметника неакуратний з часткою не (не-
охайний, недбалий).

 Визначити, в яких словах частка не виконує роль префікса, а в яких 
є частиною кореня.

Коментоване письмо
 Списати, розкриваючи дужки. Пояснити свій вибір за допомогою 

правила.

(Не)високі дерева; ця дівчина (не)висока; його будинок (не)високий, 
а низький; (не)заможні громадяни; мій брат (не)заможній; (не)гідний 
учинок; (не)щасний випадок; (не)гайний результат; (не)досяжна мрія; 
(не)мічний дідусь; рішення (не)справедливе.

Вибірково-розподільний диктант (за варіантами)
 Розподілити прикметники за колонками таблиці відповідно до пра-

вил правопису.

Без частки не 
не вживається

Можна дібрати 
синонім без частки не

Є протиставлення

Варіант 1
Не/безпечний; не/бідний; не/бувалий; не/вблаганний; не/вга-

мований; не/вдалий; не/вдачливий; не/великий, а малий; не/врожай-
ний; не/втішний; не/веселий, а сумний; не/гайний; не/гарячий, а хо-
лодний; не/дбалий.

Варіант 2
Не/добрий, а злий; не/доброзичливий; не/приязний; не/зугарний; 

не/квапний; не/істотний; не/нависний; не/поетичний; не/популярний; 
не/рідний, а чужий; не/сильний, а повільний.

 Прочитати. З’ясувати, в яких прикметниках частка не входить до 
складу префікса недо-.
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Недозрілий, недобросовісний, недовговічний, недоречний, недоро-
гий, недорослий, недосконалий, недостатній, недосяжний.

Дослідження-відновлення
 Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні 

за змістом прикметники з часткою не.
1) ... на розум. 2) ... проби. 3) Хома ... . 4) Глянути ... оком. 5) ... голо-

сом. 6) Побила лиха та ... година. 7) ... сила поплутала.
Довідка: не/високої, не/людським, не/багатий, не/чиста, не/вірний, 

не/добрим, не/щаслива.

 Пояснити значення відновлених фразеологізмів. Два-три звороти 
ввести у самостійно складені речення. 
Матеріал для вчителя. Небагатий на розум — нетямущий; невисокої 

проби — недосконале; Хома невірний — людина, що сумнівається; гля-
нути недобрим оком — наврочити; нелюдським голосом — дуже голосно; 
побила лиха та нещаслива година — кого-небудь спіткало нещастя, горе; 
нечиста сила поплутала — трапилось щось необдумане, помилкове.

Ігрове завдання

 Розгадати кросворд. Уписати в порожні клітинки прикметники  
з часткою не відповідно до поданих характеристик.

7

3 4

1 5 и й

2 и й

6 и й

и

и й

й

и

й

и

й
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По горизонталі: 1. Той, якого не можна перемогти, перебороти. 2. Той, який 
заслуговує на осуд, викликає заперечення чого-небудь. 6. Той, який не може 
довго всидіти на одному місці.

По вертикалі: 3. Той, якого не можна побачити. 4. Той, без якого не можна 
обійтися. 5. Той, який не міняє свого положення. 7. Який не має відхилень від 
чого-небудь.

Ключ. 1. Нездоланний. 2. Негативний. 3. Незримий. 4. Необхідний. 5. Не-

порушний. 6. Непосидючий. 7. Неухильний.

V. Виконання тестових завдань для взаємоперевірки

Подумати й вибрати правильні варіанти відповідей
1. У прикметників частка не пишеться окремо, якщо:

а) без частки не слово не вживається;
б) є протиставлення;
в) прикметник виступає в ролі присудка;
г) слово можна замінити синонімом без частки не.

2. У якому реченні частка не з прикметником пишеться разом?
а) Щастя Грицькове було не/велике.
б) Аж тепер тільки почув він своє горе, і не/щаслива пригода стала 

ясно перед очима.
в) Коли ніч стемніла, долина наповнилась не/звичними голосами.
г) На уроках я став не/уважний.

3. У якому слові частка не входить до складу префікса недо-?
а) Недоступний; б) недобросовісний;
в) недотепний; г) недомовний.

4. Назвати слово, в якому частка не входить до складу кореня.
а) Нещадний; б) неуспішний;
в) нетутешній; г) нечемний.

5. З’ясувати, в якому слові частка не виконує роль префікса.
а) Нещасний; б) неясний;
в) нетямний; г) нетривкий.

6. Визначити, в якому ряді слів прикметники з часткою не пишуться 
окремо.
а) Не/полярний, не/постійний, не/правдивий;
б) не/порядний, не/озорий, не/однаковий;
в) не/старий, а молодий; не/радий, а сумний; вітер не/помірний;
г) не/правильний, не/обхідний, не/міцний.
Варіанти правильних відповідей: 1) б, в. 2) б, в. 3) г. 4) а. 5) б. 6) в.
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VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Скласти діалог на тему «Єдність людини і природи», використовую-
чи прикметники з часткою не.

2. Скласти усне повідомлення в науково-популярному стилі на тему 
«Правопис частки не з іменниками і прикметниками».

Урок № 76 
НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАх

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи тво-
рення прикметників, зокрема про суфіксальний спосіб; 
сприяти зміцненню навичок правопису прикметників з -н-  
і -нн- та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за 
допомогою орфографічних правил; формувати загально-
пізнавальні вміння правильно писати прикметники з ви-
вченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, 
порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; 
за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактично-
го матеріалу сприяти розширенню світогляду шестиклас-
ників.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень; прикмет-

ники у прямому й переносному значенні.
Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні прикметни-

ків-синонімів.
Міжпредметні зв’язки: роль прикметників-епітетів у розкритті задуму ви-

словлювання (література).
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку
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ІІІ. Актуалізація опорних знань шестикласників з теми 

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати. Визначити, що виражає заголовок: тему чи основну дум-

ку. Довести, що текст належить до художнього стилю.

НА ПІВНОЧІ
Височе..ий місяць блищав, наче золотий диск. Зорі блідли од місяч..о- 

го сяйва. Унизу, як величезне біле покривало, простяглася північ..а пус-
тиня — нескінче..а тундра.

Б’ючи перед..ім копитом об землю, олень розгрібав сніг. Потім тов-
стими, наче гумовими, губами тулився до землі. Так олень добував з-під 
снігу мох та лишайники — свій харч.

Стадо північ..их оленів повільно йшло тундрою. Тут були старі олені, 
що мали великі гіллясті роги, були самиці з красивими телятами, хутро 
яких виблискувало в місяч..ому сяйві, наче оксамит; були рухливі мо-
лоді олені — уже не телята, але ще й не дорослі.

Попереду йшов старий олень. Молодий олень випередив його. Щоб 
зігрітися, він то біг підтюпцем, то бив ногами об сніг, добуваючи мох. 
Тишу ра..ьої тундри порушував лише рух оленів. Стадо було спокій..е.  
Тільки старий олень-водій час од часу обережно оглядався. Та нічого, 
крім синіх іскор місяч..ого сяйва на снігу, він не бачив (За М.Трублаїні).

 На матеріалі прикметників із пропущеними літерами (-н- або -нн-) 
скласти словниковий диктант. Пояснити вживання -н- і -нн- у при-
кметниках. Свої міркування звірити з теоретичним матеріалом під-
ручника.

Написання -н- і -нн- у прикметниках

-нн-
1) У прикметниках, утворених від іменників з основою на н: стіна → стін-

ний;
2) у наголошених суфіксах прикметників, що позначають збільшену міру 

якості: страшенний, здоровенний;
3) у прикметниках священний, огненний, благословенний, блаженний

-н-
У прикметниках із суфіксами -ин-, -ін-, -ан- (-ян-), -ен-:  

буквений, дерев’яний
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ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
в процесі виконання практичних завдань  
творчого характеру

Творче конструювання
 Від поданих слів утворити прикметники. Виділити суфікси. Пояс-

нити правопис.

Сезон, камінь, глина, пружина, вина, малина, картина, дерево, бук-
ва, вогонь, ранок, зміна, письмо, страх, лимон, вікно.

 Три-чотири прикметники ввести у словосполучення. Виділити голов- 
не і залежне слова.

 Від іменниково-прийменникових форм утворити за зразком при-
кметники. Пояснити їх правопис.

Зразок. Без закону — беззаконний.
Без імені, без сну, без жалю, без кінця, без сліду, без упину.

 Розібрати за будовою утворені прикметники.

Дослідження-зіставлення
 До прикметників дібрати синоніми з довідки. Пояснити вживання 

подвоєних приголосних (або його відсутність).

Справедливий, невинуватий, великий, потухлий, безмежний, ці-
лий, надзвичайний, яровий, невимовний, молодий, наспівний, інтен-
сивний, легковажний.

Довідка: зако(н, нн)ий, безви(н, нн)ий, здорове(н, нн)ий, нескін-
че(н, нн)ий, незрівня(н, нн)ий, несказа(н, нн)ий, пісе(н, нн)ий, нап-
руже(н, нн)ий, тьмя(н, нн)ий, неподіль(н, нн)ий, весня(н, нн)ий, віт-
ря(н, нн)ий, ю(н, нн)ий.

 З’ясувати, в якому значенні (прямому чи переносному) ужито при-
кметники у словосполученнях вітряний день і вітряний характер.

Словниковий розподільний диктант
 Записати прикметники під диктовку у дві колонки: 1) ті, в яких по-

двоєння не відбувається; 2) ті, в яких подвоєння відбувається.

Полотняний, розумний, глиняний, непримире нний, лляний, го-
лубиний, здорове ний, невблага нний, священний, денний, лебединий, 
шалений, телефонний, старовинний, блаженний, окаянний, вогняний, 
огненний, рахманний, недоторка нний.
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Ігрове завдання «Сонячні промінчики»
 Розгадати сонячні промені: знайти прикметники з -н- або -нн-,  

що починаються буквами о, д, т, ч, п, н, с, в і складаються лише із 
6 літер.

в

ий

с

до

н

чт

п

Ключ. Осиний, денний, тісний, чинний, пінний, шинний, сонний, 
ванний.

V. Визначення рівня сформованості  
орфографічних умінь і навичок з теми

Навчальний диктант
 Записати текст під диктовку. Виділити слова з орфограмою «Право-

пис -н- і -нн- у прикметниках», пояснити їх правопис.

Уже давно люди на острові відчували голод. Довгої полярної ночі їм 
не вистачало харчів. 

З великою радістю ждали вони сонця. Хто тільки міг, вийшов на ви-
сокий горб над берегом моря зустрічати вогняну кулю.

Уже зовсім розвиднілось. Навколо туманного острова лежало скуте 
кригою море. Далеко на південному обрії чорніла смужка великого су-
ходолу.

Ніхто з тих ескімосів ніколи не був на великому суходолі. Серединою 
протоки між островом і великим берегом постійна течія літом і взимку 
з шаленою швидкістю проносила кригу. Жоден сміливець не наважував-
ся перейти той крижаний потік (За М. Трублаїні, 86 сл.).

 Пояснити лексичне значення слів ескімос, суходіл. (Ескімоси — на-
родність, що живе в Гренландії, на полярному узбережжі Північної 
Америки і в північно-східній частині Азії. Суходіл — материк, суша, 
земля).

 Зробити синтаксичний розбір першого речення. 
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VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Скласти словниковий диктант із 15–20 прикметників на вивчену 
орфограму.

2. Підготувати усне висловлювання на тему «Використання прикмет-
ників для опису предметів, явищ і подій», використовуючи прикмет-
ники з -н- і -нн-.

Урок № 77 
НАПИСАННЯ СКЛАДНИх ПРИКМЕТНИКІВ  
РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творен-
ня прикметників, зокрема про складання основ; сприяти 
зміцненню навичок правопису складних прикметників 
разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, 
пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; фор-
мувати загальнопізнавальні вміння правильно писати 
складні прикметники з вивченою орфограмою, знаходи-
ти й виправляти помилки у правописі складних прикмет-
ників; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, 
моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу 
сприяти розширенню наукового світогляду шестиклас-
ників.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння складних прикметників у ролі озна-

чень.
Міжпредметні зв’язки: використання складних прикметників для 

точного опису предметів, явищ (історія, природознав-
ство).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
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ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Генералізація знань шестикласників 
з теми (відтворення теоретичних відомостей, 
застосування яких буде потрібним на уроці)

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати мовчки текст. Визначити, що означає заголовок: тему 

чи основну думку. З’ясувати стилістичну належність висловлю-
вання.

НАВІЩО ПОТРІБНІ ЗНАННЯ ПРО РЕЧОВИНИ?
Складна газоподібна речовина метан є основною речовиною природ-

ного газу, що використовується у газових плитах. Унаслідок його згорян-
ня утворюються вода і вуглекислий газ та виділяється велика кількість 
тепла. Варто пам’ятати, що метан утворює з повітрям вибухонебезпечні 
суміші. Тому треба добре закривати газові крани, стежити, щоб не зга-
сало полум’я раніше, ніж буде закритий кран, тримати кватирку на кух-
ні відчиненою.

У побуті ми використовуємо пакети, кришки, посуд, виготовлені 
з пластмас. Вони легкі й міцні, дешеві й довговічні. Проте мають небажа-
ну властивість — деформуються під час нагрівання. Знаючи це, можна 
запобігти псуванню таких виробів. 

Наведені приклади свідчать про те, наскільки важливо знати власти-
вості речовин, щоб успішно користуватися ними (З підручника).

 Визначити морфемну будову виділених прикметників. Чи можна 
вважати їх складними? Свою думку довести.

Лінгвістична діагностика
 Пригадати правила правопису складних іменників. Виписати склад-

ні прикметники.

Гала-концерт, газетно-журнальний, листоноша, лінгвіст-практик, 
плодово-ягідний, пішохід, художник-скульптор, хліборізка, тепло-
чорний, театр-студія, тележурнал, світло-коричневий, чорногуз, са-
мохід, Лисичка-Сестричка, автомотогурток, легкоатлетичний.

 Сформулювати правила вживання дефіса в прикметниках. Свої ви-
сновки звірити з поданим теоретичним матеріалом.
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Написання складних прикметників

Складні прикметники пишуться 

разом через дефіс

1) Якщо утворені від складних імен-
ників, що пишуться разом: лісосте-
повий (лісостеп);

2) якщо утворені від сполучення 
іменника з прикметником: народ-
нопоетичний (народна поезія);

3) якщо першою частиною є числів-
ник, написаний літерами (семира-
зовий, дев’ятиповерховий)

1) Якщо утворені від складних імен-
ників, що пишуться через дефіс: ге-
нерал-губернаторський (генерал-гу-
бернатор);

2) якщо утворені від двох, не підпо-
рядкованих одне одному прикмет-
ників: мовно-літературний (мовний 
і літературний);

3) якщо першою частиною є військо-
во-, воєнно-: військово-морський, во-
єнно-патріотичний; 

4) якщо означають відтінки кольо-
рів або поєднання кількох кольорів 
в одному предметі: блакитно-синій, 
темно-зелений;

5) якщо позначають назви проміжних 
сторін світу: південно-східний;

6) якщо першою частиною є числів-
ник, написаний цифрами (7-разо-
вий, 9-поверховий)

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі 
виконання практичних завдань творчого характеру

Лінгвістична розминка
 Клас ділиться на кілька команд, кожна з яких протягом однієї хвили-

ни має скласти й записати складні прикметники з першою частиною 
науково- (або художньо-). Кожне правильно назване слово оцінюється 
1 балом. Перемагає та команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Матеріал для вчителя
1. Науково-допоміжний, науково-дослідний, науково-експеримен-

тальний, науково-інформаційний, науково-історичний, науко-
во-критичний, науково-методичний, науково-організаційний, нау-
ково-освітній, науково-педагогічний, науково-пізнавальний, науко-
во-політичний, науково-популярний, науково-практичний, науко-
во-публіцистичний, науково-теоретичний, науково-фантастичний, 
науково-художній.
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2. Художньо-декоративний, художньо-документальний, художньо-ес-
тетичний, художньо-історичний, художньо-композиційний, худож-
ньо-літературний, художньо-поетичний, художньо-практичний, ху-
дожньо-публіцистичний, художньо-театральний.

Дослідження-конструювання
 Утворити складні прикметники, записавши їх у дві колонки: 1) ті, 

що пишуться разом; 2) через дефіс. Пояснити правопис.

Народний і визвольний, народне господарство, народний і держав-
ний, народна розмова, народний обряд, народний і масовий, народо-
знавство, народний і міфологічний.

 Визначити спосіб творення складних прикметників.

Робота з деформованим висловлюванням (за варіантами)
 Відновити деформоване висловлювання. Записати, визначивши 

межі речень і розставивши потрібні розділові знаки. Пояснити пра-
вопис складних слів.

Варіант 1. На Запорозькій Січі збиралося багато культурно/осві-
чених людей, серед яких були вихованці (К, к)єво/(М, м)огилянської 
академії випускники братських шкіл там були свої літо/писці банду-
ристи поети художники лікарі інженери архітектори запорожці будува-
ли на Січі церкви... 

Варіант 2. Славно/звісною є історія козацького флоту, який інколи 
нараховував до сотні морських чайок це плоско/донне одно/щоглове 
дерев’яне судно, зроблене з вербової чи липової колоди до якого кріпи-
лося 20–40 весел (За Р. Мовчан).

 Навести приклади складних прикметників, що складаються з трьох 
і більше коренів. Пояснити їх правопис. Наприклад: червоно-зелено-
білий, округлояйцеподібний. 

Творчий диктант
 Записати слова за алфавітом, знявши риску. Пояснити правопис. 

Виділити прикметники, що пишуться окремо. Свій вибір обґрунту-
вати.

Абстрактно/конкретний, абсолютно/чистий, багато/віковий, багряно/
синій, березово/сосновий, вершково/шоколадний, взаємно/корисний, 
вибухо/небезпечний, десяти/поверховий, економіко/правовий, естрад-
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но/цирковий, загально/відомий, книго/друкарський, криво/ногий,  
курортно/санаторний, лісо/степний, широко/листий, художньо/поетич-
ний, соціально/активний, світло/брунатний.

Матерал для вчителя. Абсолютно чистий, взаємно корисний, соці-
ально активний.

 Виділити прикметники, утворені від словосполучення «іменник + прик- 
метник». Зробити їх словотворчий аналіз за зразком.

Зразок. [Прав]о[береж]ний → правий берег.

Творче конструювання
 Утворити словосполучення «прикметник + іменник». Пояснити пра-

вопис складних прикметників.

(Багряний цвіт) листок, (гострий бік) каміння, (срібна вода) Дніпро, 
(Давня Русь) література, (приємний, святковий) подія, (шість пелюсток) 
квітка, (брунатний, сизий) вода, (легка атлетика) крос, (яскраве, синє) 
небо, (рожевий, бузковий) дим.

Навчальне аудіювання
 Виписати складні прикметники з речень, сприйнятих на слух. По-

яснити їх правопис.

1) У густому-прегустому лісі, де майже ніколи не появлялися люди, 
жило поміж корінням дерев плем’я дерев’яних чоловічків (А. Дімаров). 
2) Собака Шарко весь чорний, ноги ж унизу білі, ніби взуті у фетро-
ві сап’янці, а над очима — сніжно-білі великі кружальця, що нагаду-
ють скельця окулярів (М. Магера). 3) Я закінчив церковно-парафіальну 
школу (Б. Антоненко-Давидович). 4) Навесні, коли з купин витикають-
ся світло-зелені гривки молоденької осоки, сторож мисливської бази 
Мартин Скряга бере корзину й чимчикує до болота (І. Шпиталь). 5) Па-
нував тоді в нашому славному золотоверхому Києві князь Володимир  
(А. Лотоцький). 6) Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавався смут-
ним, бо проміж чорноліссям було там чимало й сосон, а вони завжди ве-
селять око тим вічнозеленим убранням! (Олена Пчілка).

Дослідження-відновлення
 Відновити складні прикметники, що означають проміжні сторони 

світу, а також інші географічні назви. Пояснити їх правопис. 

Південь, схід; південь, захід; Західна Європа; північ, захід; Середня 
Азія; Східна Україна; південь, схід; Західна Україна.
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 Дослідити, чому складний прикметник південно-східний пишеться 
через дефіс, а південноукраїнський — разом. Свою думку обґрунтува-
ти за допомогою правила.

 Пояснити вживання великої і малої літери у словосполученнях Пів-
денно-Східна Азія і північно-східний вітер. Навести власні приклади.

Навчальне редагування
 Прочитати подані прикметники. З’ясувати суть допущених орфогра-

фічних помилок. Записати зредаговані слова.

Українопольський, суспільнокорисний, гірко-кислосолодкий, синю-
ваточервоний, сліпо-глухонімий, хитро-мудрий, індивідуальнобригад-
ний, фельд-єгельський, транс-атлантичний, пруськоавстрійський.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію, що вам довелося переїхати до іншого міста і продовжу-
вати навчання в новому класному колективі. Скласти розповідь на тему 
«Традиції мого класу», використовуючи складні прикметники.

2. Виписати з підручника історії (географії, біології) опис предмета, 
події чи явища, у якому використовуються складні прикметники. 
Пояснити їх правопис.

Урок № 78 
НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ

Мета: з’ясувати особливості творення українських прізвищ при-
кметникового типу; сприяти зміцненню навичок правопису 
прізвищ такого типу та позначати відповідні орфограми, по-
яснювати їх за допомогою орфографічних правил; формува-
ти загальнопізнавальні вміння правильно відмінювати жіночі  
й чоловічі прізвища прикметникового типу; розвивати твор-
чі вміння утворювати ці прізвища за допомогою різних при-
кметникових суфіксів; за допомогою мовленнєво-комуніка-
тивного дидактичного матеріалу сприяти розширенню знань 
шестикласників про виникнення, побутування, значення  
й написання найбільш поширених українських прізвищ.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями 
уроку. Оголошення епіграфа уроку й робота з ним

Прізвище — мелодія віків, у котру вплелися перекази й легенди,  
розповіді й казки про добрих чарівників.

А. Коваль

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі 
виконання практичних завдань творчого характеру

Творче дослідження
 Прочитати текст. Визначити його основну думку. З’ясувати стиліс-

тичну належність висловлювання.

Оскільки назви населених пунктів (особливо сіл) повторюються, 
а до того ж мають по кілька близьких варіантів найменування, устано-
вити точно, від назви якого саме населеного пункту утворене прізвище, 
буває важко, а то й неможливо: Заболотний — село Заболоть у Волин-
ській і Житомирській областях, Заболото у Волинській і Львівській, За-
болоття у Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Черні-
гівській областях.

Завадський — від Завада, Завадів, Завадівка. Цих назв населених 
пунктів є в Україні — 23, у Польщі, Словаччині (походять від слова за-
вада — перешкода на дорозі).

Прізвище Коцюбинський могло походити від назв сіл Коцюбин-
ці й Коцюбинчики; Вербицький — від назв сіл Верба, Верби, Вербичі. 
Отже, установити щось точно без додаткових відомостей про конкретну 
родину важко, навіть якщо це прізвище Варшавський або Білостоцький, 
бо, крім загальновідомих міст з такими назвами, існують ще села й ху-
тори в Польщі та в Україні (А. Коваль).

 Дослідити походження вашого прізвища. Воно походить: а) від іме-
ні; б) від географічної назви; в) від роду діяльності (назви професії); 
г) від назви предмета, ознаки, явища та ін.

 Провідміняти власне прізвище.

Розподільна робота
 Розподілити прізвища учнів вашого класу на дві групи: 1) прізвища 

іменникового типу; 2) прізвища прикметникового типу. Окремо ви-
писати прізвища іншомовного походження.
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Коментар учителя. Українські прізвища відзначаються великою різ-
номанітністю як щодо джерел виникнення, так і щодо граматичної бу-
дови. Прізвища належать до розряду іменників, але за походженням, бу-
довою та особливостями відмінювання їх ділять на дві групи: прізвища 
прикметникового типу та прізвища іменникового типу.

 З’ясувати, які прізвища із виписаних не змінюються за відмінками. 
Пояснити чому.

Вибірково-розподільний диктант
 Заповнити таблицю, уписавши подані українські прізвища до відпо-

відної колонки.

Прізвища, що мають форму

якісних прикметників відносних прикметників присвійних прикметників

Збанацький, Ільїн, Бідний, Швидкий, Білоцерківський, Сиволозь-
кий, Лесів, Яцків, Нижній, Молод, Іванишин, Дячишин, Кузьмин, 
Добровольський, Бєлий, Крайній, Грицьків, Куций, Чорнявий, Рим-
ський.

 Утворити від поданих чоловічих прізвищ жіночі. Дослідити, в яких 
варіантах форми чоловічого й жіночого прізвищ збігаються.

Дослідження-порівняння
 Порівняти відмінювання прізвищ прикметникового типу з відміню-

ванням прикметників. Зробити висновок.

Н. 
Р. 
Д.
З.
О.
М.

Зелений шарф
Зеленого шарфа
Зеленому шарфу
Зелений шарф
Зеленим шарфом
(на) зеленому (зеленім) 
шарфі

Дмитро Качуровський
Дмитра Качуровського
Дмитру Качуровському
Дмитра Качуровського
Дмитром Качуровським
(при) Дмитрові Качуровському 
                           (Качуровськім)

 Провідміняти словосполучення цікава хімія і Марія Швидка. Виді-
лити закінчення.

Вибірковий диктант
 Виписати прізвища прикметникового типу відомих українських 

письменників. Доповнити ряд прізвищ відомих вам людей.
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Іван Нечуй-Левицький, Тарас Шевченко, Костянтина Галицька, Павло 
Тичина, Микола Вінграновський, Григір Тютюнник, Богдан-Ігор Анто-
нич, Євген Гуцало, Антін Лотоцький, Олена Пчілка, Оксана Сенатович, 
Василь Симоненко, Леонід Глібов, Михайло Коцюбинський, Олександр 
Олесь, Панас Мирний.

 До виділених прізвищ додати імена по батькові. Поставити ці спо-
лучення в родовому, давальному й місцевому відмінках.

 Яка відмінність між такими поняттями, як прізвисько й псевдонім? (Прі-
звисько — найменування людини, яке вказує на яку-небудь рису її ха-
рактеру, зовнішності, звичок; псевдонім — вигадане ім’я, прізвище, яким 
користується письменник, журналіст, актор замість власного прізвища.) 
Які прізвища серед зазначених у завданні є псевдонімами?

Аналіз мовних явищ на основі тексту
 Прочитати вголос текст. Усно переказати висловлювання, давши від-

повідь на питання Яка причина появи подвійних прізвищ?

У часи Катерини ІІ за великі заслуги перед державою до основного 
прізвища такої людини додавали найменування, яке нагадувало про ці 
заслуги (найчастіше це були воєнні заслуги). Так, Суворову за перемо-
гу під Римником було присвоєно звання Римникського, в офіційних па-
перах писалося Суворов-Римникський. У ХVІІІ ст. таким способом були 
утворені такі подвійні найменування: Рум’янцев-Задунайський, Долго-
рукий-Кримський, Потьомкін-Таврійський, Муравйов-Амурський та ін. 
У Кутузова виявилося аж три прізвища: Голенищев (предок — Василь 
Голенище), Кутузов (давній засновник роду — Кутуза), Смоленський (за 
боротьбу з Наполеоном він дістав почесний титул князя Смоленсько-
го) (А. Коваль).

 Виписати подвійні прізвища, ужиті в тексті. Пояснити походження 
першої і другої частин цих прізвищ.

 Навести власні приклади подвійних прізвищ відомих вам людей.
 Виділене прізвище провідміняти. Виділити закінчення.

Творче конструювання
 Від поданих слів утворити прізвища прикметникового типу. За до-

помогою суфіксів -ов(-ев, -єв), -ськ-(-цьк-).

1) Агафон, Андрій, Роман, Володимир, Гурій, Дмитро, Ярмолай, Ігна-
тій, Карпо, Клим, Корній, Лавро, Леон, Назар.
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2) Острів, доля, чайка, Китайгород, Завада, Новгород, коваль, Мирго-
род, груша, шанс, глина, качур.

3) Білий, чорнявий, рудий.

 До трьох-чотирьох прізвищ додати чоловічі й жіночі імена. Провід-
міняти їх. Наприклад: Сергій Доляновський — Надія Доляновська. 

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

1. Виписати п’ять чоловічих і п’ять жіночих прізвищ прикметникового 
типу. По одному з кожної групи провідміняти. Виділити закінчення.

2. Скласти 12 запитань з теми «Правопис прикметників» для взаємо-
перевірки.

Урок № 79 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 З РОЗДІЛУ 
«ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ» 
(ДИКТАНТ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ  
ТЕКСТУ ДІАЛОГІЧНОГО хАРАКТЕРУ

Мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності 
шестикласників: правильно писати слова на вивчені орфо-
графічні правила та слова, визначені для запам’ятовуван-
ня; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих 
правил пунктуації; перевірити якість оформлення роботи 
(охайність, акуратність, каліграфія, дотримання червоного 
рядка, відсутність виправлень); здійснити перевірку здат-
ності шестикласників читати мовчки незнайомий текст із 
належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після 
одного прочитання фактичний зміст, виражально-зобра-
жувальні засоби прочитаного твору.

Форма проведення тематичної атестації: написання контрольного тек-
стового диктанту; тестові завдання (розуміння прочита-
ного мовчки тексту).

Обладнання: комплект текстів для читання мовчки й тестових завдань.
Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів. 
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання контрольного диктанту 
й читання мовчки. Проведення інструктажу щодо написання диктан-
ту й перевірки рівня розуміння прочитаного мовчки художнього тексту 
діалогічного характеру та швидкості читання.

ІV. Написання контрольного диктанту

Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем
Учні під час першого слухання тексту диктанту сприймають його 

зміст, звертають увагу на наявність вивчених пунктограм, визначають 
слова, значення яких не зрозуміли у процесі сприймання.

Повторне читання тексту диктанту вчителем  
окремими частинами  і його написання учнями
В останній день березня знову вродився вітер, та вже не холодний, 

а вогко-теплий, хвилюючий. Сніг на очах потемнів, з глухим крекотом 
осідав. До річки забурували потоки. На високий в’яз біля наших воріт 
випурхнули із стріх сотні горобців і залящали так, наче проводили звіт-
но-виборні збори. У мене аж у вухах затрудило...

Я сердито посварився на них кулаком, наче це вони винні, що рап-
тово повернулася весна, почовгав у хату, де стугоніла в розгорненому 
зошиті одна-єдина фраза: «Весна прийшла». Нехотя взяв ручку відви-
клими, наче пограблими, пальцями. Напружив голову. Вона не бажала 
нічого творити, бо була розлінена канікулами, а ще переповнена таки-
ми свіжими, захоплюючими враженнями від катання. Сердито покрутив 
свою голову в руках, мов футбольний м’яч, заплющив очі, аби уявити 
весну (В. Кава, 117 сл.).

Заключне читання тексту диктанту вчителем  
і самоперевірка учнями написаного

V. Відповіді на запитання, що виникли в учнів  
під час написання контрольного диктанту
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VІ. Проведення читання мовчки тексту  
діалогічного характеру наукового стилю

Читання учнями незнайомого тексту від початку до кінця

ДЯДЯ ВЛАС
Високий, з могутніми плечима і гарними чорними вусами чоловік 

неквапливо підійшов до нас, поклав на землю піджака, якого ніс на руці, 
і густим дужим басом запитав:

— Що сталося, хлоп’ята?
Я мовчав, тільки схлипував, розмазуючи сльози по щоках брудними 

кулаками. А Ілько відповів невиразно:
— Та ось... він їхав, а воно...
Мабуть, я-таки здавався дуже смішним, бо чоловік раптом голосно 

й розкотисто зареготав:
— Оце так велосипедисти!.. Оце так спортсмени!.. Звісно ж, з гори 

з’їжджали?
— Та... не високо... — промимрив Ілько.
— Авжеж! Хіба це для нас гора? Так собі, нікчемна гірка!.. То що, ка-

жеш, у сильце попався? Ану давай будемо виручати...
Мені не видно було, що він робить, але я раптом відчув, що вже 

звільнився з полону. Сів і почав терти свій палець, що аж посинів та за-
німів від болю.

— Педаль ви, хлопці, здорово зігнули, — сказав чоловік. — Доведеть-
ся вашого коня в майстерню здавати. Ну, а палець як?.. Нічого, заживе... 
Тебе як звуть? — звернувся він до мене.

— Левко.
— А тебе?
— А мене — Ілько... Ми в одному класі.
— Либонь, товаришуєте?
— Ага... А вас як звуть? — сміливо спитав Ілько.
— А мене звуть Власом Микитовичем.
— Спасибі, дядю Власе. А то хтозна, що й робили б.
— Буває... — сказав Влас Микитович й усміхнувсь у свої гарні вуса. — 

Може, колись і ви мені в пригоді станете. Я бачу, ви хлопці хвацькі!
Він узяв піджак із землі, знову перекинув його через руку і попро-

щався:
— Ну, бувайте... мені пора.
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Він пішов. А ми з Ільком разом кинулись до велосипеда, щоб поди-
витись, що ж з ним робити. Нести в майстерню, як порадив дядя Влас?

Але де взяти грошей на ремонт? Тих, що лишились, не вистачить. 
Та й як нести, коли велосипеда щойно куплено?

— Що ж його придумати, Ілько? — запитав я в розпачі.
— А знаєш що? Давай самі відремонтуємо. Подумаєш, велике діло — 

виправити педаль! То якби всередині щось зіпсувалось, у механізмові, 
тоді хочеш не хочеш неси в майстерню. А це ж — зверху, усе видно...

Ця порада мені сподобалась.
— Ти тримай велосипед, а я буду тягти педаль, — сказав я.
Проте, як ми не силкувались, клята педаль не розгиналась.
— О, придумав! — просяяв Ілько. — Зараз ми її каменем...
Ми поклали велосипед на великий камінь, а меншим Ілько почав 

гатити по педалі.
Але й це не допомогло, тільки поколупали на педалі новенький блис-

кучий нікель.
— Не сумуй, — заспокоїв мене Ілько, бачачи, що я й зовсім похню-

пився. — Велосипед поставиш у сараї, ніхто й не побачить. А опісля по-
просиш у матері грошей на що-небудь, і ми відремонтуємо. У майстерні 
це зроблять швидко, при нас.

На цьому й порішили. Палець у мене вже не болів, як спершу, 
і ми заходилися грати у футбол. Грали, аж поки і вечоріти почало.

Але додому йти не хотілось.
Ми тільки забігли в двір, щоб залишити в сараї велосипед та фут-

больний м’яч, і пішли блукати по місту.
Коли я прийшов додому, тато і мама міцно спали (Д. Ткач, 492 сл.).

Виконання завдань тестового характеру 
1. Визначити тип мовлення тексту.

а) Розповідь з елементами опису; б) роздум;
в) розповідь з елементами роздуму; г) опис.

2. Скільки осіб є учасниками ситуації спілкування?
а) Двоє; б) троє;
в) четверо; г) п’ятеро.

3. Як звали хлопців?
а) Левко й Микола; б) Ілько й Павло;
в) Левко й Ілько; г) Ілько і Влас.
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4. Від чийого імені йдеться розповідь?
а) Від імені Ілька; б) імені дядька Власа;
в) імені Павла; г) імені Левка.

5. З чим порівняв дядько Влас велосипед хлопців?
а) З літаком; б) вітром;
в) механізмом; г) конем.

6. Що запропонував дядько Влас хлопцям зробити з велосипедом?
а) Здати в майстерню; б) віднести додому;
в) відремонтувати самим; г) залишити в сараї.

7. Що було зіпсовано у велосипеді?
а) Колесо; б) педаль;
в) механізм; г) рама.

8. Продовжити репліку діалогу:
— ... А вас як звуть? — сміливо спитав Ілько.
— А мене звуть ... .
а) Власом Микитовичем; 
б) Власом Миколайовичем;
в) Власом Михайловичем; 
г) Власом Никифоровичем.

9. Відновити слова дядька Власа: Може, колись і ви мені в пригоді стане-
те. Я бачу, ви хлопці ... .
а) ...спортсмени; б) веселі;
в) майстровиті; г) хвацькі.

10. Що робили хлопці після того, як залишили в сараї велосипед?
а) блукали по місту; 
б) грали у футбол;
в) зайнялися ремонтом велосипеду;
г) пішли спати.

11. Який фрагмент тексту містить риторичне запитання?
а) — Що ж його придумати, Ілько? 
б) — Що сталося, хлоп’ята?
в) Але де взяти грошей на ремонт? Тих, що лишились, не вистачить. 

Та як нести, коли велосипеда щойно куплено?
г) — А знаєш що? Давай самі відремонтуємо.

12. Які формули мовленнєвого етикету не використовуються в репліках 
діалогу?
а) Слова привітання; б) слова вибачення;
в) слова прощання; г) звертання.
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Варіанти правильних відповідей до тестових завдань

Номер 
завдання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Правильні
відповіді

в б в г г а б а г а в б

Кількість 
балів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VІІ. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІІІ. Домашнє завдання

Дібрати художній текст діалогічного характеру. Схарактеризувати си-
туацію спілкування: визначити тему й основну думку, назвати учасників 
спілкування, умови й місце спілкування. Визначити виражальні засоби 
висловлювання, виписати їх.
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ЧИСЛІВНИК

Урок № 80 
ЧИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ 
ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:  сформувати уявлення учнів про числівник як частину 
мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфоло-
гічних ознак числівників; формувати загальнопізнавальні 
вміння знаходити числівники в текстах, визначати їх роль 
у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати чис-
лівники у власних висловлюваннях; за допомогою мовлен-
нєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховува-
ти повагу до своїх однокласників, уміти бачити позитивні  
й негативні риси їхнього характеру тощо.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат і го-

дин; числівники у фразеологізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика: правильне вживання кількісних числів-
ників з іменниками в усіх відмінках. 

Текст (риторичний аспект): використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під 
час читання й усного пояснення задач, прикладів (мате-
матика, фізика); використання числівників у відповідях 
на уроках (історія, географія). 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
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ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Числівник». Озна-
йомлення учнів із структурою теми. 

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле 
з теми.

ІІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку.  
Оголошення епіграфа й робота з ним

Людина страшиться тільки того, чого не знає,  
знаннями перемагається всякий страх… 

В. Бєлінський

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
в процесі практичної роботи з теми

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати уривок із повісті В. Нестайка. Пригадати, з якого він 

твору. Про що розповідається в тексті? Визначити тему й основну 
думку.

Шостий «Б» готувався до президентських виборів.
Кандидатів було дев’ять. Але семеро з них були нещасні самови-

суванці, які жодних шансів не мали. Ми їх навіть не називатимемо. 
Реальних претиндентів було двоє — Вовочка Таратута і Боря Боро-
давко. Вовочка був білявий, кирпатий, веснянкуватий з щербатим 
зубом. І дуже симпатичний. Усі в класі його любили. Особливо за те, 
що він увесь час розповідав анекдоти про Вовочку і підсміювався 
сам із себе, наче то він був героєм тих анекдотів. Але у Вовочки був 
один серйозний недолік — Вовочка був ледар. Замість того щоб ви-
конувати домашні завдання, він дивився телевізор. А контролювати 
його було нікому — батьки цілий день працювали. Тому у Вовоччи-
ному щоденнику раз у раз проскакували то двійки, а то й одиниці… 
(В. Нестайко).

 Дібрати заголовок до тексту. Пояснити свій вибір.
 Знайти числівники. На що вони вказують? Яку синтаксичну роль 

виконують у реченні?
 Визначити, до якої частини мови належать виділені в тексті слова. 

Відповідь прокоментуйте.
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Лінгвістична гра
 У кожному ряді слів сховалися «зайві». Списати, підкреслюючи їх, 

обґрунтувати свою думку. До якої частини мови належать ці слова?

1) Чотири, один, п’ятірка, шостий. 
2) Ходять, п’ять, сидять, стояти.
3) Восьмий, далекий, восьмиповерховий, давній.
4) Два, двійня, двійка, дворіччя.
5) Сорока, рушниця, мішок, сорок.
6) Бігти, червоніти, їсти, п’ятий.
7) Дев’яносто, сто, двадцять, другий.

 З одним із числівників скласти речення, зробити синтаксичний розбір.
 У виділених словах пояснити вживання апострофа. 

Дослідження — творче спостереження
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заго-

ловок. До якого стилю належить текст? Аргументувати свою від-
повідь.

Слово сорок влилося в лави числівників і почуває себе в цьому се-
редовищі вельми добре. Тепер уже не звертають уваги на його неподіб- 
ність до інших числівників, які вишиковуються у шеренги чисел ра-
зом з ним. Числівник сорок, як і п’ять, походить від іменника. Гадаю, 
що походження цього числівника можна пояснити так. У давні часи 
в’язка білячих шкурок кількістю чотири десятки була своєрідною «хо-
дячою монетою». Її завжди тримали в мішку, який називався сорок. 
Поступово назва мішка стала сприйматися як число 40. І якщо  числів-
ник сорок був раніше іменником, то він трохи зберіг іменникову влас-
тивість поєднуватися з родовим відмінком залежного іменника: Сорок 
хлопчиків співали пісню; Письменник написав сорок повістей…(І. Ви-
хованець).

 Назвати числівники. Визначити їх синтаксичну роль у реченнях.

Творче конструювання
 Прочитати. Утворити з кожної групи слів речення, поставивши сло-

ва в потрібній формі.

1) П’ять, хлопці, іти, ліс. 2) Четвірка, гребці, почати, тренування.  
3) Десять, три, остача, ділиться. 4) Четвірка, диктант, бути, засмучений. 
5) Сотня, бути, підрозділ, козацький, військо.
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 Поміркувати, чи можна було б скласти речення, не використовуючи 
числівники. Що зміниться при цьому? Навести приклади.

 Зробити словотворчий розбір виділеного слова. До слова засмучений 
дібрати синоніми.

Робота з таблицею із застосуванням ситуативного завдання
 Розглянути таблицю і дати відповіді на питання:

1. Що називається числівником?
2. На які питання відповідає числівник?
3. Які має розряди за значенням?
4. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник?

Що означає
На які питання 

відповідає
Які має розряди 

за значенням
Яку синтаксичну 

роль виконує

Число або кіль-
кість

Скільки? Кількісні (зміню-
ються за відмін-
ками)

Підмет, іменна 
частина складено-
го присудка, до-
даток, означення

Порядок при лічбі Котрий? Порядкові (змі-
нюються за чис-
лами, родами, 
відмінками)

Означення, при-
судок

 Уявити ситуацію, що вам доручили скласти повідомлення учням  
6 класу про числівник як частину мови. Скласти зв’язне висловлю-
вання і розказати своїм однокласникам.

Завдання на збагачення словника учнів засобами народної творчості
 Прочитати вголос прислів’я та образні народні порівняння своєму 

однокласникові. Запитати його про зміст кожного з них і висловити 
власну думку.

1) Говорить так, як 3 дні хліба не їв. 2) Працює до 7 поту. 3) Грати  
1 скрипку. 4) 7 1 не чекають. 5) У 3 дуги зігнути. 6) Робить 5 через 10.  
7) Знаю, як свої 5 пальців. 8) 7 мішків гречаної вовни. 9) До 1 грому 
земля не розмерзається. 10) 7 літ мак не родив, і голоду не було. 11) За-
робив у пана плату: з 4 дощок хату. 12) 1 рукою в долоні не заплещеш.  
13) 7 п’ятниць на тиждень (Нар. творчість).

 Списати прислів’я та образні народні порівняння, замінюючи циф-
ри словами.
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 Продовжити ряд прислів’їв та образних народних порівнянь з чис-
лівниками декількома власними.
Коментар учителя. Увага!  Слова десяток, сотня, половина, чверть — 

не числівники, вони належать до іменників: мають рід, змінюються 
за числами, належать до певної відміни і групи.

Дослідження-зіставлення з елементами творчого конструювання
 Прочитати сполучення числівників з іншими частинами мови у двох 

стовпчиках. Запам’ятати вживання числівників у другому. 

Культура мовлення

Як трапляється Як потрібно

Біля 5 грамів
У двох словах
Другим разом
З однієї (другої) сторони
7 метрів у секунду
Написав три строчки (стрічки)
Пів другого
У четвертій степені
Більша половина

Близько (приблизно) 5 грамів
Двома словами 
Іншим разом
З одного (іншого) боку
7 метрів за секунду
Написав три рядки
Пів на другу
У четвертому ступені
Більше половини, значна частина

 Скласти з виділеними словами речення. Визначити їх морфологічні 
ознаки та синтаксичну роль. Відповідь аргументувати.

V. Оформлення систематизованих знань з теми

 Прослухати теоретичний матеріал і скласти усну розповідь про чис-
лівник як частину мови. Навести власні приклади.
Коментар учителя. Ми ознайомилися з частиною мови, що дає кіль-

кісну характеристику предмета — числівником. Числівник — це пов-
нозначна самостійна частина мови, що називає кількість предметів 
(кількісні числівники) або порядок їх при лічбі (порядкові числівники) 
й відповідає на питання скільки? котрий? (двадцять років, перший ав-
томобіль).

Як і інші самостійні частини мови, числівник змінюється за родами, 
числами, відмінками. 

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові — 
за числами, родами, відмінками так само, як і прикметники: перший хло-
пець, перша книга, перше вікно;  перший-ліпший день, перша-ліпша тарілка, 
перше-ліпше дерево, перші-ліпші ковзани.  Такі ж ознаки має й числівник 
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один: один хлопець, одна дівчина. Усі числівники (що характерно для всіх 
іменних частин мови) відмінюються за відмінками. Але півтора, півто-
ри, півтораста, мало, немало, чимало — невідмінювані.

Зверніть увагу, що деякі числівники мають рід, але не змінюються 
за родами: тисяча, мільйон, мільярд.

Числівники мають два числа: однину і множину. Два числа мають усі 
порядкові числівники, а також власне кількісні числівники нуль, тися-
ча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон. Числівники можуть вико-
ристовуватися у формі множини, коли вони пов’язані з іменником: одні 
ножиці, одні граблі, або іменником, що означає парний предмет: одні че-
ревики, одні шкарпетки.

Окрім того, числівники несуть повну інформацію лише у поєднанні 
з іменниками. Без них утрачається конкретне значення (шість і шість 
хлопців).

Числівник виконує різні синтаксичні функції. Він може виступати  
в ролі підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означен-
ня: Директор нагородив п’ятьох учнів; Троє дівчаток стоять біля класу; Ми 
пишаємося двома хлопчиками; Дев’ять школярів працювали у саду.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Яка частина мови називається числівником?
2. Які особливості мають числівники при визначенні роду, числа й від-

мінка?
3. Які числівники називаються кількісними, а які — порядковими? На-

вести приклади.
4. Яку синтаксичну функцію виконують числівники в реченні?
5. Назвати числівники, що не змінюються за родами, числами й від-

мінками.
6. До якої частини мови належать слова десяток, сотня, половина, 

чверть? 

VІІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього 
ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під 
час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної ді-
яльності.
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VІІ. Домашнє завдання

Скласти діалог на тему «Мій друг», використовуючи числівни-
ки. Зробити висновок про те, що нового ви дізналися про свого дру-
га — його хобі (яке-небудь захоплення, улюблене заняття на дозвіллі), 
улюблені й неулюблені справи, стосунки з однокласниками, в родині 
тощо.

Урок № 81 
ЧИСЛІВНИКИ КІЛЬКІСНІ (НА ПОЗНАЧЕННЯ ЦІЛИх 
ЧИСЕЛ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ) І ПОРЯДКОВІ

Мета: навчити учнів розрізняти кількісні й порядкові числівни-
ки, сприяти зміцненню навичок визначення морфоло-
гічних ознак числівників; формувати загальнопізнаваль-
ні вміння  знаходити порядкові й кількісні числівники  
в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі 
вміння використовувати кількісні й порядкові числівники 
у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов 
і повагу до своєї родини та Батьківщини.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат  

і годин; числівники у фразелогізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика:  правильне вживання кількісних чис-
лівників з іменниками в усіх відмінках; уживання числів-
ників для позначення дат, часу (годин).

Текст (риторичний аспект):  використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під 
час читання й усного пояснення задач, прикладів (мате-
матика, фізика); використання числівників у відповідях 
на уроках (історія, географія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину...

В. Симоненко

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
у процесі практичної роботи з теми 

Спостереження над мовним матеріалом
 Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Подумати, чому 

автор так назвав цей текст. Що відбиває заголовок?

СІМ ПОКОЛІНЬ
Колись в українців було звичаєве правило, що зобов’язувало кож-

ного знати свій рід до сьомого коліна. Перше коліно — я; друге — бать-
ко й мати; в третьому — два дідусі і дві бабусі; в четвертому — чотири 
прадіди й чотири бабусі; в п’ятому — вісім прапрадідів і вісім прапра-
бабусь; у шостому — шістнадцять пращурів, шістнадцять пращурок; 
у сьомому коліні ми нараховуємо тридцять два прапращури і стіль-
ки ж прапращурок. Отже, на дереві твого роду тридцять дві гілки ма-
теринських і тридцять дві — бітьківських. Разом — шістдесят чотири  
(З календаря).

 Виписати числівники. Що вони означають? Поставивши до них за-
питання, з’ясувати, на що вони вказують. Які, на вашу думку, чис-
лівники можна віднести до простих, до складних, а які — до складе-
них? Відповідь аргументувати.

 Зробити синтаксичний розбір останнього речення. 

Дослідження-пошук
 Прочитати групи слів. Виписати числівники. Пояснити свій вибір. 

Яким принципом ви керувалися?

Один, одинак, одинокий, однолітній, одиниця, перший, пер-
шість, первісний; два, двоякий, подвійний, подвоїти, двоє, двоїти-
ся, другий, другорядний, двійка, двочлен, двійник; три, потрійний, 
третій, третьокласник, трійка, трикутник, потроїти, троє; чотири, 
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чотиризначний, четвірка, чверть, четверо, почетверити, четвертий, 
четвертувати; п’ять, п’ятихвилинний, п’ятий, п’ятірка, п’ятизначний,  
п’ятеро.

 З’ясувати лексичне значення виділених слів. До якої частини мови 
вони належать?

 Утворити словосполучення з виписаними числівниками. Визначити 
їх синтаксичну функцію.

 Указати на розряд числівників за значенням.
Коментар учителя. За своїм значенням числівники поділяються 

на кількісні та порядкові.
Кількісні числівники називають кількість предметів і відповіда-

ють на питання скільки? Вони можуть означати цілі числа (числівники 
на означення цілих чисел): п’ять, сімсот; дробові числа (дробові числів-
ники): три четвертих; кількість предметів як одне ціле (збірні числівни-
ки): восьмеро. У давніх літописах наших єсть одно оповідання, що звору-
шує у серці найсвятіші почування (М. Вороний).

Серед кількісних числівників виділяють: власне кількісні чис-
лівники, що називають кількість предметів у цілих числах: п’ять, де-
сять, чотирнадцять, один; збірні числівники, що називають кількість 
предметів як сукупність: двоє, троє, двадцятеро; дробові числівники, 
що означають кількість частин від цілого: одна друга, чотири десятих. 
У дробових числівниках чисельник має форму жіночого роду, бо тут 
домислюється іменник саме жіночого роду — частина: одна третя час-
тина. Знаменник після чисельників два, три, чотири повинен стоя-
ти у називному відмінку множини, що відповідає загальній тенденції 
після числівників два, три, чотири вживати означення у формі на-
зивного відмінка.

Неозначено-кількісні числівники означають точно не визначену або 
приблизну кількість: багато, чимало, кілька.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі й від-
повідають на питання котрий?: восьмий, тридцять другий.

Однину і множину мають числівники один, тисяча, мільйон, мі-
льярд і всі порядкові. У кількісних числівників два, три та інших ви-
значати число не можна, бо вони завжди вказують лише на множину 
предметів.

Увага! У мові числівники найчастіше поєднуються з іменниками: три 
книги, двоє дверей, п’ятеро каченят. 
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Дослідження-аналіз
 Прочитати. Визначити розряди числівників за значенням. Зробити 

висновок про рід, число та відмінок кількісних і порядкових числів-
ників.

1) У двох матерів по п’ятеро синів. 2) Тисяча тисяч бондарів роблять 
хати без дворів. 3) Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки 
справляє, а собі не має. 4) Один баранець пасе тисячу овець. 5) Сидить 
баба серед літа, в мільйон сорочок одіта. 6) Плету хлівець на четверо 
овець, а на п’яте — окремо. 7) Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто 
потоків. 8) Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень — на двох, а вве-
чері — на трьох? 9) Один біжить, другий лежить, третій кланяється (Нар. 
творчість).

 Схарактеризувати речення за будовою: назвати спочатку прості ре-
чення, потім — складні.

 Відгадати загадки. У словах-відповідях визначити кількість букв  
і звуків.
Матеріал для вчителя: руки і пальці; мурашки; дуб, жолуді; місяць 

і зорі; капуста; рукавичка; грім; людина; вода, берег, очерет.

Вибірково-пошукова робота
 В якій колонці записані прислів’я та приказки, а в якій — фразео-

логізми? Пояснити значення фразеологізмів, із двома з них скласти 
речення.

1. Сім раз відміряй, а один — відріж 1. Дерти сім шкур

2. Семеро одного не ждуть 2. До сьомого поту

3. У семи няньок дитина не доглянута 3. Сім п’ятниць на тиждень

4. За кусок кишки сім літ пішки 4. Сьома вода на киселі

 Продовжити ряди обох колонок власними прикладами.
 Усно визначити морфологічні ознаки кожного числівника.

Робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити стиль мовлення, з’ясувати тему й основ-

ну думку. Про що нове ви дізналися? Чи народився хтось із вас  
у високосному році?   

Земля проходить свій шлях по орбіті за 365 днів і 6 годин. Час обер-
тання Землі навколо Сонця називається роком. Для зручності в році  
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лічать 365 днів, а через чотири роки, коли по 6 годин збереться 24 го-
дини, у році вже буде не 365, а 366 діб. Цей рік називають високосним, 
і якщо завжди в лютому 28 днів, то у високосному році 29. Той, у кого 
день народження 29 лютого, відзначає його тільки один раз в чотири 
роки. Високосними були 1992, 1996, 2000, 2004 роки... (З підручника).

 Виписати складені числівники разом з іменниками. Пояснити їх 
правопис.

 Скласти речення про дати свого народження та членів вашої роди-
ни. Які числівники за будовою ви використаєте?

 До виділеного слова дібрати синонім та омонім, пояснити їх лексич-
не значення.

ІV. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Назвати розряди числівників за значенням.
2. Які ви знаєте групи кількісних числівників? Навести приклади.
3. Назвати особливості дробових числівників.
4. Що означають порядкові числівники?
5. Які бувають числівники за будовою? Як вони пишуться? Наведіть при-

клади.
6. Про що необхідно пам’ятати, визначаючи рід і число числівників?
7. З якою частиною мови поєднуються числівники? Відповідь підтвер-

дити прикладами. 

V. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього 
ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під 
час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної ді-
яльності.

VІ. Домашнє завдання

1. Числа 1671, 2385, 3496, 4218, 5587, 6677, 7764, 8951, 9782, 10344 за-
писати словами й пояснити їх правопис. П’ять числівників увести 
в самостійно складені речення.

2. Уявити ситуацію, що ви готуєтеся до олімпіади. Підготувати зв’язну 
розповідь про свій родовід. Використати числівники кількісні й по-
рядкові, прості, складні  та складені.
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Урок № 82  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 20. НАВЧАЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР-
РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВІ ВЛАСНИх 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У хУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлю-
вати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мов-
лення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність 
викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікатив-
ні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний 
аналіз художнього твору розповідного характеру з елемен-
тами роздуму, сприймати письмовий текст, розуміти його, 
створювати твори-роздуми про вчинки людей на основі 
власних спостережень і вражень у художньому стилі.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

Робота над висловленням французького письменника О. Бальзака: 
«Щоб судити про людину, принаймні треба ввійти в таїну її думок, її не-
щастя, її хвилювань…».   

Який смисл, на вашу думку, автор уклав у зміст цих слів? Пояснити. 
Чи завжди ви дотримуєтеся цієї думки, спілкуючись із знайомою або не-
знайомою людиною? Чи варто замислюватися над цим?    

ІІІ. Колективна робота з текстами-зразками

 Прочитати текст. Визначити, до якого типу мовлення він належить. 
Чи не категоричним, на ваш погляд, є заголовок тексту? Які думки 
у вас викликала поведінка хазяйського сина? Відповідь аргументу-
вати.
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ЖАДНЮГА
Цього літа ми відпочивали недалеко від Євпаторії. Розташувалися 

в будиночку, а біля нас жили «хазяї». Вони весь час стежили, щоб ми чо-
гось їхнього не з’їли. Коли хазяйський син одного разу побачив, як Ілля 
підняв під деревом сливу, він голосно закричав:

— Мамо, нашу сливу їдять! — і побіг до своєї матусі.
Хазяйка вибігла з хати, почала проганяти Іллю. А одного ранку 

на сніданок мама приготувала пластівці із згущеним молоком. З’їли тро-
хи і побачили, що хазяйчин син ходить і дивиться на нас. Ми поклика-
ли його, і він із задоволенням поснідав з нами. Потім мама і тато зби-
рали речі, щоб іти на море, а ми з Іллею вирішили збудувати будиночок 
для мурашок, які повзали по доріжці. Але тут хазяйський син раптом 
закричав:

— Не займайте! Це наші мурашки! Вони на нашій землі живуть!
Стало якось сумно від того, що цей хлопчик — такий жаднюга, 

не розуміє доброго ставлення до себе. Напевне, йому буде важко спіл-
куватися з друзями, якщо він не стане добрішим… (З журналу).

 На які частини можна поділити цей текст? Виділити ключові слова 
і словосполучення.

 Доповнити текст висновками і пропозиціями у вигляді власних  роз-
думів.

Навчальне сприймання тексту
 Прочитати мовчки текст. Елементи яких типів мовлення поєднують-

ся в тексті? Прочитати речення, які є тезою. Чи достатньо доказів 
наведено в тексті? Відповідь обґрунтувати.

НАйКРАЩЕ В ЛЮДИНІ — ЇЇ ДУША
До нашого класу прийняли новеньку дівчинку. Вона була негарна, 

не така спритна, як інші, та ще й в окулярах. Дівчата неприязно поста-
вилися до новенької, хлопці також. Тетяна, так звали дівчинку, училася 
добре, але почувалася в класі дуже самотньо.

Узимку, коли лютував грип, вона захворіла, і близько тижня її не було 
в школі. Ми з Сашком вирішили зробити добру справу — провідати Те-
тяну. Те, що ми побачили в неї, нас вразило. Уся кімната була в якихось 
масках, черепашках, томагавках, і чого там тільки не було. Тетяна роз-
повіла, що її батько працює на кораблі, багато чого бачив у своєму житті 
і на згадку про ті місця, де побував, привозив фотографії, слайди та суве-
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ніри. Ми наче поринули в якийсь казковий світ, роздивлялися все, слу-
хали розповіді Тетяни, яка багато читала, і незчулися, як настав вечір.

Потім ми часто заходили в гості до дівчинки і переконувалися, 
що були дурнями, коли за зовнішністю не розгледіли душевної щи-
рості Тетянки. Тепер ми дружимо втрьох і збираємося стати великими 
мандрівниками. Отже, я зрозумів: головне в людині — це краса душі, 
а не зовнішність…(З журналу).

 Якими доказами ви можете доповнити роздум? Висловити свою дум-
ку з приводу висновку. Що б ви додали?

 Поділити текст на мікротеми. Скласти план. Переказати прочитане 
докладно. 

ІV. Виконання ситуативного завдання, побудованого  
на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації

Поміркувати, хто такий друг? Кого ви могли б назвати своїм дру-
гом? Які  якості мають бути притаманні  цій  людині? А чи відрізняють-
ся, на вашу думку, слова «друг» і «справжній друг»? Відповідь покласти 
в основу твору-роздуму. 

Коментар учителя. Запам’ятайте і порівняйте! Учинок — дія, що скла-
дається з таких елементів: мотиву (спонукання, зацікавленості), намі-
ру, мети, власне дії, наслідків, самооцінки людиною власного вчинку 
та її ставлення до оцінки навколишніх. Поведінка — сукупність учинків 
людини, здійснюваних нею протягом відносно тривалого періоду. По-
ведінка охоплює всі вчинки людини в цілому незалежно від того, є вони 
навмисними чи ненавмисними.

Увага! Твір — продукт творчої діяльності людини; самостійна шкіль-
на або домашня робота у вигляді письмового (усного) викладу учнями 
своїх думок на задану тему. Твір-роздум має містити власні міркування 
з реально існуючої проблеми.

V. Складання твору-роздуму

Написати твір-роздум на тему «Яким повинен бути справжній 
друг?», використавши слова і словосполучення  із довідки.

Довідка: людина, що відповідає моєму ідеалу; вірний, незрадливий; 
готовий допомогти в біді; правдивий, принциповий; може і готовий за-
хистити; безкорисливий; зацікавлений у добробуті й злагоді; вдячний 
товариш.     
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VІ. Узагальнення зробленого на уроці

VІІ. Домашнє завдання

Оформити письмово твір-роздум у художньому стилі, роботу над 
яким розпочато  на уроці.

Урок № 83 
ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ  
Й СКЛАДЕНІ. РОЗДІЛЬНЕ НАПИСАННЯ  
СКЛАДЕНИх ЧИСЛІВНИКІВ 

Мета: навчити учнів розрізняти прості, складні і складені чис-
лівники, сприяти зміцненню вмінь і навичок їх право-
пису; формувати загальнопізнавальні вміння  знаходити 
прості, складні і складені числівники у текстах, визнача-
ти їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння викорис-
товувати прості, складні і складені числівники у власних 
висловлюваннях відповідно до мовленнєвої ситуації; за 
допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 
матеріалу виховувати любов і повагу до свого народу та 
рідного краю.

Правопис: роздільне написання складених числівників.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат  

і годин; числівники у фразелогізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика:  правильне вживання кількісних чис-
лівників з іменниками в усіх відмінках. 

Текст (риторичний аспект):  використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під 
час читання й усного пояснення задач, прикладів (мате-
матика, фізика); використання числівників у відповідях 
на уроках (історія, географія). 

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності шестикласників 

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей,  
застосування яких потрібне на уроці

Зіставлення нових знань з базовими на основі  
актуалізації мотиваційних резервів учнів з теми

 Розглянути таблицю і назвати групи числівників за будовою.

Групи числівників за будовою 

Прості 
(один корінь)

Складні 
(два і більше коренів)

Складені 
(два і більше слів)

Два, сорок, сто, тися-
ча, мільйон, мільярд

П’ятдесят, чотириста, сто-
двадцятитрьохтисячний

Двадцять чотири, сто 
тридцять п’ять

 Уявити ситуацію, що ваш товариш пропустив тему і попросив вас 
допомогти йому в оволодінні нового матеріалу. Розказати йому про 
групи числівників за будовою.

Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати вголос числівники. Визначити їх вид за значенням і за 

будовою. 

Двадцять п’ять, три шості, дві восьмі, дев’ять, семеро, троє, дві п’я-
ті, сімсот шістдесят один, одна друга, чотири дев’яті, семеро, сорок три, 
дванадцять, п’ятдесят шість, дві десяті, одинадцять, сорок сім, двісті.

 Виписати дробові числівники. Поміркувати, чому чисельник у них 
має форму жіночого роду? У якій формі (називного чи родового від-
мінка множини) має стояти знаменник після чисельників дві, три, 
чотири в називному відмінку?

 Розібрати за будовою числівник двісті.
 Поставити наголос у виділеному числівнику. З’ясувати, до якої гру-

пи за будовою він належить. Відповідь аргументувати.  
Коментар учителя. За будовою числівники поділяються: на прості 

(два, три, сто, тисяча), складні (тринадцять, шістдесят, сімсот) скла-
дені (сорок три, двісті вісімнадцять).

Запам’ятайте! Складені порядкові й кількісні числівники пишуть-
ся окремо. 
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ІV. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

Робота з деформованим текстом
 Прочитати. Чи можна прочитане назвати текстом? Яке слово повто-

рюється дуже часто і як можна уникнути тавтології? Перебудувати 
речення так, щоб утворився зв’язний текст.   

1) В Україні змішані сім’ї становили лише дві цілих і сім десятих 
відсотка. 2) Складні сім’ї могли нараховувати до двадцяти — двадцяти 
п’яти осіб. 3) Селянські та заробітчанські сім’ї вирізнялися високою на-
роджуваністю — у середньому по п’ять-сім дітей, хоча траплялося й де-
сять-дванадцять. 4) Важлива роль жінки в сім’ї відображена в приказці: 
«Чоловік за один кут хату тримає, а жінка — за три». 5) Першим у сім’ї 
до столу завжди сідав батько. 6) У сім’ї з восьми років учили молотити 
ціпом, а з дванадцяти — косити… (З кн. «Українське народознавство»).

 Розкрити зміст приказки, використаної в четвертому реченні.
 Виписати числівники. Визначити їх розряди за значенням і будо-

вою.
 До виділеного іменника дібрати синонім.

Навчальне аудіювання
 Прослухати. Стисло переказати текст. Виписати словосполучення «чис-

лівник + іменник». Числівники підкреслити, визначити  їх будову.

Погляньте на карту України. Територію її надвоє розділяє своїми во-
дами могутній Дніпро — третя після Волги і Дунаю річка Європи. На те-
риторію нашої країни він уступає вже повноводною рікою, подолавши 
чималі простори братніх земель Росії та Білорусі. Великий і повновод-
ний наш Дніпро. Серед його 847 приток є такі великі річки, як Березіна 
і Прип’ять, Сож і Десна та інші.

Віками мріяли люди підкорити буйну силу Дніпра. Практичне викорис-
тання могутніх вод Дніпра почалося в 1932 році, коли на його берегах стала 
до ладу Дніпровська гідроелектростанція… (З кн. «Цікава географія»).

 Назвати власні назви, ужиті в тексті. Пояснити їх правопис.

V. Підведення підсумків уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час по-
вторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
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VІ. Домашнє завдання

1. Прочитати. Визначити будову числівників. Записати словосполучен-
ня, замінивши цифри словами.
67 зошитів, 243, 56 копійок, 64, 37, 575 мільйонів, 25 мільярдів. 
Скласти 3–4 речення, використовуючи подані словосполучення. 

2. Уявити ситуацію, що ви отримали домашнє завдання з географії роз-
казати про річку, яка протікає у вашій місцевості. Скласти зв’язну 
розповідь, уживаючи числівники, різні за будовою. 

Урок № 84 
ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИх ЧИСЛІВНИКІВ 
(СИСТЕМА ВПРАВ)

Мета: навчити учнів відміняти прості й складені кількісні чис-
лівники, сприяти зміцненню навичок написання відмін-
кових закінчень кількісних числівників; розвивати творчі 
вміння використовувати прості складені кількісні числів-
ники різних відмінкових форм у власних висловлюваннях; 
за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 
матеріалу виховувати любов і повагу до України, свого на-
роду та рідного краю.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат  

і годин. Числівники у фразелогізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика:  правильне вживання кількісних чис-
лівників з іменниками в усіх відмінках. 

Текст (риторичний аспект):  використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під 
час читання й усного пояснення задач, прикладів (мате-
матика, фізика); використання числівників у відповідях 
на уроках (історія, географія). 

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.



336 Усі уроки української мови в 6 класі 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності  
шестикласників (повідомлення мети  
майбутньої роботи, усвідомлення її учнями)

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа та робота з ним

Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти…                 

     А. Малишко

ІV. Сприймання й усвідомлення  
учнями теоретичного матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника  
(колективне опрацювання)
Кількісний числівник один (одна, одно, одне, одні) відмінюється як за-

йменник той (та, те, ті). У родовому та орудному відмінках однини 
жіночого роду виступають дві паралельні форми: однієї і одної, однією 
і одною.

Особливість словозміни кількісних числівників три і чотири стано-
вить пом’якшення приголосного основи в родовому, давальному, оруд-
ному (крім форми чотирма) і місцевому відмінках. Числівники два, три 
в орудному відмінку мають закінчення -ома, числівник чотири — закін-
чення -ма. Форма знахідного відмінка числівників два, три, чотири за-
лежить від поєднання з іменником.

Вирізнювальну ознаку відмінювання кількісних числівників п’ять–
тридцять, п’ятдесят–вісімдесят становлять паралельні форми -ох, -ом 
і -и у родовому, давальному і місцевому відмінках: сімох (семи), сімом 
(семи), на сімох (семи). В орудному відмінку існують паралельні форми 
із закінченнями -ма і -ома: сьома (сімома). 

Числівники дев’ять-двадцять і тридцять відмінюються як п’ять або 
шість.

Складні числівники шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються 
як п’ятдесят; триста, чотириста — як двісті; шістсот, сімсот, вісімсот, 
дев’ятсот — як п’ятсот. В орудному відмінку вживаються паралельні 
форми: п’ятьмастами і п’ятьомастами, сьомастами і сімомастами.
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Власне-кількісні числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, триль-
йон, квадрильйон відмінюються як іменники відповідної відміни: міль-
йон, мільйона, мільйонові (мільйону), мільйон, мільйоном, на мільйонові (на 
мільйоні). 

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові час-
тини (п’ятисот сімдесяти чотирьох).

Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному 
й місцевому відмінках мають закінчення -а (сорока, дев’яноста, ста).

Збірні числівники двоє, обоє, троє та неозначено-кількісні числівни-
ки кілька, багато та інші відмінюються як два; четверо — одинадцятеро 
відмінюються, як відповідні числівники чотири — одинадцять.

Увага! В українській мові не відмінюються кільканадцять числів-
никових слів: пів, півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало 
та здрібніло-пестливі форми двійко, двоєчко, трійко, четвірко, п’ятірко, 
шестірко, семірко, восьмірко.

V. Виконання системи практичних завдань

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. До якого стилю можна його віднести? Чому ви так 

уважаєте? Дібрати заголовок. Про що нове ви дізналися, прочитав-
ши цей текст? Чи можете доповнити його іншою інформацією?

Із заходу на схід країна простяглася на 1316 км, із півночі на пів-
день — на 893 км. Крайні точки: на півночі — с. Петрівка (Чернігівська 
область), на півдні — мис Сарич (Автономна Республіка Крим), на за-
ході — м. Чоп (Закарпатська область), на сході — с. Червона Зірка (Лу-
ганська область).

На сході та півночі проходять кордони з Росією, на північному за-
ході — з Білорусю, на заході — з Польщею, Словаччиною, Угорщи-
ною, Румунією, на південному заході — з Молдовою. Адміністративно 
Україна поділена на 24 області, Автономну Республіку Крим та міста 
Київ і Севастополь, які мають спеціальний статус. В Україні — 448 міст  
і 897 селищ міського типу, понад 28 тисяч сільських населених пунктів… 
(З енциклопедії).

 З’ясувати, про який статус Києва і Севастополя йдеться в тексті.
 Списати, замінюючи цифри словами.
 Провідміняти словосполучення 24 області.
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Робота над виробленням орфоепічних норм
 Прочитати вголос арифметичні дії. Чи відчуваєте ви труднощі у ви-

мові? Поміркувати, у зв’язку з чим це відбувається.
1) До 127 + 83. 2) 734 + 16. 3) 978 + 26. 4) 12,5 + 8. 5) 362 + 21.  

6) 493 + 99. 7) 1975 + 18. 8) 16,7 + 19.

 Як відмінюються складені кількісні числівники?

Робота над виробленням орфографічних навичок
 Записати подані числівники словами у формі родового, давального 

та орудного відмінків. Пояснити їх правопис. Виділити закінчення.

49, 185, 233, 1964, 316, 57, 498, 62.

 Визначити будову поданих числівників. 

Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів
 Прочитати текст. Переказати його, дотримуючись логіки та послі-

довності викладу. 

Гривня — офіційна грошова одиниця України. Вона була введена 
у 1996 році й замінила старий «купон» (або «карбованець»). Старі купо-
ни обмінювалися за ставкою 100 000 купонів за 1 гривню.

Існують банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Є та-
кож монети по 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

Банкноти вартістю 1, 2, 5, 10 та 20 гривень, на яких значиться 1992 рік, 
були спроектовані й надруковані в Канаді. З 1994 року банкноти друку-
ються вже в Україні (З енциклопедії).

 Пояснити лексичне значення слова банкнота. При потребі скорис-
татись тлумачним словником.

 Виписати і провідміняти виділені числівники. Перевірити, чи пра-
вильно провідміняв їх ваш товариш по парті.

Збагачення словникового запасу школярів
 Прочитати фразеологізми. Визначити, якими словами-синонімами  

можна їх замінити. Використати слова з довідки.

1) В один голос. 2) В один момент. 3) В одну дудку. 4) З одного маху. 
5) На всі чотири вітри. 6) На один аршин. 7) Один, як палець.

Довідка: однаково, одностайно, дружно, миттю, будь-куди, самот-
ній, одноразово.

 Скласти 3–4 речення з найцікавішими, на вашу думку, фразеологіз-
мами.

 Назвати кількісні числівники. Визначити їх морфологічні ознаки.   
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Орфографічна хвилинка
 Подані числа записати словами. Пояснити їх правопис.

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90; 500, 600, 700, 800, 900.

 Провідміняти останні п’ять числівників.  

Дослідження-спостереження (зіставлення нових знань з базовими)
 Розглянути таблицю. Якими особливостями можна охарактеризувати 

відмінювання кількісних числівників? Звернути увагу на паралельні 
форми.

Однина Множина

Н.
Р.
Д. 
З.
О.
М.

Один, одне  (одно)
одного 
одному 
= Н. Або Р. одне (одно) 
одним 
…одному (однім) 

одна
однієї (одної)
одній
одну
однією (одною)
 …одній 

одні
одних
одним
= Н. або Р. 
одними
…одних

Н.
Р.

Д. 

З.

О.

М.

три       
трьох     

трьом     

= Н. або Р. 

трьома    
          
трьох     

шість         
шести,  
шістьох  
шести,  
шістьом 
шість,  
шістьох   
шістьма, 
шістьома
шести, 
шістьох   

п’ятдесят 
п’ятдесяти,  
п’ятдесятьох 
п’ятдесяти,  
п’ятдесятьом  
п’ятдесят,  
п’ятдесятьох  
п’ятдесятьма, 
п’ятдесятьома
п’ятдесяти,
п’ятдесятьох  

двісті      
двохсот   

двомстам  

двісті    

двохстами 

двохстах  

п’ятсот
п’ятисот

п’ятистам

п’ятсот

п’ятьмастами
п’ятьомастами
п’ятистах 

 Провідміняти 3–4  інші кількісні числівники. Пояснити їх правопис.

Дослідження-аналіз
 Прочитати числівники разом з іменниками. Усно провідміняти  

3–4 словосполучення.

П’ять діб, вісімнадцять кімнат, вісім учнів, сорок зошитів, сто кни-
жок, п’ятдесят копійок, тисяча вісімсот дев’яносто другий рік.

 Скласти речення, в яких би слово один виступало як кількісний чис-
лівник та в значенні одинокий, сам, єдиний, якийсь.
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Дослідження-пошук
 Прочитати загадки-жарти. Знайти й виписати числівники. Постави-

ти до них запитання. Визначити синтаксичну роль. 

1) У назві якої річки є три ноти? 2) Яке місто має назву з одного чо-
ловічого імені й ста жіночих? 3) Яке слово складається із семи однакових 
літер? 4) У якої пташки назва складається з сорока а? (Нар. творчість).

Довідка: сім’я, Міссісіпі, сорока, Севастополь.

Гра «хто швидше і найкраще»
 Позмагайтеся: хто найшвидше і найкраще вимовить усі скоромовки. 

Дві з них вивчити напам’ять.

1) У чотирьох черепашок четверо черепашенят. 2) Хитру сороку спій-
мати морока, а на сорок сорок — сорок морок. 3) Дрова рубали два дро-
воруби. 4) Лежить п’ять п’ятаків. 5) На кожному п’ятаку ще по п’ятаку 
(Нар. творчість).

 Знайти кількісні числівники. Визначити відмінок кожного.
 Провідміняти виділені словосполучення. Пояснити правопис чис-

лівників.
 З’ясувати значення виділених словосполучень.

Дослідження — творче конструювання
 Поєднати числівники з відповідними іменниками. Поставити їх  

у потрібному відмінку. Довести правильність відмінкових форм імен-
ників.

Двадцять чотири, сорок дев’ять, сімдесят один, п’ятдесят три, шіст-
сот двадцять вісім, сто тридцять п’ять, тисяча дев’ятсот сімдесят два.

Кілограм, градус, машина, дерево, зошит, рік, корова.

 Утворені словосполучення ввести у самостійно складені речення. 
Визначити синтаксичну роль числівників.

 Провідміняти виділені числівники.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Що означають кількісні числівники?
2. Як відмінюються прості кількісні числівники? Навести приклади 

паралельних форм.
3. Що слід пам’ятати про відмінювання числівників два, три, чотири?
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4. Як відмінюються складні числівники? Навести приклади.
5. Як відмінюються складені числівники? Навести приклади.
6. Які особливості відмінювання збірних числівників?
7. Назвати числівники, що відмінюються як іменники відповідної від-

міни. Чи мають вони паралельні форми?
8. Які числівники в родовому, давальному, орудному й місцевому від-

мінках мають закінчення -а?

VІІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час 
повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяль-
ності.

VІІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію, що ви готуєтеся до олімпіади і необхідно докладно 
з’ясувати питання про відмінювання кількісних числівників. Скласти 
зв’язну розповідь у вигляді монологу. 

Урок №  85 
БУКВА Ь НА КІНЦІ ЧИСЛІВНИКІВ  
І ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У НЕПРЯМИх  
ВІДМІНКАх. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИх  
ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

Мета: ознайомити учнів з правилами вживання букви ь у числів-
никах, сприяти зміцненню навичок написання числівни-
ків у непрямих відмінках; навчити розбирати числівник як 
частину мови; розвивати творчі вміння використовувати 
числівники з іменниками у власних висловлюваннях різ-
них типів і видів мовлення; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов 
і повагу до рідного краю.

Правопис: буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непря-
мих відмінках.

Внутрішньопредметні зв’язки:
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Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат  
і годин. Числівники у фразелогізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика:  правильне вживання кількісних чис-
лівників з іменниками в усіх відмінках. 

Текст (риторичний аспект): використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під 
час читання й усного пояснення задач, прикладів (мате-
матика, фізика); використання числівників у відповідях 
на уроках (історія, географія). 

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо роботи з теми.
2. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів 

з теми.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 
Оголошення епіграфа уроку

Виростай, дитино, й пам’ятай: 
Батьківщина — то найкращий край!

Д. Павличко 

ІV. Актуалізація опорних знань 

Робота над текстом (спостереження над  
мовними одиницями у зв’язному висловлюванні)

 Прочитати текст. Визначити його основну думку.  Дібрати заголовок.

Київська область. Адміністративно-територіальна одиниця з цен-
тром у Києві. Утворена 27 лютого 1932 р. у складі 2 округів (охоплюючи 
12 районів) і 78 районів. У 1937 р. з Київської області до новоствореної 
Житомирської області відійшло 28 районів, до Полтавської області —  
4 райони; 1939 р. до Кіровоградської області — 5 районів, до Вінницької 
області — 4 райони; 1954 р. до Черкаської області відійшло 19 районів. 
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Тепер до складу Київської області входять (без Києва) 25 районів, 7 міст 
обласного підпорядкування, 12 міст районного підпорядкування, 32 се-
лища міського типу, 559 сільрад… (З підручника).

 Виписати виділені словосполучення і провідміняти їх. Пояснити 
правопис числівників.

 Дібрати синоніми до слова підпорядкування.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

М’який знак пишеться М’який знак не пишеться

1. На кінці числівників:
а) простих п’ять, шість, дев’ять, де-

сять: п’ять яблук, шість книжок;
б) складних одинадцять — двадцять, 

тридцять: дванадцять місяців, сім-
надцять років.

2. У непрямих відмінках:
а) простих числівників три, чотири: 

чотирьох яблук, трьома учнями;
б) усіх збірних (крім двоє, семеро, 

восьмеро): п’ятьох немовлят, дев’я-
тьом рибам

1. У складних числівниках у кін-
ці першої частини: шістнадцять-
шістнадцятьом.

2. У кінці простих числівників (окрім 
п’ять, шість, дев’ять, десять): два 
сини, три стільці.

3. У кінці простих числівників (окрім 
одинадцять — двадцять, три-
дцять): сорок учнів, сімдесят кіло-
метрів.

4. У непрямих відмінках перед за-
кінченням  у числівниках: простих 
(окрім три, чотири) та збірних (та-
ких як двоє, семеро, восьмеро): двох 
учнів, сімом птахам

Коментар учителя. М’який знак може вживатися в числівниках тіль-
ки після букв д, т, з, с, ц, л, н: дев’ять, сім. У кінці інших числівників 
м’який знак після т ставиться або не ставиться залежно від звучання: 
п’ять, дванадцять, сімдесят. У складних числівниках у кінці першої час-
тини м’який знак ніколи не пишеться: п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ят-
сот. При відмінюванні може з’являтися м’який знак: п’ятьмастами, 
шістьмастами, але не в кінці першої частини, а в середині її — відпо-
відно до вимови.

Увага! М’який знак не пишеться у числівнику чотири в орудному 
відмінку перед закінченням: чотирма, але чотирьома.

М’який знак не пишеться у числівниках від п’ятдесяти до вісімдеся-
ти і від двохсот до дев’ятисот, за винятком деяких непрямих відмінків, 
де м’який знак пишеться в середині слова: дев’ятьмастами.    
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VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної 
роботи, удосконалення мовленнєвих умінь з теми

Творче конструювання словосполучень
 Прочитати. Замінити іменники словосполученнями з числівниками і за-

писати їх. Позначити й пояснити орфограму «Буква ь у числівниках».

Півроку, чверть години, полудень, дюжина, півкласу, півмісяця, пів-
століття.

 Декілька числівників увести в речення, пов’язані між собою за зміс-
том.

 Пояснити лексичне значення слова дюжина. (Дюжина — дванадцять 
однакових чи однорідних предметів. Чортова дюжина — тринадцять 
(за забобонним уявленням — нещасливе число).

Вироблення орфографічних та орфоепічних навичок
 Записати математичні вирази, використовуючи прийменники від, до. 

Зачитати. Простежити, чи правильно вимовляють числівники ваші 
однокласники. 

23 + 18 = 41; 84 – 45 = 39; 34 + 12 = 46; 70 – 10 = 60.

 Позначити орфограму «Буква ь у числівниках» у кінці та в середині 
числівників.

 Поєднати числівники з іменниками. Записати утворені словосполу-
чення в місцевому відмінку. Пояснити їх правопис.
1) 5 (книга). 2) 23 (поверх). 3) 4 (сторінка). 4) 6 (стіл). 5) 12 (учень). 

6) 9 (зошит). 7) 7 (пензлик).

 Скласти 2–3 речення з утвореними словосполученнями.

Коментоване письмо
 Прочитати. Переписати, на місці крапок, де треба, поставити м’який 

знак. Аргументувати свій вибір.

1) Море буває тр…ох сортів: тихе море, хвильове море й бур’яне 
море..   2) Уперше зворотний бік Місяця було сфотографовано в жовт-
ні тисяча дев’ят..сот п’ят..десят дев’ятого року. 3) Написи повторюва-
лися дванадцят..ма мовами. 4) Місяць мчить навколо Землі зі швидкіс-
тю три тисячі шіст..сот вісім..десят один кілометр на годину. 5) Чотири 
українські фронти рухались на захід чотир..ма залізними потоками…  
(За О. Довженком).
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 Пояснити правопис виділених слів.
 Зробити синтаксичний розбір третього речення.

Ситуативне завдання на створення монологічного висловлювання
Уявити ситуацію, що ваш однокласник пропустив тему і попросив 

допомогти йому розібратися в ній. На основі таблиці, проаналізованої 
на уроці, скласти зв’язну розповідь про вживання ь у числівниках.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. За якими правилами пишеться м’який знак у числівниках? Навес-

ти приклади. 
2. Назвати правила, коли м’який знак у числівниках не пишеться.
3. У яких числівниках м’який знак пишеться в середині слова?
4. Що слід пам’ятати про написання числівників від 50 до 80?
5. Що слід пам’ятати про написання числівників від 200 до 900?

VІІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Скласти діалог зі своїм товаришем на тему «Мій рідний край», ви-
користовуючи числівники з ь  на кінці.

2. Провідміняти числівники двадцять вісім, триста шістдесят чотири. 
Пояснити їх правопис. 

Урок № 86 
ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИх  
ЧИСЛІВНИКІВ. НАПИСАННЯ РАЗОМ  
ПОРЯДКОВИх ЧИСЛІВНИКІВ НА -ТИСЯЧНИЙ

Мета: навчити учнів відміняти порядкові числівники, сприя-
ти зміцненню навичок написання відмінкових закінчень  
у порядкових числівниках та правопису числівників на  
-тисячний; розвивати творчі вміння використовувати  
порядкові числівники різних відмінкових форм у власних 
висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікатив-
ного дидактичного матеріалу виховувати любов до навчан-
ня, повагу до вчителів та товаришів.
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Правопис: написання порядкових числівників на -тисячний.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат  

і годин; числівники у фразелогізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика:  правильне вживання кількісних чис-
лівників з іменниками в усіх відмінках. 

Текст (риторичний аспект): використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під 
час читання й усного пояснення задач, прикладів (мате-
матика, фізика); використання числівників у відповідях 
на уроках (історія, географія). 

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку

Учення в щасті прикрашає, а в нещасті утішає…
Народна мудрість

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Творче спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст. Про що нове ви дізналися? Які враження викликав 

у вас цей текст? Дібрати власний заголовок.

ШКОЛА
Слово школа є в усіх слов’янських мовах. Було воно і в давньорусь-

кій мові. Прийшло до нас із Стародавньої Греції. У перших грецьких 
школах училися хлопчики з вільних родин. Спочатку їх навчали читати, 
писати й рахувати. Потім вони навчалися співів, музики, поезії. В інших 
школах пізніше здійснювалося фізичне виховання й загартування. З них 
готували майбутніх воїнів. Усі ці школи були приватними.

У Київській Русі перші школи з’явилися в кінці десятого століт-
тя. Навчалися там діти багатих. Це діти князів, придворних та купців…  
(А. Коваль).
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 Знайти у тексті числівники. Які з них є порядковими? Зачитати речен-
ня з порядковими числівниками, дотримуючись орфоепічних норм.

 Пояснити лексичне значення виділеного слова. (Загартування — ста-
вати фізично або морально стійким, міцним, витривалим, вироблення 
здатності переборювати незгоди, труднощі). Скласти з ним речення.

ІV. Сприймання й усвідомлення  
шестикласниками нового матеріалу

Опрацювання теоретичного матеріалу в підручнику
Порядкові числівники відмінюються як прикметники твердої групи: 

(червоний) п’ятий, шостий, двадцять восьмий.
Увага! Числівник третій відмінюється, як прикметник м’якої групи 

(мужній): третього, третім тощо.
У складі дробових числівників є порядкові, тому вони мають зміша-

ний тип відмінювання: чисельник відмінюється як власне кількісний 
числівник, знаменник — як порядковий: дві десяті, двох десятих тощо. 

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова 
частина: у тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмому році.

У датах порядкові числівники вживаються у формі середнього роду, 
а назви місяців стоять незмінно в родовому відмінку (у цьому словосполу-
ченні пропускається слово число): перше (число) вересня, першого (числа) 
вересня, з першим (числом) вересня, (у) першому (числі) вересня.

Тривалість у годинах позначається кількісними числівниками: зма-
гання триває п’ять годин. А самі години називаємо порядковими числів-
никами: перша година, третя година, п’ята година — так само, як і ряди 
парт у класі: перший ряд, другий ряд, третій ряд. При відмінюванні від-
мінюються обидва слова.

Увага! Складні порядкові числівники з останнім компонентом  
-десятий, -сотий, -тисячний пишуться разом: сімдесятий, восьмисотий, 
п’ятитисячний.

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

Вибірково-розподільна робота з елементами гри
 Прочитати загадки. Виписати числівники, розподіливши їх за трьома 

колонками: а) прості числівники; б) складні; в) складені. Пояснити 
їх правопис.
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1) Один усю роботу робить, другий господаря молоком поїть, тре-
тій хату стереже. 2) У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я.  
3) Дуб-дубок довговік, на ньому дванадцять гілок, на кожній гілці по чет-
веро гнізд, а в кожному гнізді по семеро яєць, і в кожному яйцю ім’я є.  
4) Двоє купаються, а третій дивується. 5) Двадцять братів один за одним 
ходять, один одного не обходять. 6) Виходило дванадцять молодців, ви-
пускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять  лебедів. 7) Сто 
один брат — усі в один ряд зв’язані стоять. 8) У тридцяти двох воїнів 
один командир (Нар. творчість).

 Порядкові числівники провідміняти усно. Який висновок щодо від-
мінювання порядкових числівників можна зробити?

 Записати відгадки за алфавітом. 
Матеріал для вчителя: кінь, корова, собака; пальці на руках; рік; від-

ра й коромисло; місяці; місяці, тижні, дні; паркан; зуби і язик.

Вироблення орфографічних навичок
 Подані числівники поставити у формі родового, давального й оруд-

ного відмінків.

Чотири, тисяча дев’ятсот п’ять, вісімдесят дев’ятий, чотирнадцятий, 
двісті сорок перший, третій, шістдесят другий.

 Три-чотири числівники ввести у самостійно складені речення. Ви-
значити  морфологічні ознаки й синтаксичну роль числівників.

 Провідміняти сполучення числівників з іменниками. Виділити за-
кінчення. Пояснити правопис.
1982 рік, 483 сторінка, 80 вправа.

 З кожним словосполученням скласти речення.

Навчальне аудіювання
 Прослухати уривок із повісті В. Нестайка. З’ясувати назву твору. 

Яких ще героїв із цієї повісті ви можете назвати?

Ерудит Боря вже знав, чув від того ж таки Аркаші, що середньовіч-
ний італійський письменник, мислитель, історик, політичний і військо-
вий діяч Нікколо Макіавеллі був голова. І брат Аркаша був голова. По-
сів друге місце на районній математичній олімпіаді. Отже, дві голови… 
А Боря що — дурень?! Боря почав думати. Три дні він думав, думав, ду-
мав… А на четвертий день Боря Бородавко був черговим у класі. На вели-
кій перерві він, як уже не раз, дістав з портфеля п’ятий том енциклопедії 
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«Все про все» і зачитав потрясаючу інформацію про те, чому випадають 
молочні зуби, чого кучерявиться волосся, з якою швидкістю тече у жилах 
кров, для чого потрібні брови, як ми ковтаєм їжу і таке інше… Оточивши 
Борю, усі слухали і заздро зітхали. Ні в кого в класі не було такої енци-
клопедії. Ловка книжеця! На першій палітурці намальовані дві кумедні 
мавпочки з акордеоном. На останній — кицька і пінгвіни… Вовочка теж 
зітхав. Що ж він — не жива людина, чи що?… (В. Нестайко).

 Виписати числівники. Визначити їх морфологічні ознаки та синтак-
сичну роль.

 Три-чотири числівники провідміняти.
 З’ясувати лексичне значення слова ерудит. (Ерудит — той, хто має 

велику ерудицію, знавець, учений, усезнавець; образно — ходяча ен-
циклопедія).

Дослідження-аналіз з елементами конструювання 
 Прочитати. Визначити будову числівників. Записати їх словами.

67 зошитів, 243, 56 копійок, 64 олівці, 37 дерев, 575 мільйонів,  
25 мільярдів.

 Утворити порядкові й кількісні числівники. Пояснити їх правопис.
 Скласти речення з 3–4 складеними числівниками. 

Коментар учителя. Увага! Слід розрізняти порядкові числівники 
і прикметники із числовим значенням. Якщо слово складається з двох 
числівників, то це складний числівник (шестисотий, двохтисячний, сто-
мільйонний, п’ятдесятитрьохмільйонний), якщо — з числівника та імен-
ника, то це складне слово із числовим значенням (трьохелементний, 
двоокий, шестикласник, стовідсотковий, чотирикутник, двохкілограмо-
вий, триярусний ).

Розподільний диктант
 Розподілити слова у дві колонки: числівники і прикметники з чис-

ловим значенням.

П’ятнадцятий, п’ятиповерховий, двохсотий, п’ятитисячний, восьми-
річний, тризначне, восьмидесятий, семиденний, двоскладне, чотиримі-
сячний, тризубий, шестимільйонний.

 Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Пояснювальне письмо
 Прочитати. Пояснити  утворення та правопис складних числів- 

ників.
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Двохсотий, п’ятисотий, стодвадцятип’ятитисячний, дев’яностоти-
сячний, двохсотсімдесятип’ятимільярдний. 

Дослідження-конструювання
 Утворити складні слова, частиною яких є числівник. Пояснити їх 

правопис.

20 днів, 90 кілограмів, 30 діб, 200 квартир, 40 хвилин, 70 мільярдів, 
80 тонн, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів, 5 тисяч.

 З утвореними словами скласти словосполучення (усно).
 Записати 3–4 словосполучення, визначити головне і залежне 

слова.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Що спільного у відмінюванні порядкових числівників і прикмет-

ників?
2. Який числівник відмінюється як прикметник м’якої групи?
3. Який тип відмінювання мають дробові числівники? Доведіть.
4. Розказати про правопис складних порядкових числівників. Навести 

приклади.
5. Що слід пам’ятати про відмінювання складених порядкових числів-

ників?
6. Як відмінюються години і дати в українській мові? Навести при-

клади.
7. Як пишуться числівники на -тисячний?

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Подумати, чи є різниця в значенні словосполучень: тривали 24 роки — 
тривали років 24; років 250 тому — 250 років тому.  Відповідь обґрун-
тувати.

2. Усно провідміняти числівники 24 і 250. 
3. Уявити ситуацію, що ви в гостях познайомилися з однолітком, 

що навчається в іншій школі. Скласти діалог, розпитавши у хлопчи-
ка про його школу. У репліках використати числівники. Діалог за-
писати. У дужках позначити розряд числівників і відмінок, у якому 
вони вжиті.
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Урок № 87 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 21. КОНТРОЛЬНИЙ УСНИЙ 
ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлю-
вати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мов-
лення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність 
викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікатив-
ні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний 
аналіз наукового тексту, сприймати усний текст, розуміти 
його, вибірково відтворювати зміст прочитаного.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Колективна робота з текстом

Аналіз-зіставлення висловлювань
 Прочитати уривки текстів. Визначити тему, основну думку і стиль 

кожного. Довести правильність свого твердження, аргументуючи 
прикладами з поданих текстів.

Текст 1
Береза — рід рослини родини березових. Понад 60 поліморфних ви-

дів, поширена в помірних і холодних районах Північної півкулі. У світі 
близько 30 дикорослих видів берези, з них в Україні — 4: береза боро-
давчаста; береза пухнаста, досить рідкісна береза низька, а також бере-
за дніпровська. Берези мають цінну деревину, особливо з напливами, 
що виникають у нижній частині стовбура берези бородавчастої. Бере-
за — одна з основних лісотворних порід, її використовують у полеза-
хисних лісових насадженнях. З кори виробляють дьоготь; з деревини —  
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метиловий спирт. Бруньки, листя і сік берези використовують у меди-
цині… (З енциклопедії). 

Текст 2 

БЕРІЗКА
На галявині у гаю
Ти стоїш нахмурена.
Тебе, скромна, пізнаю:
Ти — з пісень Сосюриних!
І блищить скупа роса
На косичках золотом…
Краю отчого краса,
Листом, наче молотом,
Б’єш ти в помисли мої,
Серце тиснеш згадкою.

(Л. Куліш)

 Переказати уривок тексту наукового стилю, виділивши головне  
в його темі. Що треба враховувати при вибірковому переказі науко-
вого тексту?

Робота з розвитку мислення і мовлення (робота в групах)
 Прочитати план. Розкрити зміст кожного пункту, використовуючи 

наукові терміни.

1. Здоров’я — найбільше багатство.
2. Я дбаю про своє здоров’я.
3. Загартовую тіло й характер.
4. Займаюся спортом.

 Скласти невелику розповідь у науковому стилі на тему «Моє здо-
ров’я» відповідно до плану. 

Сприймання тексту на слух і робота над його структурою
 Прослухати текст. Визначити, що виражає заголовок: тему чи 

основ-ну думку. З’ясувати стилістичну належність тексту. Виділити 
у висловлюванні ключові слова і фрази,  щоб розкрити його тему.

ЩО ОЧАМ ТРЕБА
Чи можливо зберегти добрий зір до старості? Фахівці вважають, 

що можна. Для цього треба вчасно давати відпочинок і розслаблення 
очам, виконувати водні процедури, дихальні вправи та вправи для зміц-
нення очних м’язів. Але, крім цього, дуже важливо правильно харчуватись,  
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адже саме з їжею в наш організм потрапляють вітаміни й мікроелементи, 
без яких неможливо мати нормальний зір.

Найважливіші для очей продукти — це дари моря (риба, морська 
капуста, креветка та ін.), а також помідори, петрушка, зелень гірчиці, 
морква.

Для підтримання нормального м’язового тонусу та для зміцнення су-
дин, тобто запобігання крововиливам в очі, потрібний вітамін С. його ба-
гато в шипшині, цитрусових, цибулі.

Енергію м’язам дає вітамін В. його ми отримуємо з пивними дріж-
джами, хлібними злаками, кукурудзою, медом, а особливо багато — 
з пророслою пшеницею.

Вітамін В запобігає розвиткові запалення очей і розриву дрібних судин. 
На нього багаті яблука, нешліфований рис, пивні дріжджі.

Якщо спостерігається підвищена втомлюваність, добре підживлю-
вати очі вітаміном В6  (хлібні злаки, яєчний жовток).

Щоб очі блищали, не мали вигляду водянистих і безкровних, їм по-
трібний вітамін В12. Включивши в харчування вдосталь винограду, пе-
трушки, чорносливу, абрикосів, чорної смородини, яєчних жовтків, 
можна наситити організм цим вітаміном.

Очам потрібні мікроелементи, особливо залізо, котрі в достатній 
кількості містяться в яблуках, а також калій — він є в яблуках, яблучно-
му оцті, в меді…  (З журналу, 206 сл.).

 Звернути увагу на виділені слова і словосполучення. Запам’ята-
ти їх.

 Прослухати текст ще раз. Користуючись пам’яткою, усно переказати 
ту частину тексту, в якій міститься розповідь про значення вітамінів 
для профілактики хвороб зору.

Як працювати над вибірковим переказом тексту наукового стилю
1. Прочитайте текст, з якого потрібно вибрати матеріал на задану 

тему.
2. Визначте його тему й основну думку.
3. Вдумайтеся в тему, пропоновану для вибіркового переказу.
4. Виберіть із тексту лише той матеріал, який необхідний для повного 

розкриття пропонованої теми.
5. Визначте основну думку переказу (вона може збігатися і не збігати-

ся з основною думкою тексту).
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6. Продумайте композицію переказу, тип мовлення (розповідь, опис, 
роздум) чи поєднання цих типів.

7. Складіть план переказу.
8. Випишіть слова-терміни.
9. Доберіть слова та речення для зв’язку частин тексту.

ІV. Узагальнення зробленого на уроці

V. Домашнє завдання

Дібрати два тексти наукового стилю. Скласти план до одного з них. 
Підготувати вибірковий переказ основної частини тексту, випустивши 
початок і кінець.  

Урок № 88 
ТВОРЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ.  
МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧИСЛІВНИКІВ

Мета: навчити учнів утворювати числівники, сприяти зміцненню 
навичок їх написання; розвивати творчі вміння використо-
вувати утворені числівники у власних висловлюваннях; за 
допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного ма-
теріалу виховувати повагу до школи, класного колективу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння числівників на позначення дат  

і годин; числівники у фразелогізмах; засвоєння таких фра-
зеологізмів.

Культура мовлення і стилістика: правильне вживання числівників з імен-
никами в усіх відмінках. 

Текст (риторичний аспект): використання числівників з метою надан-
ня текстові переконливості, точності; почуття міри у вжи-
ванні числівників.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елемента-
ми узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
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ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.  
Оголошення епіграфа уроку та опрацювання його

Мудрим ніхто не народився, а навчився…
                                     Народна мудрість

ІІІ. Актуалізація опорних знань,  
умінь і навичок шестикласників

Спостереження над мовним матеріалом із творчим завданням
 Прочитати текст. Переказати його стисло. Визначити тему та основ-

ну думку. Розказати про місце знаходження, обладнання вашого кла-
су, використовуючи числівники.

НАШ КЛАС
Наша школа — найкраща в містечку. Не думайте, що я хвастаюсь, — 

справді найкраща. Вона зовсім нова-новісінька, її ж тільки цього літа 
збудували. Вона має два поверхи, вікна в ній величезні та світлі, а ко-
ридор такий широкий, що хоч би й десятеро школярів стали в шеренгу 
й отак побігли, і то б ніхто за стіну не зачепився.

Як підеш ти коридором, то з обох боків побачиш двері й двері, — ба-
гато дверей. То все — класи. А на другому поверсі вчительська кімна-
та, кабінет директора, фізкультурний зал і в самому кутку, праворуч, — 
наш клас.

Еге ж, з усіх класів тільки наш четвертий «А» на другому поверсі. 
Я ніскілечки не хвастаюсь, наш класний керівник Захар Іванович так 
і сказав:

— Діти, пам’ятайте, наш клас помістили недалечко від директорсько-
го кабінету, бо всі вчителі певні, що четвертий «А» буде найбільш дис-
циплінований і не заважатиме працювати… (О. Донченко).

 Знайти в тексті числівники. З’ясувати,  як вони утворені, яку син-
таксичну роль виконують у реченні.

 До виділених слів дібрати антоніми.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу 

Коментар учителя. Числівник — це така частина мови, яка не попов-
нюється новими утвореннями. В основу структури числівників покла-
дено кількість коренів, залежно від особливостей поєднання яких вони 
поділяються на прості (мають один корінь), складні (мають два корені) 
і складені (містять два або більше простих чи складних числівників).
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Колективне опрацювання таблиці
 Числівники творяться таким чином:

Прості Складні Складені

1) Від одного до деся-
ти, сто, сорок, ти-
сяча, нуль, мільйон, 
мільярд;

2) збірні числівни-
ки: обоє, двоє, троє, 
четверо, п’ятеро, 
шестеро — десятеро 
(двійко, трійко, п’я-
тірко);

3) неозначено-кіль-
кісні числівники: 
кілька, декілька, 
багато, небагато, 
мало, чимало, не-
мало

1) Від одинадцяти 
до дев’ятнадцяти;

2) від двадцяти до дев’я-
носта;

3) від двохсот до дев’я-
тисот;

4) збірні числівники: 
обидва, обидві, оди-
надцятеро–дев’ятна-
дцятеро, двадцятеро, 
тридцятеро;

5) дробові числа: півто-
ра, півтори, півтора-
ста;

6) неозначено-кількісні: 
кількадесят, кілька-
надцять, стонадцять

1) Десятки з одиницями: 
двадцять п’ять;

2) сотні з десятками: чоти-
риста сорок;

3) сотні з десятками 
та одиницями: п’ятсот 
сімдесят п’ять;

4) тисячі з сотнями: три 
тисячі сто;

5) тисячі з сотнями і десят-
ками: дві тисячі чотири-
ста десять;

6) тисячі з сотнями, десят-
ками та одиницями: три 
тисячі шістдесят сім;

7) дробові: одна четверта, 
сім цілих дві десятих

Числівники від одного до десяти та сорок, сто, тисяча, мільйон, мі-
льярд, що у своєму складі мають лише один корінь, — прості.

Числівники, що у своєму складі мають два і більше коренів, — склад-
ні: шістдесят (шість + десять), триста (три + сто), стотридцятип’яти-
тисячний (сто + три + десять + п’ять + тисяча). До складних слід залучу-
вати й числівники, утворені за допомогою частини -дцять: одинадцять, 
дванадцять, тринадцять, двадцять. Морфема -дцять у них не суфікс, 
а суфіксоїд — стягнена форма слова десять. 

Порівняйте: сімнадцять — сімдесят — сімсот.
Числівники, що складаються з двох і більше слів, — складені: три-

дцять чотири, сто сімдесят п’ять, тисяча вісімсот дев’яносто шість.  

V. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи, удосконалення 
загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Дослідження-моделювання
 Записати словами подані нижче суми грошей. Прочитати, дотримую-

чись орфоепічних норм. Пояснити,  як утворився кожний числівник.
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1 грн; 40 грн; 1000 грн; 15 грн; 17 грн; 100 грн; 50 к.; 1 тис. 562 грн;  
8 грн; 65 к.; 1 тис. 174 грн; 520 грн; 3 млн 506 тис. 174 грн.

 З трьома числівниками скласти речення.

Ігровий момент (робота в парах)
 Чи знаєте ви математику? Порахувати (усно).

• Скільки їх було: мати, дочка, брат, сестра, дядько, племінниця?
• У хлопчика стільки ж сестер, скільки й братів, а в його сестри сестер 

удвоє менше, ніж братів. Скільки в сім’ї сестер і братів?
• Скільки їх було: баба, дві матері, дві дочки й онука?
• П’ять, п’ятнадцять, без двох двадцять. Семеро, троє, ще й малих 

двоє.
Матеріал для вчителя. Троє. Три сестри й чотири брати. Троє. П’ят-

десят.

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати текст. Яким постав перед вами образ місцевого вчителя? 

Як ви розумієте зміст останнього речення? Дібрати заголовок.

Лекція у школі доходила кінця. Чорна дошка на трьох ногах уже вся 
була записана прикладами з граматики. 

Старший учитель місцевої школи, забілений у крейду, з ганчіркою 
в одній руці і з підручником у другій, ще раз подивився на дошку і стер 
усі приклади. Їх було не менше десяти.

Він помітно хвилювався: на школярських лавах сиділи учні, подіб-
них до яких йому не доводилося бачити за всі тридцять років свого вчи-
телювання. Вони сиділи перед ним, як школярі першого класу, такі ж ти- 
хі, лагідні і такі ж допитливі… (За П. Панчем).

 Виписати числівники. Визначити їх морфологічні ознаки. Зробити 
морфологічний розбір виділених числівників (усно), скориставшись 
алгоритмом. 

VІ. Структурування знань з теми 

Морфологічний розбір числівників
 Відгадати загадки. Знайти числівники й визначити, в яких відмінках 

вони вжиті. Зробити морфологічний розбір числівників. 

1) Шістдесят синів підперезано, а мати — ні. 2) Хто вранці ходить 
на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох? 3) У двох матерів 
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по п’ятеро синів. 4) Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятде-
сят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів. 5) Живе один батько, 
тисячі синів має, усім шапки справляє, а собі не має. 6) Двадцять п’ять 
на одній лаві сидять (Нар. творчість).

Алгоритм морфологічного розбору числівника 

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

Рід (якщо є) ВідмінокЧисло (якщо є)

2. Назвати частину мови, до якої належить слово (числівник)

7. Назвати змінні морфологічні ознаки числівника

4. Поставити числівник у початковій формі (називний відмінок)

5. Визначити розряд числівника за значенням

Кількісний

Дробовий ЗбірнийЦіле число

Порядковий  

6. З’ясувати групу аналізованого числівника за складом 

Простий Складений

Означення   

8. Указати на синтаксичну функцію, яку виконує числівник у реченні

Обставина ПідметПрисудок Додаток

Число
Порядок предметів 

при лічбі
Кількість

3. З’ясувати значення, яке позначає аналізований числівник
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VІІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Навести приклади простих числівників, різних за значенням.
2. Які числівники за значенням належать до складних? Навести при-

клади.
3. Що слід пам’ятати про числівники на -дцять? 
4. Які особливості творення мають складені числівники?
5. Навести приклади складених числівників, різних за будовою.
6. До якого розряду за будовою належать дробові числівники півтораста 

і три шостих? Поясніть.
7. До якого розряду за будовою належать збірні числівники семеро, три-

надцятеро, обидва, обидві? Відповідь аргументувати.

VІІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Дібрати п’ять складних і п’ять складених числівників. Записати їх. 
Пояснити правопис та спосіб творення. Скласти три-чотири речен-
ня, використовуючи утворені числівники.

2. Уявити ситуацію, що у вашому класі організовується взаємоперевір-
ка з теми. Продумати можливі запитання і відповіді. Скласти діа-
лог з однокласником про види числівників за будовою та способи  
їх творення. 

Урок № 89 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8  
З РОЗДІЛУ «ЧИСЛІВНИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ 
Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників  
з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис»; 
удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, уза-
гальнювати, робити висновки. 

Форма проведення тематичної атестації: виконання завдань тестового 
характеру.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

Дати відповіді на запитання:
1. Яка частина мови називається числівником?
2. Які існують розряди числівників за значенням?
3. Назвати групи числівників за будовою.
4. Які постійні й змінні ознаки має числівник?
5. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник?
6. З’ясувати особливості відмінювання кількісних числівників.
7. Чим відрізняються у відмінюванні порядкові числівники?
8. У яких випадках пишеться  ь у числівниках? Навести приклади.
9. Яка різниця у поняттях «складний числівник» і «складний прикмет-

ник із числовим значенням»? Навести приклади.
10. Розказати про правопис складних і складених числівників.
11. Що з вивченого матеріалу про числівник видається вам найважчим? 

Відповідь аргументувати.
12. У яких стилях мовлення найчастіше вживаються числівники?

ІV. Підготовча робота

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями 
оцінювання тестових завдань (завдання 1–5 — по 1 балу, завдання 6 —  
2 бали, завдання 7 — 5 балів). Проведення інструктажу щодо виконання 
завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.

V. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1
1. Що означають порядкові числівники?

а) Ознаку предмета;  б) порядок предметів при лічбі; 
в) кількість предметів при лічбі .

2. На які питання відповідають числівники?
а) Скільки? який? котрий?;
б) чий? чия? чиє?; 
в) який? яка? яке?
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3. У якому рядку всі числівники — порядкові?
а) Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро;
б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім;
в) другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шос-

тий.
4. У якому рядку всі числівники прості за будовою?

а) Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім, дев’яносто 
один;

б) один, два, три, чотири, десять;
в) сто три, п’ятсот вісім, п’ятдесят чотири, шістсот два, двісті 

п’ять. 
5. У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку?

а) Двома, одним, трьома, чотирма, п’ятьма;
б) одного, двох, трьох, чотирьох, п’ятьох;
в) однієї, п’яти, шести, шістьох, семи. 

6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні Один 
баранець пасе тисячу овець (Нар. творчість).

7. Скласти зв’язну розповідь про свій клас, використовуючи різні за бу-
довою числівники. У розповіді зазначити: скільки школярів у вашому 
класі, як вони навчаються, скільки хлопчиків та дівчаток, о котрій го-
дині ви приходите до школи, о котрій — повертаєтеся  додому тощо.

Варіант 2
1. Що означають кількісні числівники?

а) Дію предмета; б) кількість предметів; 
в) порядок предметів при лічбі.

2. Який порядковий числівник відмінюється як прикметник м’якої 
групи?
а) Другий; б) восьмий;
в) третій.

3. У якому рядку всі числівники — кількісні?
а) Сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий;
б) сто, тисяча, мільйон, мільярд, десять;
в) двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий.

4. У якому рядку не всі слова — числівники?
а) Один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять;
б) одиниця, десятка, більший, багато, кілька;
в) трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий. 
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5. У якому рядку всі порядкові числівники вжито в орудному від-
мінку?
а) Першого, другого, третього, четвертого, п’ятого;
б) першим, другим, п’ятим, третім, четвертим;
в) першому, другому, третьому, четвертому, п’ятому.   

6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні Сім-
сот соколят на одній подушці сплять (Нар. творчість).

7. Скласти зв’язне висловлювання про свій робочий або вихідний день, 
використовуючи різні за значенням і за будовою числівники.

VІ. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІІ. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час виконання тестових завдань

VІІІ. Домашнє завдання

Виписати з наукової літератури текст-розповідь, у якому вжито чис-
лівники. Визначити синтаксичну роль числівників. Зробити морфоло-
гічний розбір 2–3 числівників (на вибір).
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ЗАЙМЕННИК

Урок № 90  
ЗАЙМЕННИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ,  
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: поглибити знання учнів про займенник як частину мови, 
його значення, морфологічні ознаки й синтаксичну роль; 
формувати загальнопізнавальні вміння знаходити займенни-
ки в тексті, визначати їх морфологічні ознаки й синтаксичну 
роль у реченні; за допомогою мовленнєво-комунікативного 
дидактичного матеріалу навчити шестикласників помічати 
красу у вчинках людей і результатах їхньої діяльності.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прислів’їв, до складу яких входять 

займенники.
Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку ре-

чень у тексті. 
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати деформоване 

висловлювання, уставляючи потрібні за змістом займенники.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-

тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Займенник». Озна-
йомлення учнів із структурою теми. 

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле з теми.

ІІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
і завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Без навчання нема пізнання.
Народна мудрість
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ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу  
у процесі практичної роботи з теми

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу

 Прочитати текст. З’ясувати тип і стиль мовлення. Визначити, до якої 
частини мови належать виділені слова.
Коли ми прийшли до школи, я твердо вирішив учитись тіль-

ки на «відмінно» і «добре». Мені хотілося з першого ж дня показати, 
що я вже не той, яким був минулого року. Усім показати: і мамі з татом, 
і директорові, і вчительці, і всьому класові...

Мені хотілося, щоб швидше вже прийшла Марія Степанівна (її уроки 
перші), щоб я вже сидів і слухав-слухав уважно... Ні, ще ніхто не знає, 
як добре я буду вчитись!.. (За Д. Ткачем).

 Виписати займенники, які вказують: а) на предмет; б) ознаку; в) кіль-
кість, але не називає їх. Довести, з якими частинами мови співвідно-
сяться займенники.

 Визначити число й відмінок займенників. Виділити ті, в яких можна 
визначити й рід.

Колективне опрацювання схеми
 Розглянути схему. Визначити, що означає займенник, на які питан-

ня відповідає, які морфологічні ознаки властиві йому і яким членом 
речення може виступати в реченні.

Змінюється за відмін-
ками або за відмінка-
ми, числами й родами

Указує на предмет, його ознаку або кількість, але не називає їх

У реченні виконує роль підмета, означення, додатка й інших членів речення

Відповідає на питання 
хто? що? який? чий?  
скільки?

Займенник  
як частина мови

 Сформулювати повне визначення займенника.
 З’ясувати, що спільного й відмінного в значенні займенника й імен-

ника, займенника і прикметника, займенника й числівника. 

Змінюється за відмін-
ками або за відмінка-
ми, числами й родами

Указує на предмет, його ознаку або кількість, але не називає їх

У реченні виконує роль підмета, означення, додатка й інших членів речення

Відповідає на питання 
хто? що? який? чий? с 
кільки?

Займенник  
як частина мови
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V. Виконання практичних завдань  
пізнавального характеру

Вибірково-розподільна робота
 Подані займенники записати у три колонки: 1) що відповідають на 

запитання хто? що?; 2) що відповідають на запитання який? чий?;  
3) що відповідають на запитання скільки?

Абищо, усякий, ваш, ми, стільки, дехто, котрий, скільки, вони, той, 
хто, будь-який, їхній, свій, ніщо, такий, деякий, воно, дещо.

 Виписати займенники, в яких літери позначають два звуки. Зробити 
фонетичний розбір цих слів. 

Творче моделювання
 Відновити й записати прислів’я, дібравши їхнє продовження з другої 

колонки. Виділити в них займенники й визначити їхню синтаксичну 
функцію.

Мудрим ніхто не народився, ...
Людина прагне до того, ...
Людей питай, ...
Кожне діло любить ...
Гірка наука, ...
Гречана каша ...

що дає користь.
свого майстра.
зате плоди її солодкі.
а навчився.
сама себе хвалить.
а свій розум май.

 З’ясувати тематику прислів’їв. Знайти серед них ті, що записані  
у вигляді складних речень. Зробити їх синтаксичний розбір.

Відтворення деформованого тексту
 Прочитати. Відновити текст, уставивши на місці крапок потрібні за 

змістом займенники у відповідній відмінковій формі (див. довідку).

1) Змалку ... дідуся ... сильно любив. 2) ... ніколи не гримав на ..., да-
вав ..., дітям, шоколадки, коли ... провідували ... . 3) Це ... ... першим за-
охотив читати по-українському — і ... почав читати масу дитячої літера-
тури з України. 4) Потім навернув на писання — спочатку щоденника, 
а там і ... оповідань (Ю. Ткач).

Довідка: 1) свій (у формі родового відмінка), я (у формі називно-
го відмінка); 2) він (у формі називного відмінка), я (у формі знахідного 
відмінка), ми (у формі давального відмінка), ми (у формі називного від-
мінка), він (у формі родового відмінка); 3) він (у формі називного від-
мінка), я (у формі знахідного відмінка), я (у формі називного відмінка); 
4) усякий (у формі родового відмінка).
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 Дати усну характеристику займенникам, скориставшись схемою, 
розглянутою на початку уроку.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:
1. Яка частина мови називається займенником? 
2. Як змінюються займенники, співвідносні з іменником? Свою думку 

довести на прикладах.
3. Як змінюються займенники, співвідносні з прикметником? з чис-

лівником? 
4. Які морфологічні ознаки характерні для займенника? 

VІІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час ви-
вчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІІ. Домашнє завдання

1. Виписати 5–6 прислів’їв і приказок про знання, досвід або навчання. 
Виділити в них займенники, указавши на синтаксичну роль і мор-
фологічні ознаки.

2. Навести по 3–4 приклади займенників, що змінюються: а) тільки 
за відмінками; б) за відмінками та числами; в) за відмінками, чис-
лами й родами.

Урок № 91  
РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета: сформувати поняття в учнів про розряди займенників за 
значенням; удосконалювати загальнопізнавальні вміння 
визначати розряди займенників за значенням, аналізува-
ти висловлювання щодо ролі в них займенників; розвива-
ти творчі вміння доцільно використовувати займенники, 
різні за значенням, у текстах; за допомогою мовленнєво-
комунікативного дидактичного матеріалу навчити шести-
класників пізнавати істину, творити добро, примножувати 
красу тощо.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких вхо-

дять займенники.
Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку ре-

чень у тексті. 
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати дефор-

моване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом 
займенники.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе-
тенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей,  
застосування яких потрібне на уроці

Аналіз займенників у зв’язному висловлюванні
 Прочитати вголос гумореску. Чому автор назвав її «Турок»? Яка основ- 

на думка тексту? Знайти й виписати займенники у складі словоспо-
лучень. Виділити головне і залежне слова. 

ТУРОК
Збирається мій знайомий
В далеку мандрівку.
Придбав собі в Туреччину
На тиждень путівку.
Костюм купив елегантний,
Вчить турецьку мову.
Уже знає, як звуть турки
Свиню і корову,
Як спитати по-турецьки,
Почім у них шуби,

Де купити мило й пасту,
Яка чистить зуби.
Голова тріщить у нього
Від отих уроків...
Він, до речі, в Україні
Живе тридцять років.
Ходить всюди, як хазяїн,
Аж дверима гурка,
Хоча мову українську
Знає гірше турка.

(П. Глазовий)

 Чому сполучення слів яка чистить і він живе не є словосполучен-
нями?

 З’ясувати число, відмінок і рід займенників. До кожного дібрати 
його початкову форму.
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Опрацювання теоретичного матеріалу

Групи займенників за значенням

Групи займенників 
за значенням

Займенники 

1. Особові 1-ша особа: я, ми;
2-га особа: ти, ви;
3-тя особа: він, вона, воно, вони

2. Зворотний Себе

3. Відносні Хто, що, який, чий, котрий, скільки

4. Питальні Хто? що? який? чий? котрий? скільки?

5. Неозначені Хтось, щось, хто-небудь, щось, небцдь, будь-який,  
абищо, казна-що, деякий, дехто, хтозна-який, хтозна-що

6. Заперечні Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки

7. Присвійні Мій, твій, свій, наш, ваш, їхній, його, її, їх

8. Вказівні Той, цей, такий, стільки

9. Означальні Весь, усякий, кожний, самий, сам, інший, жодний

 За допомогою таблиці визначити розряд за значенням займенників, 
використаних у гуморесці П. Глазового «Турок».

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу 
в процесі практичної роботи з теми

Вибіркова робота
 Прочитати мовчки текст. Виписати з нього займенники. Визначити 

їх групи за значенням, скориставшись таблицею «Групи займенни-
ків за значенням».

Ми приходили до озера щодня. Набирали харчів, дорогою ганялись 
із сачками за всякими мушками. Але одного ранку відбулась подія, яка 
трохи змінила і наше життя, і наші подальші плани. Коли ми, як завжди, 
з галасом вискочили з-за дерев на берег, то побачили: в нашому озері ку-
пається якийсь хлопець.

— Принесло ж сюди цього велосипедиста, — буркнув Митько.
Але той, уздрівши нас, хутко виліз на берег і весело загукав:
— Привіт дослідникам! І вам покупатися скортіло? (Б. Комар).

 З’ясувати, які займенники змінюються тільки за числами й відмін-
ками, а які — за числами, відмінками й родами.
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 Сформулювати правило правопису займенника всякий-усякий (коли 
на початку вживається в, а коли — у).

Творче конструювання
 Із поданими фразеологізмами скласти речення. Виділити в них за-

йменники. Визначити їх розряд за значенням і морфологічні ознаки 
(число, відмінок, рід).

На всяк випадок, на весь голос, кого тільки нема, біля кожного стов-
па, дивитися іншими очима, і нашим і вашим, мати свій розум.

 З’ясувати стилістичну належність фразеологізмів.
 Дібрати з фразеологічного словника української мови 5–6 фразео-

логічних зворотів із займенниками.

Творчий диктант на відновлення деформованого тексту
 Записати текст. Уставити потрібні за змістом займенники, скористав-

шись довідкою. Визначити їх групу за значенням і синтаксичну роль.

Кажуть, горе зближує людей. Тепер ... переконався, що так ... й є. 
Якщо раніше в ... дружбі з Ільком і були ... щілини, то тепер ... зце-

ментувалася так, що ... сила не розірве.
Уранці ... чекали одне одного на розі і до школи йшли разом. Зі шко-

ли поверталися також разом. ... з Ільком твердо вирішили довести ..., 
що ... — теж не останні (За Д. Ткачем).

Довідка: якийсь, воно, я, всі, ніякий, наш, вона, ми.

 Пояснити розділові знаки в перших двох реченнях.

Рефлексія на рівні розуміння (взаємоперевірка)
 Знайти в кожному ряді слів «четверте» зайве. Свій вибір обґрунтувати.

1) Хто, хтось, який, скільки (займенник який змінюється за рода-
ми, числами й відмінками, решта займенників — лише за відмінками).  
2) Свій, ти, він, ми. 3) Твій, кожний, їхній, мій. 4) Абищо, деякий, хтозна-
чий, нічий. 5) Жодний, ніщо, себе, ніякий. 6) Чий? скільки? який? хто?

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

 Розв’язати кросворд і знайти ключове слово.

1. Неозначений займенник із значенням «невідомо що». 2. Займенник із зна-
ченням «який належить собі». 3. Означальний займенник, що вживається піс-
ля вказівного займенника той. 4. Присвійний займенник у значенні «належний 
їм». 5. Особовий займенник 3-ї особи однини середнього роду. 6. Синонімічний  
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займенник до слів будь-що, що-небудь. 7. Вказівний займенник у значенні «саме 
цей, про який ішла або йде мова».8. Зворотний займенник у формі родового відмінка.  
9. Займенник хто у формі родового відмінка.

1 2

3 4 5 6

7 8

9

Відповіді: 1. Хтозна-що. 2. Такий. 3. Свій. 4. Самий. 5. Себе. 6. Їхній. 7. Воно. 

8. Абищо. 9. Кого.

VІ. Підсумок уроку

Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, окреслення 
перспектив подальшої навчальної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти кросворд з теми «Розряди займенників за значенням».
2. Увести по одному займеннику кожного розряду в самостійно скла-

дені речення. 

Урок № 92 
ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ, Їх ВІДМІНЮВАННЯ. 
ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК СЕБЕ

Мета: сформувати поняття в учнів про розряди займенників за 
значенням; удосконалювати загальнопізнавальні вміння ви-
значати розряди займенників за значенням, аналізувати ви-
словлювання щодо ролі в них займенників; розвивати творчі 
вміння доцільно використовувати займенники, різні за зна-
ченням, у текстах; за допомогою мовленнєво-комунікатив-
ного дидактичного матеріалу навчити шестикласників пі-
знавати істину, творити добро, примножувати красу тощо.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких вхо-

дять займенники.
Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку ре-

чень у тексті. 
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати дефор-

моване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом 
займенники.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі 
повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
і завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Вчися замолоду, якщо хочеш колись стати мудрим.
Народна мудрість

ІІІ. Генералізація мотиваційних резервів  
шестикласників на основі актуалізації знань з теми

Робота з текстом (вибірково-розподільний диктант)
 Прочитати текст. Дібрати до нього такий заголовок, щоб він містив 

займенник. Виписати спочатку всі особові займенники, потім — ін-
ших груп за значенням. Визначити відмінки займенників.

На великій перерві мене покликали в учительську.
Іду коридором, а якась невидима сила тягне мене назад. І все ж таки 

я відчинив двері до учительської. Тут, окрім Марії Степанівни та мами, 
був і директор школи. І коли я побачив його, то трохи оговтався.

Наш директор — дуже добрий. У нього й вигляд якийсь не ди-
ректорський. Звуть його Євграф Євграфович. А ми, учні, поза очі на-
зиваємо його Географ Географович, бо він у нас викладає географію  
(За Д. Ткачем).

 З’ясувати лексичне значення слова оговтуватися (повертатися до 
нормального стану; урівноважуватися).

 Поставити особові займенники в початковій формі й визначити їх 
особу.
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Зіставлення нових знань із базовими
 Повідомлення учня. До особових належить дев’ять займенників. 

Займенники 1-ї особи я, ми вказують на особу мовця чи кількох спів-
розмовників. Займенники 2-ї особи ти, ви вказують на особу чи кількох 
осіб, до яких звертається мовець. Займенники 3-ї особи він, вона, воно, 
вони вказують на особу, яка не бере участі у розмові, або на предмет, про 
який ідеться. 

Усі займенники1-ї і 2-ї осіб змінюються за відмінками й числами,  
а займенник він — ще й за родами.

ІV. Виконання системи завдань творчого характеру

Дослідження-відновлення
 Записати народні вислови, уставивши зворотний займенник себе  

в потрібній формі. Визначити його відмінок і синтаксичну роль.

1) На людей дивлячись, і ... бачиш. 2) Не давай ... рукава урвати і про 
... всім усе знати. 3) Роби для інших, учись для ... . 4) Розумний звинува-
чує в невдачі ..., дурний — інших (Нар. творчість).

 Провідміняти займенник себе. З’ясувати особливості його відмінюван-
ня. У яких відмінках при займенникові вживаються прийменники?

Відмінювання зворотного займенника себе

Називний 
Родовий 
Давальний 
Знахідний 
Орудний 
Місцевий 

–
себе
собі
себе
собою
(на) собі

Коментоване письмо
 Прочитати й записати прислів’я, поставивши особові займенники  

в потрібному відмінку. Виділити закінчення.

1) Наука тяжка, а жити з (вона) легко. 2) Око бачить далеко, та не рів-
нятися (він) з розумом. 3) Поки талант зростити, треба довго (він) вчити. 
4) Потрібно вчитися — завжди (ти) пригодиться. 5) Так думай, щоб потім 
не довелося (ти) переробляти. 6) Час не кінь: (він) не підженеш і не зу-
пиниш. 7) Щастя має друзів, а (вони) вивіряється нещастя. 8) Якби (ми) 
знали, то б (ви) не питали (Нар. творчість).
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 З’ясувати особу особових займенників.
 Провідміняти займенники ми, ти, він, користуючись за потребою 

таблицею «Відмінювання особових займенників».

Відмінювання особових займенників

Відмінок Однина Множина 

Називний 
Родовий 
Давальний 
Знахідний 
Орудний 
Місцевий 

я
мене
мені
мене
мною
(на) мені

ти
тебе
тобі
тебе
тобою
(на) тобі

ми
нас
нам
нас
нами
(на) нас

ви
вас
вам
вас
вами
(на) вас

Відмінок Однина Множина 

Називний 
Родовий 
Давальний 
Знахідний 
Орудний 
Місцевий 

він  вона 
його, нього
йому
його, нього
ним
(на) ньому / (на) нім

вона
її, неї
їй
її, неї
нею
(на) ній

вони
їх, них
їм
їх, них
ними
(на) них

Вибіркова робота
 Прочитати фразеологізми. Записати їх у дві колонки: а) займенник 

себе вжитий у формі родового відмінка; б) займенник себе вжитий  
у формі давального відмінка.

Душі в собі не чути, виходити з себе, брати себе в руки, корчити дурня 
з себе, зарубати собі на носі, ламати собі голову, не дозволяти собі зайвого, 
не знаходити собі місця, бити себе в груди, морщити з себе сироту.

 До фразеологізмів дібрати синонімічні сполучення слів.

Довідка: триматися пристойно; утратити в собі спокій; переконувати 
когось; занадто захоплений собою; прибіднятися; бути зібраним; ходити 
без діла (нудьгувати); робити вигляд, що нічого не розумієш; напруже-
но думати; запам’ятати. 

V. Самостійна робота аналітичного характеру

Робота з текстом
 Записати текст. Поставити займенники, що в дужках, у потрібному 

відмінку. Визначити їх відмінок. З’ясувати синтаксичну функцію 
особових займенників.
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Мовчазний таємничий ліс оточував (я) зусібіч. Умить (я) пройнявся 
відчуттям (свій) мізерності, і несподівані думки зароїлись у (я) голові: «Ну 
що (я), — думалось (я), — у порівнянні з кількома деревами — ще менша 
комаха! А в порівнянні з цілим лісом? (Якийсь) мікроб». І од (цей) (я) стало 
гірко-гірко... (Я) мерщій почовгав назад і дививсь лиш перед (себе), на про-
кладеній (мій) ліхтариком серед ночі промінь світла (За Я. Стельмахом).

 Пояснити розділові знаки в другому реченні. Накреслити схему.
 Схарактеризувати речення за метою висловлювання й емоційним 

забарвленням.

VІ. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які займенники називаються особовими? На що вони вказують?
2. Як змінюються особові займенники?
3. Як відмінюються займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи?
4. На що вказує зворотний займенник себе?
5. Як змінюється займенник себе?
6. Від чого залежить наголос зворотного займенника в родовому і зна-

хідному відмінках?

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

Скласти невелику біографічну розповідь про себе, використавши 
зворотний займенник себе в усіх непрямих відмінках. 

Урок № 93  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 22. ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ  
ТИПУ РОЗДУМУ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ

Мета: ознайомити учнів з особливостями побудови замітки типу 
роздуму (структурою, мовними особливостями); удоскона-
лити мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати сти-
лістичний аналіз заміток такого типу, сприймати й усно 
відтворювати висловлювання, а також складати замітку  
в газету типу роздуму про вчинки людей.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Розвиток неперервної пошукової  
пізнавальної активності учнів

Актуалізація опорних знань шестикласників
 Пригадати, які бувають замітки. Де вони розміщуються? Над якими 

замітками працювали у 5 класі?

Колективна робота з текстом  
(структурно-змістовий аналіз висловлювання)

 Прочитати текст уголос. Чи можна назвати його заміткою? Довести 
правильність свого твердження. Дібрати оригінальний і привабли-
вий заголовок. 
Ми з вами народилися і живемо в Україні. Тут жили наші бать-

ки, діди і прадіди, тут корінь українського народу. Знати свій народ — 
це знати мамину пісню, що сіяла в душу дитини зернятка, котрі, зійшов-
ши, виростали в добро, любов і ласку людини, це знати батьківську хату, 
стежина від якої веде у великий шлях Батьківщини, це знати бабусину 
вишиванку, забуту і розтоптану жорстоким часом, це знати дідусеву каз-
ку про правду і кривду.

Україна — край смутку і краси, радості й печалі, розкішний вінок 
з рути і барвінку, над яким сяють ясні зорі.

Україна — віковічна боротьба нашого народу за незалежність, волю, 
щастя.

Україна — милозвучна рідна мова, вишитий рушник, український 
одяг, задушевна лірична пісня і крилатий танець.

Рідна земля… Рідна… Ти кличеш усіх своїх дітей додому, до всього 
рідного і близького, до теплого і ніжного. Будучи далеко від дому, лю-
дина думає про рідну домівку, про близьких і просто друзів, про пахощі 
весни і морозну свіжість, про подих вітру серед літа і теплий дощ во-
сени. Птахи повертаються додому з далеких південних країн. Додому, 
на рідну землю. Рідна земля притягує до себе. Ластівка, звивши гніздо 
тут, у нас, повертається знову до нього, перезимувавши у теплому краї, 
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вона виведе своїх пташенят, навчить їх літати і жити, аж потім відлетить 
на чужину. І так щороку.

Тож не тільки люди, а й тварини носять у своєму сердечку пам’ять 
і любов до рідної землі… (З журналу).

 Визначити тип мовлення та композиційні елементи цієї замітки.
 Назвати відомі вам види заміток.

ІV. Творча робота над текстами заміток (сприймання, 
стилістичний аналіз, відтворення й редагування)

Критичне ставлення до прочитаного і його редагування
 Прочитати замітку у формі роздуму. Визначити її тему й основну 

думку. З’ясувати, чи розпочав автор замітку так, щоб викликати ін-
терес читача до поставленої проблеми.

Якби дитина під час конфлікту між батьками взяла відеокамеру і по-
чала непомітно знімати, то вийшла б чудова комедія.

Багато з тих, хто дивиться телесеріал «Санта Барбара», мабуть, 
думають, що вітчизняні фільми набагато краще відображають реаль-
ність, ніж американські. Тільки тому, що ми живемо в Україні й зна-
ємо нашу дійсність. Але американські фільми, можливо, відображають 
дійсність Америки. Чим же відрізняються українські сім’ї від амери-
канських?

І в Америці за певні пустощі батьки дітей карають, і у нас. У нас 
діти люблять тварин і заводять котів і собак. В Америці діти теж дуже 
люблять тварин і просять у батьків собаку. У нас батьки люблять своїх 
дітей, в Америці батьки теж люблять своїх дітей. У нас у сім’ях бувають 
скандали, в Америці вони теж бувають.

В Америці й у нас повно всього, але все ж є відмінності. В Америці 
відеомагнітофон — звичайна річ, а деякі українці до цього часу не ма-
ють його і дивуються, немов печерні — автомобілю. В Америці є спе-
ціальні служби, котрі захищають тварин. Нам такі служби теж не за-
вадили б.

Ну, а взагалі-то, якою ж повинна бути ідеальна сім’я?
По-перше, повинно бути якомога менше конфліктів. По-друге, 

в сім’ї заради інтересу повинні бути маленькі скандальчики, тільки 
не думайте, що я маю на увазі серйозні конфлікти; конфлікт і скан-
дальчик за величиною такі ж різні речі, як Юпітер і Земля. По-третє, 
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дитина в сім’ї повинна бути трохи неслухняною, трохи пустуном. Це не  
значить, що це має бути хуліган. Дитина не повинна бути зовсім такою, 
як в американських фільмах «Важка дитина» і «Один удома». Ні, але 
в ній обов’язково повинен жити маленький «шматочок» цих героїв. По-
четверте, в сім’ї обов’язково повинні траплятися якісь (хоча маленькі), 
але пригоди! І, по-п’яте, батьки, родичі й самі діти повинні бути добри-
ми і чуйними.

Ну, ось такою, по-моєму, повинна бути ідеальна сім’я… (З газети).

 Уявити, що ви редактор газети, якому принесли замітку. Чи все вам 
подобається у тексті цієї замітки? Що б ви змінили в ній?

 Скласти простий план замітки. Стисло переказати текст (усно).

Навчальне аудіювання з творчим завданням
 Прослухати уривки заміток із газет. Яке мовленнєве завдання роз-

кривається в них? Схарактеризувати ці замітки: визначити вид кож-
ної, їх структуру, мовне оформлення. Що відображають у них заго-
ловки?

МОЯ НАйКРАЩА ПОДРУГА — МАМА
Дружба — це найцінніший душевний стан. Не уявляю свого жит-

тя без друзів. Справжня дружба буває не з кожною людиною, тому 
що справжнього друга знайти дуже важко.

Для мене справжній друг — це моя мама. Я завжди можу поділи-
тися з нею своїми секретами, яких не розповідаю навіть однокласни-
цям, можу поділитися переживаннями та спогадами. Я вдячна Богові, 
що вона в мене є… (З газети).

ЧОМУ Я ЛЮБЛЮ ВЕСНУ
Якби мене спитали про те, яку пору року я люблю найбільше, від-

повіла б: «Звичайно, весну».
Весна, по-моєму, — найчудовіша пора року! Навесні все на землі 

пробуджується до нового життя. Тане сніг, з’являється молода травич-
ка, на деревах розкриваються бруньки. Навесні прилітають до нас із ви-
рію птахи, починають робити кубельця, готувати домівки для майбут-
ніх пташенят.

Я люблю спостерігати за природою навесні. Люблю дивитися, як усе 
навкруги оновлюється, відчувати духмяний аромат рослин — і на душі 
стає легко і радісно… (З газети).
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ЧИМ КОРИСНИй ЛІС?
Ліс — це найвірніший наш помічник у боротьбі за врожай.
Він зберігає вологу, пом’якшує клімат, утримує сухі та жаркі ві-

три, припиняє шлях сипучим піскам. Він — конденсатор вологи: роси,  
туману. З лісових боліт беруть початок річки. Місця, де знищено ліс, під-
лягають жорстоким розмивам від повеней та дощів.

Неможливо перелічити всі лиха, які несе з собою вирубка лісів. Якби 
ви знали про це, то у вас, можливо, не піднялася б рука зламати для бу-
кета гілку квітучої липи… (З газети).

 Яка з прослуханих заміток є заміткою-роздумом? Аргументувати пра-
вильність свого твердження. Виділити мікротеми та дібрати заголов-
ки до кожної частини. Назвати ключові слова та словосполучення.

Ознайомлення з пам’яткою 

Як працювати над заміткою до газети
1. Вдумайтеся в тему, обрану для замітки.
2. Визначте адресата й мету висловлювання.
3. Сформулюйте основну думку (теза може бути висловлена одним ре-

ченням, простим за будовою, розповідним або у формі запитання 
і відповіді на нього).

4. Продумайте композицію замітки (вступ (теза), основна частина (до-
кази), закінчення (висновки).

5. Добирайте переконливі докази (приклади з життя, літератури, ви-
словлювання видатних людей тощо).

6. Дбайте про мовленнєве оформлення замітки: уживайте мовні засо-
би, характерні для тексту типу роздуму. Для зв’язку аргументів з тезою 
вживайте сполучники тому що, хоча, оскільки, через те що, незважаю-
чи на те що; вставні слова по-перше, по-друге, нарешті, таким чином.

V. Виконання ситуативного завдання, побудованого  
на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації

Уявити ситуацію: що ви журналіст і стали свідком події, що відбула-
ся в 6 класі. Ви не можете залишити її поза увагою і вирішили написати 
замітку до місцевої газети. 

Скласти замітку на одну з тем «Головне — завжди залишатися лю-
диною», «Пригода в нашому класі». Працюючи над заміткою, урахуйте 
всі вимоги до її написання. 
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VI. Узагальнення зробленого на уроці

VII. Домашнє завдання

1. Прочитати початки учнівських заміток. Поміркувати, про що має 
йти мова в цих текстах. Дібрати цікаві заголовки. Продовжити одну 
із заміток так, щоб вийшов текст-роздум.
Текст 1. Запорозька Січ… Козаччина… Найлегендарніше минуле 

українського народу, його святиня. Синонім свободи, людської і націо-
нальної гідності, талановитості…

Текст 2. Свою безмежну любов та повагу до козацтва український 
народ висловив у численних піснях, думах, легендах та переказах. Я за-
вжди з великим захопленням читаю художні та історичні твори про на-
ших героїчних предків. Уважаю, що сьогодні…

Текст 3. Серед моїх однолітків багато відмінників, «середнячків», 
але є й хлопці, які не бажають учитися і чекають того дня, коли отрима-
ють свідоцтво про неповну середню освіту. Я теж не відмінник, у мене 
є п’ятірки, шістки та сімки, але я вважаю, що ці хлопці чинять непра-
вильно…

2. Уявити ситуацію: вам у класі доручили написати замітку типу розду-
му до шкільної газети на тему «Моє оточення». У тексті ви повинні 
відбити такі питання:
— Що ти за людина?
— Які люди тебе оточують?
— З ким тобі найцікавіше спілкуватися?
— Чи багато в тебе друзів?
— Як ти поводишся в суспільстві?

Урок № 94 
ВІДНОСНІ Й ПИТАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ,  
Їх ВІДМІНЮВАННЯ

Мета: ознайомити шестикласників з відносними й питальни-
ми займенниками, їх значенням, морфологічними озна-
ками, синтаксичною роллю в реченні тощо; удосконалю-
вати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники 
цих розрядів у тексті, визначати їх морфологічні ознаки,  
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правильно відмінювати, аналізувати речення й тексти 
щодо стилістичної ролі в них відносних і питальних за-
йменників; розвивати творчі вміння трансформувати 
прості речення у складні, використовуючи відносні за-
йменники для зв’язку, складати речення і тексти, ужива-
ючи займенники різних груп за значенням; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу 
сприяти відповідальному ставленню шестикласників до 
навчання, виховувати почуття поваги до свого навчаль-
ного закладу.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прислів’їв і крилатих висловів, до 

складу яких входять займенники.
Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку ре-

чень у тексті. 
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати дефор-

моване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом 
займенники.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
і завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Доброго навчитися найважче.
Народна мудрість

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 
(підготовка до сприймання нового матеріалу)

Творче спостереження над мовним матеріалом
 Прочитати текст. З’ясувати форму мовлення. Визначити види речень 

за метою висловлювання.

— Ми з тобою йшли?
— йшли.
— Кожух знайшли?
— Знайшли!
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— Я тобі кожух дав?
— Дав.
— Ти кожух узяв?
— Узяв.
— А де ж він?
— Та що?
— Та кожух?
— Та який?
— А ми з тобою йшли?
— йшли.
— Кожух знайшли? (Жартівлива народна пісня)

 Знайти займенники. Які з них належать до питальних? Скласти  
з ними розповідні речення. Якої групи за значенням стосуватимуть-
ся ці займенники?

 Пригадати, на які питання відповідають іменник, прикметник і чис-
лівник. Записати займенники й визначити їх групу за значенням.

Коментар учителя. Питальні займенники служать для оформлення 
запитання про особу (хто?), предмет (що?), ознаку чи приналежність 
предмета (який? чий?), кількість предметів (скільки?). Уживаються вони 
тільки в питальних реченнях. Наприклад: Ох, Михайле, Михайле, і що 
з тебе тільки буде?.. (М. Стельмах)

Відносні займенники (хто, що, який, чий, скільки) виступають засо-
бом зв’язку частин складного речення й завжди виконують роль чле-
на речення. Наприклад: Найдорожче те, що зроблене власними руками 
(Нар. творчість).

Займенники хто, що, скільки змінюються тільки за відмінками, а за-
йменники який, чий — за числами, відмінками й родами.

ІV. Усвідомлення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

Творче конструювання
 Прочитати речення. До кожного з них дібрати й записати речення-

запитання, уживаючи питальні займенники.

Моя школа розташована в центрі міста. Вона найстаріша в нашій об-
ласті: цього року їй виповнилося 150 років. У школі навчається понад 
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тисячу учнів. Найбільше мені подобається шкільна бібліотека. У школі  
функціонує два великі спортзали: для молодших школярів і старшоклас-
ників окремо.

 Провідміняти займенники хто, що, скільки.

Відмінювання питальних і відносних займенників 

Н.
Р.
Д.

З.

О.
М.

хто
кого
кому

кого

ким
(на) 

кому / 
(на) кім

що
чого
чому

що

чим
(на) 

чому / 
(на) чім

який
якого
якому

який / 
якого

яким
(на) яко-
му / (на) 

якім

яка
якої
якій

яку

якою
(на) 
якій

яке
якого
якому

який / 
якого

яким
(на) 

якому 
/ (на) 
якім

які
яких
яким

які / 
яких

якими
(на) 
яких

чий
чийого
чийому,
чиєму
чийого

чиїм
(на) 

чийому 
/ (на) 
чиєму 
/ (на) 
чиїм

скільки
скількох
скільком

скільки / 
скількох

скількома
(на) 

скількох

Дослідження-відновлення
 Записати прислів’я, уставляючи потрібні за змістом відносні займен-

ники. Визначити їх синтаксичну функцію. Назвати відмінки займен-
ників.

1) Думай, ... робити, а роби те, ... надумав. 2) ... закінчує вчитися, той 
перестає жити. 3) Розумний знає, ... й немає. 4) Не той багатий, ... бага-
то прожив, а той, ... багато діла зробив. 5) ... людина не жила б, усього 
не виживе. 6) Не той кмітливий, ... водять. 7) ... розумніша голова, тим 
легше рукам. 8) ... знаєш, за плечима не носиш. 9) ... закінчує вчитися, 
той перестає жити (Нар. творчість).

 З’ясувати вид речень за будовою. Зробити висновок про роль від-
носних займенників у мовленні.

Дослідження-реконструювання
 Подані прості речення перебудувати у складні, уникаючи невмоти-

вованого повтору однакових слів. Дослідити, що виступає засобом 
зв’язку простих речень у складному.
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1) На збори прийшов класний керівник. Класний керівник сів біля 
вікна й уважно спостерігав за дітьми. 2) Класний керівник поділився 
цікавою інформацією. В інформації йшлося про надзвичайну подію.  
3) У цій події випадково опинився учень нашої школи. З учня потім зро-
били героя. 4) Повертаючись зі школи, хлопці затримувалися на май-
дані. Від майдану розходилися три дороги. 5) Торік у нас організував-
ся технічний гурток. Цей гурток працював на базі шкільної майстерні 
(За О. Троценком).

 Провідміняти займенники який, чий, змінюючи їх за родами.

Дослідження-відтворення діалогу (робота в парах)
 Прочитати діалог. Відновити його, розставивши потрібні розділові 

знаки. З’ясувати, хто є учасниками спілкування.

Ми — юні натуралісти. Чули про таке? підморгнув Забара.
Що? Які натуралісти? з огидою покосився Захарко.
Природу любимо. Охороняємо її пояснив Остап.
Ну й охороняйте на здоров’ячко. Он дивіться, скільки навкруги при-

роди!
Ви хіба не знаєте, що диких співучих птахів виловлювати заборонено?
Чий ти будеш такий грамотний? Може, мені вже й дихати не можна?
Дихайте на здоров’ячко відповів Марочкін свіже повітря — еліксир 

здоров’я. А птахів ловити — ні. Їх і так мало (За О. Троценком).

 Визначити групи за значенням ужитих у тексті займенників. Назва-
ти займенник, який використаний автором і як відносний, і як пи-
тальний.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Прочитати і дати відповіді на питання:
1. Яку роль виконують питальні займенники в мовленні?
2. За яких умов питальні займенники переходять у розряд відносних?
3. Які питальні й відносні займенники змінюються тільки за відмінка-

ми? Навести приклади.
4. Назвати питальні й відносні займенники, які змінюються як при-

кметники.
5. У яких відмінках питальні й відносні займенники мають паралельні 

форми? Навести приклади.
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VІ. Домашнє завдання

1. Скласти речення, в яких займенники які, що виступали б як віднос-
ні і як питальні.

2. Скласти твір-мініатюру на тему «Чим приваблює мене моя школа?», 
уживаючи займенники різних груп за значенням.

Урок № 95 
ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ,  
Їх ВІДМІНЮВАННЯ

Мета: ознайомити шестикласників із заперечними й неозначени-
ми займенниками, їх значенням, морфологічними ознака-
ми, синтаксичною роллю в реченні тощо; удосконалюва-
ти загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих 
розрядів у тексті, визначати їх морфологічні ознаки, пра-
вильно відмінювати, аналізувати речення й тексти щодо 
стилістичної ролі в них заперечних і неозначених займен-
ників; розвивати творчі вміння утворювати займенники 
цих розрядів від відносних; за допомогою мовленнєво-ко-
мунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобли-
вому ставленню школярів до оточуючого середовища.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів і народних висловів,  

до складу яких входять заперечні й неозначені займенники.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою і завданнями уроку 

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Творче конструювання
 З’ясувати групу за значенням і відмінок займенників. Утворити від 

них: а) заперечні займенники; б) неозначені займенники. 
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Кого, яким, що, скількох, чия, чому, хто, чийому, ким, чиє, котрого.
Довідка: нікого, будь-кого; ніщо, хтозна-що; ніскількох, скількох-

небудь; нічия, абичия; нічому, чому-небудь; ніхто, хтось; нічийому, чи-
йому-небудь; ніким, абиким; нічиє, чиєсь; нікотрого, котрого-небудь.

 Дослідити, які частки беруть участь в утворенні заперечних і неозна-
чених займенників. 

Робота з теоретичним матеріалом задля  
зіставлення нових знань з базовими
Заперечні займенники служать для вираження повного заперечення 

предмета (ніхто, ніщо), ознаки (ніякий, нічий) або кількості (ніскільки). 
Вони утворюються від відносних чи питальних займенників за допомо-
гою частки ні префіксальним способом (ніхто-хто). 

Неозначені займенники утворюються від відносних чи питальних 
займенників префіксальним способом за допомогою часток аби-, де-, 
будь-, казна-, хтозна- або суфіксальним способом за допомогою час-
ток -небудь, -сь. Ці займенники вказують на неозначену особу (абихто, 
будь-хто), предмет (дещо, що-небудь), ознаку (чий-небудь, якийсь), кіль-
кість (скільки-небудь). 

Відмінюються заперечні й неозначені займенники як відносні й пи-
тальні, від яких вони утворені.

ІV. Осмислення здобутих знань  
у процесі практичної роботи

Вибірково-розподільний диктант
 До яких груп за значенням належать подані займенники? Виписати 

спочатку заперечні займенники, потім — неозначені.

Дещо, абичий, ніщо, хто-небудь, нічий, ніскільки, хтозна-скільки, 
ніякий, ніхто, будь-який, нікого, чийсь, нікотрий, якийсь, хтозна-що.

 З’ясувати, від яких займенників творяться заперечні займенники  
і яким способом.

 Чи однаковий спосіб творення неозначених займенників будь-хто  
і хто-небудь? Назвати займенники, утворені префіксальним спосо-
бом, і займенники, утворені суфіксальним способом.

Вправа аналітичного характеру (робота за варіантами)
Варіант 1. Провідміняти займенники хтось, що-небудь, абиякий. Яка 

особливість відмінювання неозначених займенників?
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Варіант 2. Провідміняти займенники ніхто, ніякий. Яка закономір-
ність відмінювання всіх заперечних займенників?

Творче спостереження за мовним матеріалом на основі тексту
 Прочитати текст. З’ясувати його стиль мовлення. Виписати речення, 

в яких ужито заперечні й неозначені займенники. Визначити їхній 
відмінок і синтаксичну функцію.

Тиха і смутна весняна ніч, мов якась молода черниця. Не чути на селі 
ніякого гомону, нічийого співу. Усе повилося в тіні. Біліють проти місяця 
хати з темними вікнами, — не то дрімають, не то щось думають. Може, 
думають вони про те, що завтра рано має відбутися на селі якесь сумне 
свято, після чого деякі з них остануться пустками; загуде в негоду вітер 
у димарі, завітає в гості лупатий сич, і буде моторошно й сумно.

Сьогодні деякі люди вкладалися зі своїм добром, і цілий день стояв 
у селі казна-який шум і гомін; тепер усе затихло. По дворах, навантаже-
ні абияким збіжжям, стоять вози, готові в дорогу.

Заскрипів засов коло чиїхось дверей, і далеко по селі пішла луна. 
Зі своєї хати вийшов старий. Тихо, мов привід, ходить по двору, по го-
роді, ходить, спиняється, щось думає... Далеко в промінні місяця біліє 
його сумна постать (За С. Васильченком).

 З’ясувати лексичне значення слова пустка. (Пустка — 1. Спустілий 
будинок; житло, залишене мешканцями. 2. Незаселена, необроблена 
ділянка землі; пустище. 3. Нічим не заповнений простір, безлюдне 
місце, безлюдна місцевість.)

 Розібрати за будовою виділені в тексті слова. 

Творча робота на зіставлення мовних одиниць
 Користуючись довідкою, до слів і сполучень слів дібрати синоніміч-

ні фразеологічні звороти із заперечними й неозначеними займен-
никами.

Робити з великим напруженням; завжди; досить непогано; безпереч-
но; ніщо; незважаючи ні на що.

Довідка: не жаліти нічого; нічого не скажеш; нічого собі; ніяка сила; 
будь-якою ціною; у будь-яку хвилину.

 Скласти 2–3 речення з фразеологізмами й синонімічними до них 
сполученнями слів. Які речення емоційніші й виразніші?
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V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які займенники називаються заперечними, а які — неозначеними? 

Від яких займенників вони утворюються? Навести приклади.
2. Яким способом творяться заперечні й неозначені займенники? Ар-

гументувати відповідь прикладами.

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-
лення до роботи на уроці; окреслення перспектив подальшої навчаль-
ної діяльності.

VІІ. Домашнє завдання

1. Виписати 5–6 народних висловів (прислів’їв, приказок, загадок), у яких 
уживаються заперечні й неозначені займенники. Визначити синтак-
сичну роль цих займенників й указати на їх морфологічні ознаки.

2. Провідміняти займенники хто-небудь, абичий, ніщо. Виділити за-
кінчення.

Урок № 96 
НАПИСАННЯ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС НЕОЗНАЧЕНИх 
І ЗАПЕРЕЧНИх ЗАЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ 
ЗАЙМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ ОКРЕМО

Мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння утворювати не-
означені й заперечні займенники, правильно їх відмінювати, 
аналізувати речення й тексти щодо стилістичної ролі в них 
заперечних і неозначених займенників, помічати й виправля-
ти помилки в написанні та вживанні заперечних і неозначе-
них займенників; розвивати орфографічні вміння написан-
ня займенників цих розрядів разом, через дефіс й окремо; за 
допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного ма-
теріалу виховувати почуття поваги школярів до вчителів.

Правопис: написання разом і через дефіс неозначених займенників; 
правопис заперечних займенників; написання займенни-
ків з прийменниками окремо.
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Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння народних висловів, до складу яких 

входять заперечні й неозначені займенники.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
і завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Учителя треба шанувати краще родителя.
Народна мудрість

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

Дослідження-відновлення
 Відновити прислів’я: уставити потрібні за змістом заперечні займенни-

ки. Записати речення, визначити синтаксичну функцію займенників.

1) Мудрим ... не народився, а навчився. 2) Розумний передбачає, але 
знає, що ... всього не знає. 3) Уміння ... в рюкзаку не носить. 4) ... у всьому 
мудрий не буває. 5) ... вище свого вміння не здійметься. 6) ... ще не вро-
дився вченим, а хліб не вродився печеним (Нар. творчість).

 Яке речення за будовою є «зайвим»? Чому? Зробити його синтаксич-
ний розбір.

Творче спостереження з елементами аналізу
 Дослідити походження виділених займенників (від яких частин мови 

вони утворені). З’ясувати їх морфемну будову.

1) Деякі учні нашої школи відвідують гурток журналістики. 2) Деко-
трі батьки допомагали дітям створювати власні вірші. 3) Ніскільки ува-
ги не приділяв Юрко вивченню рідної мови, тому й мав низький рівень 
знань з цього предмета.

 Перебудувати перші два речення на речення з однорідними членами, 
замінивши неозначені займенники іменниками — власними назвами.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом (колективне опрацювання таблиці)
 Коментар учителя. Частка ні в заперечних займенниках виконує 

функцію префікса. Тому в усіх непрямих відмінках вони пишуться  
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з ні- разом. Якщо ж заперечний займенник уживається з приймен-
ником, то три слова пишуться окремо (нікого — ні в кого, ні про кого, 
ні до кого, ні для кого).

Частки аби-, де-, будь-, казна-, хтозна- в неозначених займенниках 
є префіксами, а частки -небудь, -сь — суфіксами. Займенники з частками 
аби-, де-, -сь пишуться разом (абичим, декого, хтось), а з частками будь-, 
казна-, хтозна-, -небудь — через дефіс (будь-кого, казна-що, хтозна-який, 
чому-небудь). У непрямих відмінках, ужитих з прийменником, неозначе-
ний займенник розпадається на три слова: будь-хто — будь до кого, будь 
з ким, будь на кому.

Заперечні займенники пишуться

Разом Окремо

ніхто, 
ніщо,
ніякий, 
нічий

ні до кого, 
ні для чого, 
ні в якому, 
ні за чим

Неозначені займенники пишуться

разом через дефіс окремо

З частками аби-,
де-, 
-сь
(Абищо, 
дехто, якийсь)

З частками 
будь-, 
казна-, хтозна-, 
-небудь
(Будь-що, казна-
хто, хтозна-який, 
чий-небудь)

Якщо між част-між част-
кою і займенни-
ком стоїть прий-
менник
(Аби до чого, будь 
для кого, хтозна 
на якому)

V. Виконання системи практичних завдань  
на вдосконалення орфографічних умінь і навичок 

Вибірково-розподільний диктант
 Записати займенники у три колонки: 1) займенники, що пишуться  

з частками разом; 2) через дефіс; 3) окремо. Користуючись теоре-
тичним матеріалом таблиці, обґрунтувати написання заперечних  
і неозначених займенників. Підкреслити орфограми. 

(Ні)хто, ні(в)кого, де(з)чим, кимо(сь), чий(небудь), будь(з)чим, бу-
дь(до)кого, (будь)кого, хтозна(з)ким, хтозна(до)чого, (хтозна)чий, хто-
зна(від)чого, казна(з)чим, (аби)хто, аби(з)чим, (аби)чий, чим(небудь), 
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(аби)якого, який(небудь), (аби)що, аби(до)чого, (де)хто, (де)який,  
(де)чим, де(з)ким, (де)котрий, (де)яким, (де)кого, ні(до)кого, ні(з)ким, 
ні(з)яким, (ні)кого, (ні)чим, (ні)скільки, ні(з)чим, ні(за)ким, (будь)хто.

 З’ясувати відмінок займенників, виділити закінчення.
 Розібрати за будовою займенники хтозна-чого, який-небудь, дечим.

Завдання аналітичного характеру
 Записати займенники хтозна-хто, хто-небудь, дещо в родовому, оруд-

ному й місцевому відмінках з прийменниками. Назвати орфограми.

Зразок. Будь-хто — будь до кого, до будь-кого (Р. в.); будь з ким (Ор. в.); 
будь на кому, на будь-кому (М. в.).

 Назвати кількість букв і звуків у займенниках у називному відмінку. 
У яких словах є невідповідність між буквами і звуками?

Навчальне редагування
 Записати займенники за алфавітом, виправляючи, де треба, допу-

щені орфографічні помилки. Навести відповідні правила правопису 
заперечних і неозначених займенників.

Де-який, хтозна в кому, будь-заким, ніскільки, аби-який, абихто, 
щонебудь, нізчим, скількись, девчому, з чимось, казнащо, невідь-який, 
де-що, будь з чим, хто зна-який, нівякому, абищо, нічий.

Творче конструювання
 Скласти з поданими дієсловами по два словосполучення: одне — із 

неозначеним займенником; інше — із заперечним (дієслово пови-
нно мати при собі заперечну частку не).

Зразок. Писати (що?) — писати абищо; не писати нічого.
Пригадувати (кого?) ... ; товаришувати (з ким?) ... ; ризикувати 

(чим?) ... ; говорити (про що?) ... ; запитати (що?) ... ; хвилюватися (за 
що?) ... ; прийти (з чим?) ... ; домовлятися (про кого?) ... .

 Виділити головне й залежне слова у словосполученнях. Назвати, 
якими частинами мови виражені головні й залежні слова. Визначи-
ти, у яких відмінках ужито займенники.

VІ. Самостійна робота аналітичного характеру

 Прочитати текст. З’ясувати тип мовлення. Списати, розставляю-
чи потрібні розділові знаки. Визначити групу за значенням ужитих  
у тексті займенників.
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Ми з класним керівником засиділись за одвертою розмовою і я йшов 
додому не з хлопцями а сам. Ніхто не заважав думати. А думав я про свій 
учинок і про себе. Тепер мені хотілося будь-що показати класному ке-
рівникові що я — теж не останній. Не однокласникам показати не мамі 
й татові а саме Марії Степанівні. Щось у моїй душі народилось таке доб-
ре що аж сміятись хотілось (За Д. Ткачем).

 Виписати із тексту: варіант 1 — заперечні займенники; варіант 2 — 
неозначені займенники. Пояснити їх правопис і спосіб творення.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Якою частиною слова є частка ні в заперечних займенниках, частки 

де-, аби-, небудь-, будь-, казна-, хтозна- в неозначених займенниках? 
Довести це на прикладах.

2. Назвати основні правила правопису заперечних і неозначених за-
йменників: коли вони пишуться разом, через дефіс й окремо.

VІІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

1. Скласти невеликий твір на тему «Традиції нашого класу», викорис-
товуючи за потреби заперечні й неозначені займенники.

2. Скласти й записати словниковий диктант із 15–20 заперечних і не-
означених займенників.

Урок № 97  
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх  
УМІНЬ І НАВИЧОК № 23. СКЛАДАННЯ 
Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ

Мета: навчити шестикласників оцінювати діалогічне мовлення 
щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності си-
туації спілкування; удосконалити мовленнєво-комуніка-
тивні вміння складати й розігрувати діалоги (орієнтовно 
7–8 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої 
ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями  
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від певних подій, спостереженнями, обміном думками, 
життєвим досвідом; використовувати репліки для стиму-
лювання й підтримання діалогу, формули мовленнєвого 
етикету тощо; підвищувати мовну й мовленнєву культуру 
п’ятикласників.

Тип уроку: урок формування комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення п’ятикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів

Творче спостереження
 Прочитати уривок із повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, 

або Митькозавр із Юрківки». Назвати учасників діалогу, з’ясувати 
його вид (побутовий, діловий, навчальний чи художній).

Удень ми тільки й сиділи над книжками, сперечались, робили різ-
номанітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до на-
шого озера.

Якось, коли ми прогулювались берегом, Митько сказав:
— Ти знаєш, що мені спало на думку?
— Що?
— Село наше зветься Юрківкою через те... Ну, бо від юрського пе-

ріоду.
— Ти, Митю, мабуть, уже зовсім здурів. Завчився.
— Точно-точно, якийсь зв’язок тут є.
— І хто ж, по-твоєму, так його назвав?
— Люди, які раніше тут жили.
— Коли раніше, в юрському періоді? Тут самі ящери тоді жили. Ма-

буть, ящери його так і назвали, правда? Хай, думають, раз ми живемо 
в юрському періоді, то й село, що тут буде, зватиметься Юрківкою. При-
їде колись сюди Митько, нас добрим словом згадає. Так?

— Смійся, смійся...
— Та ти не переживай, Митю, — заспокоїв я його. — Ти знаєш, 

що я придумав? Назвати оцього-от, — показав на озеро, — котрий отут 
живе, Митькозавром. На твою честь (Я. Стельмах).
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 Проаналізувати ситуацію спілкування (тему й основну думку діало-
гу, мету й умови спілкування).

ІV. Виконання ситуативних завдань  
на складання й розігрування діалогів

Складання й розігрування діалогів відповідно  
до запропонованої ситуації спілкування 
Дати відповіді на запитання:

1. Якого змісту художні твори вас найбільше захоплюють?
2. Чи є у вас улюблений автор? Назвіть його.
3. Які твори, із прочитаних у 6 класі, вам найбільше сподобалися 

й чому?
4. Чи знаєте ви українських письменників-сатириків?
5. Які художні засоби виразності вам відомі?
6. Яку роль вони відіграють у художніх творах?
7. Що ви плануєте прочитати під час літніх канікул?

 На основі запитань і сформульованих відповідей скласти й запи-
сати діалог, уявивши ситуацію: ваш товариш запитує, а ви відпо-
відаєте.

 Розіграти діалог, використовуючи репліки для стимулювання, під-
тримання діалогу, формули мовленнєвого етикету тощо.

Складання й розігрування діалогу відповідно  
до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками

 Пригадайте одну з останніх поїздок вашого класу на екскурсію до те-
атру, зоопарку, лісу, іншого міста та ін. Спробуйте поділитися своїми 
враженнями з батьками. Складіть і запишіть діалог, дотримуючись 
правил спілкування. Дбайте про те, щоб репліки діалогу були послі-
довними, доречними, грамотно оформленими.

 Уявіть ситуацію: у вашому класі цього тижня трапилася неприємна 
подія. Обміняйтеся думками зі своїм однокласником від побаче-
ного. Складіть і розіграйте діалог із 7–8 реплік для кожного учас-
ника.

Коментар учителя. Під час спілкування не перебивайте співрозмов-
ника, заохочуйте його висловити свою думку; зацікавлено й доброзич-
ливо вислуховуйте його, висловлюйте незгоду з позицією іншого так, 
щоб його не образити.
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V. Самостійне складання діалогів у парах

Уявіть себе вчителем історії, який перевіряє, як учні засвоїли мате-
ріал попередньої теми. Розіграйте діалог із товаришем по парті, дотри-
муючись етикетних норм.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Скласти й записати діалог на тему «Треба знати, що казати», ілю-
струючи його прикладами з власного життя.

Коментар учителя. Висловіть особисту позицію щодо обговорюва-
ної теми, використовуючи такі прислів’я і приказки для узагальнень 
та висновків:

1) Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 2) Гостре словечко 
коле сердечко. 3) Держи голову високо, та не задирай носа. 4) Десять раз 
подумай, а раз скажи. 5) Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. 

Урок № 98 
ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ  
ЗАЙМЕННИКИ. ПРИСТАВНИЙ Н У ФОРМАх 
ОСОБОВИх І ВКАЗІВНИх ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: ознайомити шестикласників із присвійними, вказівними 
й означальними займенниками, їх значенням, морфоло-
гічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні тощо; 
удосконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити 
займенники цих розрядів у тексті, визначати їх морфоло-
гічні ознаки, правильно відмінювати, аналізувати речення  
й тексти щодо стилістичної ролі в них присвійних, вказів-
них і означальних займенників; розвивати творчі вміння 
диференціювати особові займенники в непрямих відмін-
ках і присвійні, складати речення й тексти, використову-
ючи ці займенники; за допомогою мовленнєво-комуніка-
тивного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому 
ставленню школярів до свого навчального закладу, осмис-
лювати велику цінність навчання в школі.
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Правопис: приставний н у формах особових і вказівних займен-
ників.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння народних висловів, до складу яких 

входять присвійні, вказівні й означальні займенники.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати дефор-

моване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом 
займенники.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою  
і завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Протягом усього життя я багато разів згадував школу,  
в якій учився і яка зробила мене людиною,  

корисною для інших людей.
Б. Лавреньов

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу в підручнику
Присвійні займенники вказують на приналежність предмета особі 

мовця (мій, наш), співрозмовника (твій, ваш), особі, яка є виконавцем 
дії (свій). Для вираження вказівки на приналежність особам, які не бе-
руть участь у мовленні, використовується займенник їхній. Указують 
на приналежність також займенники його, її — похідні від родового від-
мінка особових займенників він, воно, вона. 

Вказівні займенники виділяють один предмет з ряду однорідних (цей, 
той), указують на підсилення ознаки предмета (такий), на невизначену 
або велику кількість предметів (стільки). 

Означальні займенники узагальнено вказують на ознаки предмета 
(сам і самий, весь й увесь, кожен і кожний, жоден, інший).

Присвійні, вказівні й означальні займенники, крім займенника 
стільки, змінюються за відмінками, числами й родами, виступають у ре-
ченні здебільшого означенням. Вказівний займенник стільки змінюєть-
ся лише за відмінками.
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ІV. Виконання системи практичних завдань

Розподільно-вибіркова робота
 Прочитати текст. З’ясувати тему й основну думку висловлювання. Запов-

нити таблицю, записавши виділені займенники у відповідну колонку.

Присвійні 
займенники 

Вказівні 
займенники

Означальні 
займенники

Бережани — провінціальне містечко. Її молодь обмежувалася тим, 
що давала школа. Проте з Бережан протягом одного століття вийшло 
стільки визначних людей, як, може, з жодної середньої школи в краю. 

Що ж було тому причиною? Кожний учень шанував свого вчителя, 
але й учителі їх не зневажали. Була традиційна межа, яку всі не пересту-
пали. Добрий і мудрий директор оберігав її. Дбав, щоб нікому не ста-
лася кривда.

У такій гімназії і під проводом таких учителів ходив я вісім літ до Бе-
режанської гімназії. Так склалися мої життєві умовини (За Б. Лепким).

 Виписати з тексту займенники інших груп за значенням. Визначити їх 
морфологічні ознаки (відмінок, число, рід) і синтаксичну функцію.

Дослідження-відновлення тексту
 Прочитати мовчки уривок із народного оповідання. Визначити його 

тему. Списати, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібному від-
мінку. З’ясувати синтаксичну функцію займенників.

Порадили бідному чоловіку послати (свій) сина в школу. А як за-
кінчив (він) (цей) однокласну церковну школу, то саме в (цей) селі від-
крилась второкласна вчительська школа. «(Ви) посилайте (свій) хлоп-
ця в (цей) школу. У (ви) поля нема, то й (ваш) синові доведеться (весь) 
вік спотикатися по чужих полях. А якщо (він) (сам) вивчиться на вчи-
теля, то й (ваш) руки відпочинуть від ціпа», — радив учитель (Нар. опо-
відання).

 З’ясувати, що означають ужиті в тексті займенники.
 Робота за варіантами. Виписати із тексту словосполучення: варі- 

ант 1 — «присвійний займенник + іменник»; варіант 2 — «вказів-
ний займенник + іменник»; варіант 3 — «означальний займенник 
+ іменник». Визначити головне й залежне слова. Провідміняти по 
одному словосполученню кожного типу.
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Відмінювання присвійних займенників

Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.

свій
свого
своєму
свій, свого
своїм
(на) своєму і (на) 
своїм

своя
своєї
своїй
свою
своєю
(на) своїй

своє
свого
своєму
свій, свого
своїм
(на) своєму і (на) 
своїм

свої 
своїх
своїм
свої, своїх
своїми
(на) своїх

Відмінювання вказівних займенників 

Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.

цей
цього
цьому
цей, цього
цим
(на) цьому 
і (на) цім

ця
цієї
цій
цю
цією
(на) цій

це
цього
цьому
цей, цього
цим
(на) цьому 
і (на) цім

ці
цих
цим
ці, цих
цими
(на) цих

стільки 
стількох
стільком
стільки, стількох
стількома
(на) стількох

Відмінювання означальних займенників

Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.

весь
всього
всьому
все, всього
всім
(на) всьому і (на) 
всім

вся
всієї
всій
всю
всією
(на) всій

все
всього
всьому
все, всього
всім
(на) всьому і (на) 
всім

всі
всіх
всім
всі, всіх
всіма
(на) всіх

Відтворення деформованого тексту (робота в міні-групах)
 Прочитати виразно текст. Визначити межі речень, поділити на абза-

ци. Записати, розставляючи потрібні розділові знаки й визначаючи 
групу за значенням займенників, їх відмінок і синтаксичну роль.

Нашій бібліотеці цього року виповнюється 135 років знайомлять 
дітей з книгою прилучають їх до чарівного світу культурно-історичних 
надбань два чудових бібліотекарі які привчають учнів читати багато 
і вдумливо самотужки визначати свій вибір постійно прагнути поповню-
вати свої знання за час існування бібліотеки її книжний фонд збільшив-
ся до 50 000 примірників кожного року вона обслуговує до 1200 читачів 
і сприяє вихованню в них інформаційної культури любові до книг відпо-
відальності за правильне й бережливе їх використання (З газети).
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 Визначити групи за значенням виділених займенників: які з них на-
лежать до особових, а які — до присвійних. Порівняти їх синтаксич-
ну функцію в тексті.
Коментар учителя. Увага! Займенник їх є родовим або знахідним від-

мінком множини від особового займенника вони (дивіться перше речен-
ня тексту). Цей займенник трапляється іноді й у функції присвійного 
займенника, тотожного до займенника їхній (дивіться останнє речення 
тексту). Щоб уникнути зайвого паралелізму, краще в усній й писемній 
мові додержуватись присвійного займенника їхній.

 Виділити в тексті однорідні члени речення. Пояснити розділові зна-
ки при них. Накреслити схеми.

Трансформація мовних одиниць
 Замінити у словосполученнях виділені слова займенником. Запи-

сати в одну колонку словосполучення з особовими займенниками,  
в іншу — з присвійними. 

Історія школи, традиції класу, викликали Юрка до дошки, учнівські зо-
шити, запросити Марію до спортивної секції, шкільний двір, зошит відмін-
ника, учнів зарахували до гуртка «Пошук», відновили роботу бібліотеки.

 Виділити головне й залежне слова у словосполученнях. До займен-
ників поставити запитання.

Творче моделювання
 Записати речення, уставляючи в потрійній відмінковій формі за-

йменники: у першому й четвертому реченнях — займенник чоло-
вічого роду; у другому — жіночого роду; у третьому — множини.  
У яких реченнях ви вжили особовий займенник, а в яких — присвій-
ний? Свою думку довести.

1) (До кого?) ... завітали друзі. — (Чиї?) ... друзі завітали. 2) (У кого?) 
... заболіла голова. — (Чия?) ... голова розболілася. 3) (У кого?) ... сьогод-
ні контрольна з математики. — (Чий?) ... клас сьогодні пише контрольну 
з математики. 4) (У кого?) ... на обличчі було здивування. — (На чиєму?) 
... обличчі було здивування.

 Коментар учителя. Увага! Особові займенники в родовому, знахід-
ному і місцевому відмінках з прийменниками мають початковий  
звук [н]: він — до нього, вона — для неї, вони — у них. Цей звук постійно  
виступає в орудному відмінку особових займенників (він — ним, 
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вона — нею, вони — ними). На відміну від особових, присвійні за-
йменники ніколи не мають приставного н.

 З’ясувати синтаксичну функцію вжитих займенників.
 Відновити прислів’я, дібравши їхнє продовження з другої колонки. За-

писати речення в такій послідовності: а) з присвійними займенниками; 
б) із вказівними займенниками; в) з означальними займенниками.

На все ...
Один кивне, ...
Розумний порадиться, ...
Чоловік свою долю ...
Учись, ...
Скільки голів, ...
У всякого свій розум ...
Надією й терпінням ...
Тільки той не помиляється, ...

а дурень сам за всіх вирішить.
а інший усе наперед знає.
і своя доля.
хто нічого не робить.
усього досягнеш.
свій лад.
на інших дивлячись.
працею кує.
стільки й умів.

 Дослідити, як змінюються присвійні, вказівні й означальні займен-
ники.

 Провідміняти вказівні займенники такий, стільки.

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які займенники називаються присвійними? Які — вказівними? 

Які — означальними?
2. Як змінюються присвійні, вказівні й означальні займенники? 
3. Яким членом речення виступають присвійні, вказівні й означальні 

займенники?
4. Як відрізнити особові займенники його, її від присвійних?
5. За яких умов в особових займенниках з’являється приставний н? 

Чи наявний він у присвійних займенниках?
6. У якому відмінку присвійні, вказівні й означальні займенники ма-

ють паралельні форми? Навести приклади.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти пари речень із займенниками їх — їхній, їх — їхня, їх — їхні. 
Указати на групи за значенням займенників. Визначити їх синтак-
сичну функцію. 
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Зразок. Учитель історії відмітив (кого?) їх за старанну підготовку 
до виступів. — (Чию?) Їхню старанну підготовку до виступів відмітив 
учитель історії.

2. Провідміняти займенники їхній, їхня, їхнє, їхні. Схарактеризувати 
особливості їх відмінювання.

3. Скласти твір-роздум на тему «За що я люблю свою школу?», ужива-
ючи присвійні, вказівні й означальні займенники.

Урок № 99 
УЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ 
У ТЕКСТІ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: узагальнити й систематизувати теоретичний матеріал з роз-
ділу «Займенник», сформувати цілісну систему особистих 
знань шестикласників з теми, структурувати вивчений тео-
ретичний матеріал шляхом здійснення морфологічного роз-
бору займенників; удосконалювати орфографічні вміння  
й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язува-
ти нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві 
дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальню-
вати, доводити й обґрунтовувати, редагувати тощо; за допо-
могою мовленнєво-комунікативного дидактичного матері-
алу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як 
важливі елементи розумової діяльності людини.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання займенників для зв’язку ре-

чень у тексті; використання особового займенника Ви  
у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати дефор-
моване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом 
займенники.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
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ІІІ. Узагальнення й систематизація  
теоретичних положень теми

Експрес-опитування
1. Яка частина мови називається займенником? Що спільного й відмін-

ного в значенні займенника й іменника, займенника і прикметника, 
займенника й числівника?

2. На які групи за значенням поділяються займенники? Навести приклади.
3. Які морфологічні ознаки властиві займенникам?
4. Як змінюються займенники? Назвати займенники, що змінюються 

тільки за відмінками. 
5. На що вказує зворотний займенник себе? Як він змінюється?
6. Чим відносні займенники відрізняються від питальних? З якою метою 

вживаються відносні, а з якою — питальні?
7. За допомогою чого і яким способом творяться заперечні й неозначені 

займенники?
8. Назвати основні орфограми в заперечних і неозначених займенниках. 

Проілюструвати відповідь власними прикладами.
9. Чим відрізняються особові займенники в родовому відмінку його, її від 

присвійних? Відповідь обґрунтувати прикладами.
10. За яких умов в непрямих відмінках особових займенників з’являється 

приставний н? Чи може він з’являтися в присвійних займенниках?
11. Які займенники і в яких відмінках мають паралельні закінчення? На-

вести приклади.
12. Яку роль виконують займенники в нашому мовленні?

ІV. Виконання системи завдань  
на застосування узагальнювальних правил

Творче спостереження на основі зіставлення
 Прочитати репліки діалогу. Чому в першому варіанті вжито займенник ви 

з великої літери, у другому — з маленької? Назвати учасників розмови.

1) — Як Вас звати, скажіть, будь ласка!
— Лоза Роман Сергійович.
— Скільки Вам років?
— 23.
— Як довго у Вас болить рука?
— Майже тиждень.
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2) — Хотів би з вами познайомитися. Мене звати Ігорем.
— Я — Сергій. А це мій брат Сашко.
— Мені про вас багато розповідали!
— Приємно чути.
Коментар учителя. Увага! Особовий займенник ви (окрім значення 

2-ї особи множини) може виступати як форма пошанної однини, тобто 
займенник стосується тільки однієї особи для вираження пошани, увіч-
ливості. Він уживається замість особового займенника 2-ї особи одни-
ни ти для вираження ввічливості при зверненні до незнайомої людини, 
до старших, до батьків тощо. 

Навчальне редагування
 Прослухати текст. Звернути увагу на надмірне невмотивоване вжи-

вання особового займенника він. Уставити замість нього іменники 
Шевченко, Тарас, хлопець.

У ранньому дитинстві в нього виявився хист до малювання. Крейдою 
чи вуглинкою він розмальовував стіни, лави, стіл, навіть долівку. Мрію-
чи стати художником, він навчався у трьох церковних малярів, але вони 
не виявили в нього здібностей. Вечорами, деколи й ночами, виконавши 
всю загадану роботу, він нишком брав книжки з панської бібліотеки і пе-
речитував, поринаючи у невідомі світи і забуваючи про своє гірке життя. 
Незабаром він і сам почав складати вірші. Переливати свої думки у сло-
ва було неабиякою втіхою для нього (З підручника).

 З’ясувати лексичне значення слова нишком. (Нишком — 1. Тихо, прича-
ївшись, мовчки. 2. Крадькома, потай, щоб інші не бачили, не знали.)

 Виписати неособові займенники й визначити, до якої з груп за зна-
ченням вони належать.

 З’ясувати тему й основну думку висловлювання. Визначити тип і стиль 
мовлення.

Вибірковий диктант з елементами аналізу
 Прочитати мовчки текст. Виписати займенники й визначити їх гру-

пу за значенням і морфологічні ознаки (число, відмінок, рід).

Мою увагу привернув собака. Я остаточно переконався, що він чекає па-
русника. Це дуже зацікавило мене, і мої очі вже не стільки дивилися на роз-
бурхане море, скільки стежили за собакою та за парусником. Вже і в школу 
було пора, але не міг же я піти, не дізнавшись, чим усе це закінчиться!
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І раптом сталося те, чого я боявся. Величезна пінява хвиля несподі-
вано з громовим гуркотом ударила об причал, розсипалася десь аж під 
небом густими бризками, в яких заграли всі кольори веселки, важко осі-
ла і покотилася назад у море (За Д. Ткачем).

 Назвати серед виписаних займенників відносні. Які з них змінюють-
ся лише за відмінками?

 До тексту скласти й записати план у формі питальних речень. Які за-
йменники ви використаєте?

Відновлення деформованого тексту
 Прочитати вголос текст. Дібрати до нього заголовок. Визначити тему й ос- 

новну думку. Списати, замість крапок уставляючи потрібні за змістом 
займенники (присвійні, вказівні, означальні). З’ясувати їх групи за зна-
ченням, указати на морфологічні ознаки (відмінок, число, особу, рід).

... навчальний заклад славиться ... вчителями, а славу країні прино-
сять ... учні. Історія Херсонської гімназії № 20, ... біографія — це біогра-
фія тисяч вихованців: ... імена й біографії ввійшли у вітчизняну і світову 
історію. Серед ... відомі вчені, політики, діячі науки й техніки, письмен-
ники, спортсмени.

В архівних документах згадуються імена не лише академіка Євгена 
Тарле, письменника Бориса Лавреньова, кінорежисера Анатолія Головні, 
космонавта Олега Атькова, але й ... видатних випускників, серед ... шахіст 
і шашкіст Михайло Гоняєв. Багато часу ... віддавав шахам, вивчав ... істо-
рію. Тридцять ... етюдів, ... збереглися, принесли ... славу оригінального 
композитора. ... був автором першого Статуту шашкової гри, ... протягом 
багатьох років використовувався на змаганнях й основні положення ... по-
кладено в основу ... сучасного шашкового кодексу (За І. Митрошенко).

 Виписати означальні займенники і провідміняти їх.

V. Морфологічний розбір займенників з метою 
структурування вивченого теоретичного матеріалу

 Прочитати мовчки текст. З’ясувати стиль і тип мовлення. Виписа-
ти займенники, згрупувавши їх за групами. Дослідити, які групи за 
значенням займенників відсутні в тексті.
Я добре знав, що зараз буде. Тато, як завжди, говорив, що сам він 

виріс бідним, що в нього часто не було кусня хліба, але він учився тіль-
ки на «добре» і «відмінно», бо розумів, що треба вчитись, а от я цього не  



404 Усі уроки української мови в 6 класі 

розумію. А є таке давнє прислів’я, що неуків б’ють. Бо, хто не має знань, 
той іде працювати вантажником у порт або в кращому разі — муляром, 
бетонярем чи рядовим матросом. А крім того, мені ж має бути й сором-
но, що я, син такого поважного батька, росту собі телепнем, тоді як діти 
простих людей, які не мають ні такої їжі, ні такого одягу, ні такої окре-
мої кімнати, як у мене, учаться набагато краще. Вони розуміють, що їм 
треба вибитись в люди (Д. Ткач).

Ознайомлення з алгоритмом морфологічного розбору займенників

Алгоритм морфологічного розбору займенника

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

2. Назвати частину мови, до якої належить слово (займенник)

6. Назвати змінні морфологічні ознаки займенника

4. Поставити займенник у початковій формі (називний відмінок однини)

5. Визначити розряд займенника за значенням

8. Указати на синтаксичну функцію, яку виконує займенник у реченні

Указує на предмет, 
не називаючи його 

Указує на кількість, 
не називаючи її

Указує на ознаку, 
не називаючи її 

3. З’ясувати значення, яке позначає аналізований займенник 
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 Зробити морфологічний розбір ужитих у тексті займенників, ско-
риставшись алгоритмом.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію, що ви опинилися в чужому місті й вам необхідно 
з’ясувати місце знаходження театру (цирку, стадіону та ін.): а) у до-
рослої людини; б) в однолітка. Скласти й записати діалоги, ужива-
ючи формули мовленнєвого етикету.

2. Скласти узагальнювальну схему (або таблицю) з розділу «Займен-
ник». Підготувати усне повідомлення на основі систематизованого 
теоретичного матеріалу з теми.

Урок № 100 
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9  
З РОЗДІЛУ «ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ 
Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників  
з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис»; пе-
ревірити знання й уміння, необхідні для правильного ви-
користання займенників у мовленні; удосконалити навич- 
ки розпізнавати мовні явища, групувати, класифікувати, 
доповнювати тощо.

Форма проведення тематичного оцінювання: виконання тестових завдань 
творчого характеру.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення шестикласників  
з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань творчого 
характеру. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.



406 Усі уроки української мови в 6 класі 

ІV. Виконання тестових завдань  
творчого характеру за варіантами

Варіант 1
1. Записати займенники в алфавітному порядку, розкриваючи дужки. 

Указати на відмінки займенників (3 бали).
(Аби)чим, (ні)скільки, ні(про)що, хтозна(від)чого, (де)чого, аби(з)ким, 

(ні)хто, (аби)якому, що(сь), (будь)якого, що(небудь), (на)якому(небудь), 
чий(небудь), (на)чому(небудь), (ні)в(якому).

Додаткові завдання: 
1) Заперечні займенники підкреслити однією лінією, неозначені — дво-

ма (0,5 бала).
2) Виділити в займенниках словотворчі префікси й суфікси (0,5 бала).
2. Відновити фразеологізми: замість крапок поставити займенники 

в потрібній відмінковій формі. Визначити їх розряд за значенням 
(2 бали).
У ... хвилину; на ... голос; говорить сам за ... ; на ... страх і риск; 

не знає, на ... стілець сісти. 
3. Скласти варіанти речення так, щоб займенник його виступав у зна-

ченні: а) особового займенника в родовому відмінку; б) присвійного 
займенника. Визначити синтаксичну функцію займенників в обох 
реченнях (2 бали).

4. Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення (1 бал). 
У мові нашій усі тони і відтінки, усі переходи звуків від твер-

дих до найніжніших... Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній 
що не звук, то подарунок, усе крупно, зернисто, як самі перла. І справ-
ді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі.

Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засу-
джує себе на злиденність душі, стає безбатченком (За В. Сухомлинським).

Додаткове завдання: Зробити морфологічний розбір виділених за-
йменників (3 бали).

Варіант 2
1. Записати займенники в алфавітному порядку, розкриваючи дужки. 

Указати на відмінки займенників (3 бали).
(Де)чого, (ні)ким, ні(про)кого, казна(з)чим, (аби)чиїм, хтозна(на) 

кому, (ні)який, хто(сь), (будь)якому, хто(небудь), (про)який(небудь), чо-
го(небудь), (для)чийого(небудь), (ні)на(чому), (будь)що.
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Додаткові завдання: 
1) Неозначені займенники підкреслити однією лінією, заперечні — 

двома (0,5 бала).
2) Виділити в займенниках словотворчі префікси й суфікси (0,5 бала).
2. Відновити фразеологізми: замість крапок поставити займенники 

в потрібній відмінковій формі. Визначити їх розряд за значенням 
(2 бали).
І нашим і ... ; на ... випадок; під ... ніс; мати ... розум; взяти у ... руки.

3. Скласти варіанти речення так, щоб займенник її виступав у значен-
ні: а) особового займенника в родовому відмінку; б) присвійного 
займенника. Визначити синтаксичну функцію займенників в обох 
реченнях (2 бали).

4. Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення (1 бал). 
Бачив ти коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Море соняш-

никового цвіту. Безліч розкішних, великих, променистих квіток. І кожна 
квітка обов’язково тягнеться до сонця. Відійде сонце, скажімо, на пів-
день, а вони всі, як по команді, знову за ним повертаються. Тільки-но 
воно сходить з-за обрію, а всі соняшники вже повернули до нього свої 
голови. 

От за це люди й люблять її, оцю квітку. За те, що вона до сонця 
гнеться. І людей таких люблять, що, як ти їх не гни, не викручуй, а вони 
все до хорошого в житті тягнуться. Як соняшники до сонця (За В. Ко-
заченком).

Додаткове завдання: Зробити морфологічний розбір виділених за-
йменників (3 бали).

V. Організований збір зошитів  
для тематичних контрольних робіт

VІ. Відповіді на запитання, що виникли  
в учнів під час виконання тестових завдань

VІІ. Домашнє завдання

Скласти 12 тестових завдань з вибірковими відповідями.
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ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

Урок № 101 
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
ВИВЧЕНОГО З ЛЕКСИКОЛОГІЇ

Мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників з лек-
сикології; удосконалити вміння й навички працювати над 
визначенням лексичного значення слів, збагаченням слов-
никового запасу; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, 
кмітливість, творчі вміння використання відповідної лексики 
у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; 
за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 
матеріалу виховувати повагу до природи й оточуючих.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним
Для мене багато не треба,

Щоб серце забилось раптово…
Д. Луценко

ІV. Актуалізація опорних знань 

Колективна робота з текстами
 Прочитати тексти. Визначити, якого вони стилю. Обґрунтувати свою 

думку. Про що розповідається в текстах? До кожного уривка дібрати 
заголовок. Яка назва текстів, що прозвучали у класі, вам найбільше 
сподобалася? Чому?

Текст 1
Сидячи в темному кутку під сходами, ми гомоніли.
— Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими у світі людьми, що поле-

тять у міжпланетний простір, — захлинавсь я. — Головне — треба одірвати-
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ся від землі. Я по радіо чув. А там почнемо кружляти по орбіті. Ми будемо 
довго літати серед зірок та космічних променів — горді, мужні й самотні.

Тоді ще супутники не верталися на землю… (За В. Нестайком).

Текст 2
Він до класу зайшов неквапливо, 
крейду взяв і, немов чарівник,
вивів числа на дошці красиво:
— Ось вам ділене, частка, дільник.
Заспівало нам слово доданок,
мов дударик заграв на дуду:
а дільник — як щільник із дуплянок,
що дідусь нам зібрав у саду.
Частка, множник, добуток, остача — 
квітів жмутик і бджілка гуде;
оживають слова — і задача
веселіше до розв’язку йде…  

(Д. Білоус)

 Виписати професійні слова, згрупувавши їх. У якому стилі мови 
вони найчастіше вживаються?

 Доповнити ряд виписаних слів іншими  професіоналізмами.

V. Узагальнення й систематизація здобутих  
знань у процесі практичної роботи

Вироблення навичок складання монологічного  
висловлювання (робота в парах)

 Скласти невеличку розповідь на одну з тем: «Професія мого тата»,  
«Професія моєї мами», «Моя майбутня професія», «Професія, яку 
найбільше цінують люди».

 Під час складання висловлювання використовуйте професіоналізми.

Дослідження-розпізнавання
 Прочитати  групи слів. Знайти «четверте зайве». Подумати та об’єд-

нати кожну групу одним словом.

1) Книжка, зошит, олівець, вулиця; 2) радісний, усміхнений, весе-
лий, п’ятий; 3) дівчина, хлопець, чоловік, ластівка; 4) високий, зеле-
ний, синій, червоний; 5) хата, будинок, трактор, дім; 6) газета, жур-
нал, вікно, книга; 7) працьовитий, лінивий, сільський, старанний;  
8) сніг, дощ, стіл, град; 9) жито, яблуко, овес, пшениця; 10) третій, деся-
тий, прямий, шостий.
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 З’ясувати лексичне значення виділених слів, порівняти їх між собою.
 Скласти із двома-трьома групами слів речення. Визначити синтак-

сичну роль цих слів. 

Ігровий момент
 Відгадати загадку.

Насупилось небо, і плаче хмаринка,
А поле сміється щасливо і дзвінко,
Бо сльози хмаринки несуть урожай.
Як сльози ті звуться? Ану відгадай! (Дощ)

 Що ви можете сказати про значення слів насупитись, плакати, смі-
ятись, сльози?

Навчальне аудіювання
 Прослухати текст. Дібрати заголовок. Назвати слова, ужиті в пере-

носному значенні. З якою метою автор їх використав?

На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схо-
жа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняш-
ник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зірниця, 
пелюстки тремтять. То соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце ви-
котилось з-за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку, 
дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, ра-
діє (З газети).

 До виділених прикметників дібрати антоніми.
 Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

Творче завдання 
 Прочитати. Замінити застарілі слова синонімами з довідки.

Уста, ланіти, баталія, чоло, ослон, зріти, каламар, вельми.
Довідка: табуретка, щоки, битва, губи, чорнильниця, бачити, лоб, дуже.

 Скласти 3–4 речення із застарілими словами і з дібраними словами-сино-
німами. Які речення сприймаються краще? Аргументувати свою думку.

Дослідження-зіставлення
 Порівняти пари слів. Яка між ними різниця? Які з них частіше вжи-

ваються у нашому мовленні? Відповідь обґрунтувати.

Лауреат — переможець, оптимальний — найкращий, гонорар — винаго-
рода, фонтан — водограй, еластичний — гнучкий, коридор — передпокій.
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 Продовжити ряд подібних слів власними 3–4 прикладами.

Вибіркове письмо
 Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю 

він належить? Які ознаки має цей стиль? 

Сонце сіло. Надворі почало смеркати. Море почорніло, тільки біліла 
пересип, наче довгий клапоть білого полотна. 

Настала ніч. Надворі стало тихо, як у хаті, тільки море лащилось ле-
гесенькою хвилею і ледве шелестіло на піску. Тим часом сходив повний 
місяць, неначе виринав з чорної хвилі. Маленька червона стежка забли-
щала десь далеко на морі під самим місяцем, неначе за сотню верстов. 
Місяць тихо, крадькома викотивсь увесь на небо, неначе через велику 
силу викотивсь із води (І. Нечуй-Левицький).

 Пригадати, які слова є власне українськими? З якими словами їх 
можна порівнювати? Навести приклади з тексту.

 Виписати з тексту власне українські слова.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Скласти розповідь у науковому стилі про лексикологію як розділ на-
уки про мову та її значення для розвитку мовлення кожної людини. 

Урок № 102 
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
ВИВЧЕНОГО ЗІ СЛОВОТВОРУ Й ОРФОГРАФІЇ 

Мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників зі 
словотвору й орфографії; удосконалити вміння й навички 
визначати словотвірні категорії, пояснювати орфограми  
у словах, використовуючи вивчені правила правопису; 
розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння 
використовувати словотвірні категорії у власних вислов-
люваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою 
мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ви-
ховувати повагу до сім’ї, членів родини, свого роду.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.
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ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Робота з текстом (читання мовчки)
 Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Виділити 

мікротеми. Дібрати до них заголовки. Переказати текст, доповнивши 
своїми міркуваннями.

СІМ’Я
Як і інші народи, необхідною умовою життя кожної людини укра-

їнці завжди вважали сім’ю, тому що саме вона складала його господар-
ську та моральну основу. Отже, до родини в Україні завжди ставились 
з великою увагою та пошаною.

Здавна в українській родині існував чіткий розподіл обов’язків між 
усіма її членами, через те що налагодженість побуту та створення сімей-
ного добробуту залежали саме від цього (З журналу).

 Виписати виділені слова. Зробити їх словотворчий розбір.
 Позмагайтеся! До слова пошана дібрати синоніми (повага, шана, ша-

нування, шаноба, признання, увага).

ІV. Узагальнення й систематизація  
здобутих знань у процесі практичної роботи

Ситуативне завдання
 Уявити ситуацію: під час морської подорожі ви знайшли пляшку  

з запискою. Її автор дуже хвилювався, коли складав повідомлення,  
і тому переплутав слова місцями. Розшифрувати, що хотів сказати 
автор. Порівняти свій варіант із тим, що склав ваш однокласник.

Що Америки на півмісяця біля вже я перебуваю Південної острові 
розташований.

 Виписати слово з пів- і пояснити його правопис. Продовжити ряд 
слів з пів- своїми власними прикладами.

Самостійна робота з творчим завданням

 Записати подані слова, знімаючи риску. Аргументувати свій  
вибір.
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Фото/аппарат, кіно/зал, яхт/клуб, радіо/деталь, фут/бол, зоо/технік, 
зірви/голова, південно/східний, кают/компанія, генерал/армії, генерал/
майор, біло/ручка, ред/колегія.

 З двома-трьома словами скласти речення, пов’язані між собою од-
нією темою.

 З’ясувати лексичне значення виділених слів. У разі потреби зверну-
тися до тлумачного словника.

Ігрове завдання «хто швидше?»
Поєднати слова з двох колонок у словосполучення.

жовтогарячий
сніжно-білий
буйнолистий
фізико-математичний
кисло-солодкий
західноукраїнський

тканина
факультет
землі
сонце
дерево
страва

 Пояснити написання складних прикметників. 

Творче конструювання 
Пригадати способи словотворення. Від поданих слів утворити яко-

мога більше нових слів, використовуючи різні способи творення.
Ліс, сім’я, батько, крейда, відро, озеро, земля, рушник, гідність, 

хата, добробут, картопля, підпис, місто, країна, квітник, книжка, ви-
шня, зміна.

 Виділити наголос у кожному слові. Дослідити, чи змінюється він при 
утворенні нових слів.

Вибірково-розподільна робота
 Прочитати текст. До якого стилю він належить? Довести. Визначити 

тип мовлення. Дібрати заголовок.

Стежина до маминої хати петляє через город. Усе тут до болю знайо-
ме: он дбайливо опоряджена розора стьобнула через картоплю — з дво-
біччя висаджені кущики квасолі, а між ними поважисто розплелося гар-
бузове гудиння, на видолинку густою порослю буяє морква, сизіє тугими 
голівками капуста, густими листочками пішли у зріст буряки.

Усе довкола живе неньчиною присутністю… Задавніла роками хвірт-
ка поскрипує хрипким поголосом — в обійнястих присмерках, що вже 
встигли розсусідитися довкіл хати, бачу найдорожчу поставу. Присівши  
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на порозі і схиливши на обіруччя голову, зажурено спочиває ненька  
(В. Скуратівський).

 З’ясувати лексичне значення виділеного слова. (Розора — переділ, бо-
розна, зроблена плугом або лопатою між двома полями або грядками.)

 Виписати у три колонки іменники, утворені різними способами: 
префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним.

 Зробити синтаксичний розбір першого речення.

V. Підсумок уроку

Подумати і дати відповіді:
1. Яка особливість утворення нових слів?
2. Назвати способи творення слів. Навести приклади.
3. Які орфограми щодо правопису слів виявилися найскладнішими? 

Аргументувати відповідь, підтверджуючи прикладами.
4. Навести приклади слів, утворених поєднанням основ слів.

VІ. Домашнє завдання

Скласти монологічне висловлювання у науковому стилі про слово-
твір як розділ науки про мову та його значення для розвитку мовлення 
кожної людини. 

Урок № 103 
УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИх УМІНЬ 
І НАВИЧОК № 24. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ  
ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОБАЧЕНОГО

Мета: оцінити рівень сформованості мовленнєво-комунікатив-
них умінь шестикласників складати твори-оповідання на 
основі побаченого, навички усвідомлення теми й основної 
думки; розвивати увагу, логічне та образне мислення, удо-
сконалювати культуру писемного мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
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ІІ. Ознайомлення учнів з темою,  
метою і завданнями уроку

ІІІ. Підготовка до складання твору-оповідання  
на основі побаченого

Подумати і дати відповіді на питання:
• Що називається оповіданням?
• У якому стилі пишуться оповідання?
• Які типи мовлення використовують під час побудови оповідання?
• Що є основою будь-якого оповідання (розповідь про одну подію 

з життя персонажа)?
• Які композиційні елементи є для оповідання обов’язковими?

Робота над зв’язним висловлюванням
 Прочитати твір-оповідання вашої ровесниці на основі побаченого. 

Визначити зав’язку, кульмінацію й розв’язку.

ЇЖАЧОК
Осінньої днини ми з родиною виїхали до лісу, щоб помилувати-

ся краєвидами, удихнути свіжого повітря, послухати прощальні пісні 
птахів.

Вийшовши на галявинку, ми побачили, що у купі листя щось вору-
шилося. Коли підійшли ближче, то побачили, що їжачок, мабуть, шу-
кав гриби. Відчуваючи присутність людини, він спочатку згорнувся 
у клубок, почекавши хвилинку-другу, швидко побіг у протилежний бік. 
На його голочках залишилися зелено-жовте листя, з яким він був схо-
жий на колобка.

Ми довго будемо пам’ятати лісового мешканця, котрий, напевно, 
зробив великі запаси на зимівлю.

 Добір назви для майбутнього твору-оповідання.
 Пригадати який-небудь випадок, свідком якого ви були, який мож-

на покласти в основу оповідання.
 Складання простого (або складного) плану майбутнього оповіда-

ння.

IV. Написання твору-оповідання на основі побаченого

Скласти письмовий твір-оповідання на основі побаченого, дотри-
муючись самостійно складеного плану.
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V. Домашнє завдання

Скласти й записати оповідання на тему «Випадок у моєму житті, 
який я ніколи не забуду».

Урок № 104 
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ

Мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників  
з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навич-
ки визначати вивчені в шостому класі частини мови, по-
яснювати орфограми в них, використовуючи вивчені пра-
вила; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі 
вміння використовувати різні частини мови у власних мо-
нологічних і діалогічних висловлюваннях певного стилю  
і типу мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікатив-
ного дидактичного матеріалу виховувати повагу і прихиль-
ність до пісні, музики, музичних інструментів, що супро-
воджують людину протягом життя.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань з елементами 
повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Повторення відомостей про частини мови за таблицею

Самостійні частини мови: 
іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник

Службові частини мови:
прийменник, сполучник, частка 

Вигук

ІV. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним
Найбільша сила — людська думка!  

К. Мотрич
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V. Узагальнення й систематизація здобутих  
знань у процесі практичної роботи

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Які почуття він викликав у вас? Визначити тип  

і стиль мовлення. Яке значення для вас має  музика? 

МУЗИКА В МОЄМУ ЖИТТІ
Незбагненна влада музики над людиною. Вона примушує радіти 

й плакати, може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес, ви-
лікувати сердечні рани.

Музика — давній вид мистецтва, здатний об’єднувати людей, 
і в цьому її найбільша сила. Слухаючи музику, розумієш, що тільки 
Боже благословення могло допомогти композиторові створити таку кра-
су, таку досконалість поєднання звуків, таку чистоту й гармонію. Від неї 
світлішає похмурий день, зникає втома, з’являється бажання творити 
добро, прощати зло, любити людей і весь цей прекрасний у своїй гар-
монії світ.

Багато видів мистецтва існує в ньому, кожен із них — джерело ес-
тетичної насолоди. Але музика — це завжди зустріч з радістю польо-
ту, з можливістю мріяти й сподіватися на здійснення своїх сподівань  
(З журналу).

 Виписати іменники, що означають абстрактні назви предметів, з’я-
сувати їх значення.

 Визначити відміну і відмінок виділених іменників.
 Зробити синтаксичний розбір другого речення.

Творче завдання
 Заповнити анкету відомостями про себе та свої захоплення.

1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Псевдонім, прізвисько (якщо немає — придумати).
3. Місце народження (країна, область, район, місто, містечко, село).
4. Улюблені свята.
5. Клички улюблених тварин (птахів, рибок, собак, котів тощо).
6. Назви улюблених книг, журналів, газет, телепередач, кінофільмів, 

мультфільмів тощо.
7. Нагороди, відзнаки, подяки, медалі, ордени (якщо немає — укажіть 

на ті, які хотіли б мати).
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 Назвати іменники, використані у відповідях. Пояснити їх пра-
вопис.

Лінгвістичне дослідження
 Прочитати текст. Дібрати заголовок. Поділитися своїми думками 

про те, як би вам хотілося провести літні канікули, до кого поїхати, 
де побувати, що побачити.

Закінчується ще один навчальний рік. Скоро пролунає останній 
дзвоник і почнуться літні канікули. Цього літа мені хочеться поїхати 
в маленьке мальовниче карпатське село до своєї бабусі. Околиці села — 
найкрасивіші місця  у світі. Біля кожної хати великі сади і багато-бага-
то квітів. Поля пшениці й жита, наче золоте око, оточують село. А десь 
там, далеко, починається великий ліс. А ще в селі на мене чекає багато 
гарних і вірних друзів (З газети).

 Виписати прикметники. Визначити їх синтаксичну роль та мор-
фологічні ознаки. Назвати ступінь порівняння якісних прикмет-
ників.

 Від прикметників великий, гарний, вірний утворити найвищий ступінь 
порівняння і дібрати антоніми.

 Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Творче моделювання
 Прочитати, чітко вимовляючи кожне слово. Утворити й записати 

від поданих числівників порядкові. Пояснити написання утворених 
числівників. Підкреслити орфограми.

1863, 325 000 000, 25 000, 3 000 000, 235 000, 563 000 000, 3 625 645, 
5 465 843 465.

 Поміркувати, в тексті якого стилю мовлення можуть уживатися ці 
числівники.

 Прочитати. Записати цифри словами. Від поданих кількісних 
утворити порядкові числівники, скласти з ними словосполучен-
ня «числівник + іменник» і ввести їх у спонукальні та питальні 
речення.

1, 2, 3,16, 92, 80, 1941, 2000, 900 000 000.

 Пояснити орфограму в числівниках міл..йон, міл..ярд. Визначити, до 
якої групи лексики належать ці слова.
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Вироблення навичок зв’язного мовлення
 Прочитати текст. Переказати детально. Довести, що це розповідь,  

а не опис. Переписати. Підкреслити числівники. Яку роль відіграють 
вони в тексті? Визначити їх розряд за значенням.

БДЖОЛА Б’Є РЕКОРДИ
Скільки очей у бджіл і джмелів? Двоє? Ні, п’ятеро! Візьміть у руки 

збільшувальне скло, і на панцирі голови цих комах ви побачите ще троє 
майже непомітних очей. Вони не виконують самостійної функції, а до-
пом..гають крилатим трудівникам орієнтуватися в просторі і часі. Троє 
допоміжних очей — рецептори інтенсивності освітлення. Завдяки їм 
бджоли й джмелі легко визначають час доби і повертаються у свій вулик 
у цілком певний час (Із «Хрестоматії з зоології»).

 Вставити пропущену літеру у виділеному слові, назвати орфограму.
 Знайти синоніми до слів бджоли і джмелі. Яку роль виконують сло-

ва-синоніми в тексті?

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати текст. Визначити його стиль і тип мовлення. 

МОЯ УЛЮБЛЕНА ПІСНЯ
Моя найулюбленіша пісня — «Колискова». Ця пісня знайома мені 

дуже давно, бо ще тоді, коли я була в колисочці, її ніжно співала мати. 
Від цієї зворушливої мелодії і подушка здавалася м’якшою, і ковдра те-
плішою, і ставало так затишно-затишно.

Ця пісня, ласкава і ніжна, спокійно і зворушливо чарувала мене 
своєю мелодійністю і красою. Усім серцем я відчувала, як мати любить 
мене. На душі ставало так тепло й затишно; коли звучала ця мелодія, 
я відчувала себе щасливою. Мамина колискова наче оберігає мене від 
лиха, заспокоює у скрутну хвилину, огортає душу ніжністю і любов’ю 
(З журналу).

 Виписати з тексту займенники, визначити їх розряди за значенням.
 Провідміняти займенник стільки.
 Поміркувати, чи вживаються займенники я, ти в науковому стилі. 

Відповідь аргументувати. 

Розподільний диктант (за варіантами)
 Розподілити подані займенники за розрядами та пояснити їх зна-

чення.



420 Усі уроки української мови в 6 класі 

Варіант 1. Він, себе, ваш, цей, воно, який, кожний, скільки, інший, 
ніщо, дещо, хто-небудь, хтось.

Варіант 2. Ти, мій, їхній, такий, ви, що, кожен, оця, весь, нічий, де-
який, щось, будь-хто, який-небудь, будь-чий, абичий.

 Виділені займенники провідміняти. Пояснити орфограми.
 Розібрати 3–4 займенники як частину мови.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Скласти і записати можливий діалог з товаришем, де вам необхідно 
з’ясувати питання про важливість частин мови у висловлюваннях різних 
стилів, типів і жанрів мовлення. 

Урок № 105 
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Мета: повторити, закріпити, узагальнити знання учнів з лекси-
кології, словотвору, морфології й орфографії; розвивати 
пізнавальний інтерес, логічне мислення, пам’ять, увагу; 
за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактично-
го матеріалу виховувати почуття любові та поваги до своїх 
учителів, однокласників, а також розвивати вміння дотри-
муватися етикетних норм.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Виконання системи завдань і вправ на повторення, 
узагальнення та систематизацію знань шестикласників

Колективна робота з текстом
 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголо-

вок, який би відбивав основну думку тексту. Чи згодні ви з вислов-
леними твердженнями? Аргументувати свою відповідь. Доповнити 
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тест власними роздумами про працю вчителя. Порівняти з вислов-
люваннями ваших однокласників.

Працю вчителя ні з чим не можна порівняти. Ткач уже через годину 
бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє вогненно-
му потоку металу. Хлібороб через кілька місяців милується колосками 
і жменею зерна, вирощеного в полі. А вчителеві треба працювати рока-
ми, щоб побачити предмет свого творіння. Буває, минають і десятиріч-
чя, а ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив. Нікого так 
часто не відвідує почуття незадоволення, як учителя. Кожна крихта твоєї 
людської краси — це його безсонні ночі. Сивина. Учителеві часто ніко-
ли думати про себе, бо змушений думати про інших. Праця педагога — 
це напружена праця серця і творчість розуму (В. Сухомлинський).

 Виділені слова розібрати як частину мови і дібрати  до них синоніми.
 Зробити словотворчий розбір слова безсонні. 

Творче завдання
 Прочитати. До якої лексики можна віднести ці слова?

Козачок, держава, радіотелемеханіка, хронічний, лампада, серенада, 
ланіти, мантилья, комедіант, зріти, бандура, біциглі.

 З’ясувати лексичне значення виділених слів. За потреби можна звер-
нутися до тлумачного словника.

 Скласти 3–4 речення, використовуючи подані слова.

Творче спостереження з елементами аналізу
 Прочитати текст. Чим він вам сподобався? Які слова вам зустрілися 

вперше? 

ПРО ВЕЛОСИПЕД
Перші велосипеди з’явилися близько трьохсот років тому. Автомобі-

лів, трамваїв, тролейбусів, метро, літаків ще не було. Зараз у світі існує 
понад п’ятнадцять тисяч їх моделей. Є велосипеди чоловічі, жіночі, ди-
тячі, циркові. Є велотрактори і веловсюдиходи. На них їздять по землі 
і плавають по воді. Існує велобатискаф. Ним водолаз подорожує по мор-
ському дну. На створеній у Данії велосипедомашині одночасно може їха-
ти 35 осіб (З журналу).

 Виписати складні слова. Пояснити їх правопис.
 Чи всі у вашій родині вміють їздити на велосипеді? Розкажіть своїм 

однокласниками, як ви навчалися їздити на велосипеді.
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Взаємоперевірка знань з теми «Числівник»
 Прочитати. Записати, замінюючи цифри словами і розкриваючи 

дужки. Дробовий числівник разом з іменником провідміняти. Звер-
нути увагу на відмінкові форми іменників. 

1/2 (сторінка), 1/3 (група), 12 1/7 (кілограм), 5 1/2 (кілометр).

 Скласти речення з кожним із цих словосполучень у формі одного  
з непрямих відмінків.

Вибіркова робота
 Прочитати текст. Які думки і почуття він у вас викликав? Чому? Ви-

значити види і засоби зв’язку речень у ньому. Виписати словоспо-
лучення із займенниками. Визначити розряд та відмінок займен-
ників.

Я одного хочу, сину, щоб ти гарним хлопчиком виріс. Щоб со-
вість у тебе чиста була. Не слухайся тих, що по-пустому геройству-
ють. Нема у злочині геройства. Є тільки сором і ганьба, і до таких 
від людей лише презирство. Героями на іншій дорозі стають. Працею 
людина і сильна, і красива… Ось і на станції у нас, який колектив, усі 
за тебе переживають, хочуть, щоб ти людиною став, маму свою не со-
ромив (О. Гончар).

 Зробити розбір виділених слів як частин мови. Скласти усний твір  
у художньому стилі на тему «Працею людина і сильна і красива». 

Пояснювальний диктант
 Пояснити будову  та правопис поданих займенників.

Той, самий, хто, ніщо, будь-чого, що-небудь, дехто, де з ким, хто-
зна-чий, той чи інший, одне і те ж, абищо, що-небудь, казна-що, каз-
на-який, що таке.

 Усно поставити ці займенники в орудному та місцевому відмінках.

Ситуативне завдання
 Уявити ситуацію: ваш клас готується до шкільного конкурсу «Чи 

важко бути ввічливим?»
 Записати слова. Підкреслити однією лінією ті, що вам незрозумілі. 

З’ясувати їх значення за словником і записати у зошит. Згрупувати 
слова за принципом: позитивне — негативне.
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Увічливість, делікатність, улесливість, байдужість, недбалість, то-
лерантність, галантність, підлабузництво, корисливість, щирість, ін-
телігентність, лицемірство, благородство, гідність, запопадливість, 
доброзичливість, грубість, привабливість, стриманість, нахабність, за-
здрісність.

 Скласти зв’язне висловлювання на тему «Навіщо бути ввічливим?», 
використовуючи подані слова й утворені від них інші слова. 

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Скласти твір-роздум про те, чого б ви хотіли навчитися в наступ-
ному навчальному році, що нового почути, з’ясувати на уроках рідної 
мови в 7 класі тощо.
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