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Урок № 56 

Тема:  Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени 

речення. Інтонація речень з відокремленими членами. 

Мета:  дати поняття про відокремлені члени речення, формувати вміння 

визначати їх у реченнях, правильно інтонувати речення з відокремленими 

членами; виховувати поважливе ставлення до природи; розвивати логічне 

мислення, увагу, пам’ять, емоційну сферу. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

 

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу. 

 

* Прочитати подані в обох колонках речення.  У  реченнях  якої колонки 

наявні слова, що мають  вагоме  додаткове значення? Якими членами 

речення є ці слова? Прочитати речення, виділивши вказані члени речення 

інтонацією та паузами. 

 

 

Сходило велике і ласкаве сонце. 

 

 

Лежить велика і безсмертна ріка. 

 

 

Вітаю створену землею  силу. 

 

 

Вабить душу земля, коли вона  

усміхається. 

 

А сонце сходило, велике і ласкаве. 

(Л.Забашта.) 

 

Лежить ріка – велика і безсмертна. 

(М.Шевченко.) 

 

Вітаю силу, створену землею. 

(Я.Райніс.) 

 

Вабить душу, усміхаючись, земля. 

(Б.Грінченко.)  

 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 94). 
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ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Прочитати речення.  Довести,  виділені  слова є відокремленими членами 

речення. Головними чи другорядними є ці члени речення? Чи впливає на 

відокремлення порядок слів у реченні? 

 

І. Йду в простори я, чулий, тривожний. (П.Тичина.) Різдво. На столі - 

кутя. І я – семилітнє дитя – біжу від хати до хати колядувати. (Д.Павличко.) 

Любові сповнений до дна, я вам щедрую, добрі люди, в святкові дні і в кожен 

будень. (Д.Луценко.) 

ІІ. Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий! Глибоке і 

широке, круглим  шатром спускалося небо над землею. Сонце піднялося вже 

височенько і, гаряче, іскристе, обливало широке поле своїм огнистим 

світлом. Повітря ані ворухнеться – чисте, прозоре, спокійне. Сонце котилося 

аж по землі, розстилаючи навкруги  пучки   щирозлотного проміння. 

З творів Панаса Мирного. 

V. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 94-95). 

 

VІ. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Робота з підручником.  Виконання  вправи 222  (усно). 

 

* Пояснювальний диктант.  Відокремлені члени речення підкреслити. 

 

І снігом всю землю покрила природа сумна і німа. (Б.Грінченко.) Фронт 

зими, просунувшись  на південь, перейшов і через наш садок. (М.Доленго.) 

Сонце – стомлене, велике – заходило. (Є.Гуцало.) Пішов дощ, дрібний та 

тихий. (Панас Мирний.) Різдвяна ніч, кована зорями, стояла в степу пишна й 

красна. (Г.Косинка.) А хуртовина всю ніч розстилала по стріхах білі хутрові 

ковдри, нагромаджувала під стінами і парканами пухкі кургани, завалювала 

вікна і, знесилівши, лягала на ганках чи то білими сніговійними ведмедями, 

чи то вірними ланцюговими собаками. (З.Тулуб.) 

 

* Робота з підручником.  Виконання вправи 224. 

 

* Подані речення перебудувати так, щоб у них були відокремлені члени 

речення. Перебудовані речення записати, відокремлені члени речення 

підкреслити. 

 

Дрібний холодний дощ ішов аж до вечора. Чорне й високе небо тремтить 

від блискучого розсипу зірок. Недалеко почулася дівоча пісня, що була 

сповнена надії. Коли дівчата побачили чоловіка, вони обірвали спів. 
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Для довідок. Дощ ішов аж до вечора, дрібний, холодний. Небо, чорне й 

високе, тремтить від блискучого розсипу зірок. Недалеко почулася дівоча 

пісня, сповнена надії. Побачивши чоловіка, дівчата обірвали спів. 

 

* Навчальний диктант. Відокремлені члени речення підкреслити. 

 

 Як у дрібноту літер втиснути безмір’я любові? Як, наприклад, передати  

силу звичайної зернини? 

Він пригадав, як під Новий рік у фашистську тюрягу попався  старий 

партизан Данило Броварник. Відпустивши бороду, він з лірою ходив 

старцювати  по селах. А в загін Броварник приносив  цінні відомості й хліб. 

Роздаючи хліб партизанам, він говорив про людей, красивих і добрих. Вони 

виносили йому хліб, змелений в безсонні ночі на жорнах і вчинений на 

жіночих сльозах. 

Коли вороги ввіпхнули  Броварника в забитий людьми камінний склеп, він 

назвався Дідом Морозом. Коли надійшла дванадцята година, дід Броварник 

дістав зерна й почав ним посівати в’язнів, примовляючи: “Сійся, родися, 

жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя, на здоров’я, на Новий рік, щоб 

краще бити ворога, ніж торік!” 

Скидаючи шапки, в’язні посхоплювались, вражено прислухаючись до 

знайомих слів. Цієї ж ночі всі вирвались із тюрми. Чи не ота зернина 

допомогла їм  здобути волю? Але як про це написати, щоб дійшло до людей, 

сколихнуло  серця?  (За М.Стельмахом; 140 сл.) 

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІІ. Домашнє завдання. П 14, вправа 225. 

 

Урок № 57 

Зв’язне мовлення 

Тематичні виписки як спосіб засвоєння почутого й прочитаного 

Мета: формувати  такі  комунікативні вміння, як уміння читати, слухати-

сприймати  й робити виписки з почутого й прочитаного; розвивати культуру 

писемного мовлення, увагу, пам’ять, удосконалювати вміння вибирати 

головне, опускаючи другорядне й менш істотне, збагачувати й уточнювати 

словниковий запас учнів. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

 

І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником.  Виконання вправи 313.  
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* Бесіда за змістом прочитаного.  

 Які види мовленнєвої діяльності вам відомі?  

 Які причини спонукають людей до читання?   

 Чи можна сказати. що підвищення загальної культури людей, їхня 

освіта, поглиблення і розширення знань пов’язана інасамперед із 

читанням? Чому?   

 Як потрібно читати, щоб читання принесло користь?   

 Які записи роблять у процесі читання з метою  кращого засвоєння і 

запам’ятання сприйнятого?  

 Що таке тематичні виписки? Для чого  їх роблять? 

 

*Робота з підручником. Опрацювання пам’ятки “Як працювати над 

виписками” (с. 134). 

 

ІІІ. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 

 

* Прочитати  текст.  З опорою на  подану в підручнику пам’ятку зробити  

в процесі читання виписки для  виступу на  засіданні шкільного історичного 

гуртка. 

Невтомний мандрівник 

 

Василь Григорович-Барський навчався у Київській духовній академії. 

Навчання в Києві довелося  припинити  через хворобу ноги. Проте, 

лікуючись у Львові, юнак відвідував Львівську академію.  

1724 року, на двадцять третьому році життя Василь вирушає у мандрівку 

чужими землями. Він прямує святими місцями до Рима, потім до гори 

Афону, далі – на Схід.  У подорожах Василь Григорович-Барський провів 

двадцять чотири  роки, перенісши безліч пригод, зазнавши нужди, голоду й 

небезпек. Йому траплялось ночувати в пустелі просто неба  в сусідстві з 

хижаками, не знаючи, чим він завтра годуватиметься і що питиме.  

З Афону мандрівник вирушає  святими місцями до Палестини, потім 

протягом двох років живе в Єгипті, Сирії. Тут він  був  пострижений у ченці.  

Проте потяг до подорожей знову перемагає, і ось Василь  з нову в дорозі. 

Якийсь час він живе у монастирі на Афонській горі. Змушений до того 

обставинами, 1747 року він повертається до Києва, де через шість тижнів 

помирає. 

Подорожні нотатки Барського тривалий час розповсюджувались у 

рукописах і лише 1778 року  коштом князя Григорія Потьомкіна були видані 

в Петербурзі. “Пешеходца Василия Барского путешествие к святым местам”  

витримало вісім перевидань. Книжку було проілюстровано власними 

малюнками автора. Читачів видання приваблювало точністю описів,  

зрілістю міркувань, чудовим стилем викладу. Надзвичайно цікавими  були 

докладні географічні  відомості про землі, якими Барський подорожував, 

розповіді  про звичаї їх мешканців, описи храмів, церковних  свят. Майже 
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весь другий том присвячений розповіді про життя ченців на горі Афон. 

Докладно описано руїни палестинських міст, переказано їхню історію. 

Твори українського мандрівника, його світобачення  є цікавими й для 

наших сучасників.  

За П.Орленком. 

 

* Прослухування  й обговорення виписок, зроблених  двома- трьома учнями. 

 

 

* Прослухати текст. З опорою на  подану в підручнику пам’ятку зробити  в 

процесі прослухування виписки для  роботи над заміткою в газету. 

 

Якщо комусь із Галиних друзів зле, вони йдуть до неї, і вона  зцілює їх, 

виліковує від депресії. Ні, Галина не ворожка, не екстрасенс. Вона – тяжко 

хвора, змалечку прикута до інвалідного візка. Проте знайомі приходять до 

дівчини, щоб...  перейнятися оптимізмом. 

Найперший Галинчин пацієнт – її мама. Вона не  втомлюється 

дивуватися з доччиного життєлюбства. Тільки зачиниться в кімнаті, щоб  

посумувати й  пожаліти себе й  бідолашну свою дитину, як з-за дверей 

дзвінкий голосочок: “Які новини? Які проблеми? Яка біда? Усе в нас гарно!” 

Враз сльози висихають... 

Галина мама, вчителька однієї з Львівських шкіл, щоб не травмувати  

тяжко хворої дитини, вирішила навчати її вдома. Тому в школі Галинка 

з’являлася лише в дні  іспитів, добуваючись туди на тому ж візку.  

На радіо дуже дивувались, коли по виграні Галинкою в різних конкурсах 

призи й нагороди приходила не сама дівчина, а її  мама. Коли ж  дізнались 

про причину, перейнялися проблемами маленької родини. Галине 

сімнадцятиріччя святкувалося у кількох радіопередачах на різних 

радіоканалах. 

На радіо Галину дуже поважають і  за її  енциклопедичні  знання, і за 

силу волі. Кажуть, голос в неї завжди такий  щасливий, ніби вона тримає в 

руках Синього Птаха.  

Якось, не втримавшись, мама розповіла радіожурналістам, що доччині 

ровесниці мріють про  модний  одяг і новеньке взуття, а її дитина мріє мати... 

здорові ноги. Добре, що  цих  маминих слів не чула Галина, а то не минути б 

їй  нового  сеансу   Галиної  “життєтерапії”. 

Цього літа Галина  Дем’яненко стала студенткою заочного відділення 

одного з львівських вузів.  Ким стане дівчина після захисту диплому? Звісно, 

психологом.  До цього веде її  доля. Зцілені нею від песимізму друзі -  то 

довузівська практика. Ні вони, ні хто інший ніколи не дізнаються, що  

найпотаємніша Галина мрія -  побігати босоніж по теплих калюжах. І ще – 

щоб люди  навколо неї, як і сама вона, завжди раділи життю. 

За М.Солич. 
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Словник. Депресія – хворобливий стан пригніченості, безвиході,  відчаю. 

Оптимізм – світосприймання, пройняте  життєрадісністю, бадьорістю, вірою 

в  краще майбутнє. 

 

* Прослухування  й обговорення виписок, зроблених  двома- трьома учнями. 

 

V. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання.  Зробити виписки з тексту, поданого у вправі 313. 

 

Урок  № 58 

Тема: Відокремлені означення. 

Мета: пояснити правила відокремлення означень, формувати вміння 

визначати в реченнях відокремлені означення,  вживати розділові знаки в 

реченнях із відокремленими означеннями, правильно інтонувати речення з 

відокремленими членами; виховувати  повагу до природи; розвивати логічне 

мислення, увагу, пам’ять, естетичну сферу. 

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. 

Обладання: підручник. 

Хід уроку 

 

І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Пояснення вчителя. 

 

Відокремлюються означення, виражені дієприкметниками й 

прикметниками із залежними від них словами (дієприкметникові  й 

прикметникові  звороти), які стоять після означуваного слова. Напр.:  І знов 

на горах я, овіяних вітрами. (Олександр Олесь.) І гнеться  сад,  важкий від 

солов’їв. (А.Малишко.) 

Дієприкметниковий та прикметниковий звороти (одиничний 

дієприкметник чи прикметник), які стоять перед означуваним словом, 

відокремлюються, якщо мають додатковий обставинний  відтінок значення. 

Напр.: Затиснене між горбами, сільце мало лише дві вулиці. (Ю.Мушкетик.)  

Зачарований даллю, про все забуваю в цю мить. (Д.Луценко.) Скошені 

сталлю,  стогнали дуби.  (Т.Масенко.) За два ікси історії зачеплена, на сто 

віків розмотую себе. (Л.Костенко.)  

 

ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Пояснити вживання 

розділових знаків.  Вказати відокремлені означення, пояснити, чим їх 

виражено. 
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Тут озера, повні осінню, стоять. Повні музикою сосни височать. 

(М.Сингаївський.) Земля, живими соками багата, Дніпру дарує воду негірку. 

(П.Перебийніс.) І ліс, покритий краплями блискучими, сміється. 

(М.Рильський.) Ще спить земля, укутана снігами, мовчать в льоди заковані 

річки. (Д.Луценко.) 

 

*Прочитати речення, вказати відокремлені члени, з’ясувати, чим їх 

виражено. Усно перебудувати речення, щоб прикметникові та 

дієприкметникові звороти не  відокремлювалися. 

 

Дерево, в горщик посаджене, не дуже розростається. Поле, дощем побите, 

ще й град поб’є.  Найдовше стоять квіти, з паперу зроблені. 

Народна творчість. 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Громом налякана, змахує крилами чапля сердита. (В.Раєвський.) І повні 

скорбного чуття, орли  за хмарами літали. На високій скелі ранньою  добою 

кулею підбитий сокіл клекотав. (Олександр Олесь.) Хиляться трави, прибиті 

дощами. (Олександр Олесь.) Стомлені спрагою, коні здалеку почули воду й 

почали іржати. (А.Кащенко.) Наляканий громовицею, кінь  тихенько заіржав. 

(М.Стельмах.) Задушена покрученим корінням, кричить верба, як жрець 

Лаокоон. (Л.Костенко.) Цілющими бальзамами багата, п’янить пахуча хвоя 

кожну душу. (Д.Луценко.) Світилась сивина полинів, навіть вдень наче 

осяяних місячним світлом. (М.Коцюбинський.) У меді змочений полин 

залишиться таки гірким. (І.Кислиця.) Світло точиться, важке, як мед. 

(М.Доленго.) Учора був тут лісовик,  від моху весь позеленілий. (Олександр 

Олесь.)  

ІІ. Гори цієї давня таємниця – оця  пробита в камені криниця. 

(Л.Костенко.) Людська сльоза – велика таємниця, захована в солоній рідині. 

(П.Перебийніс.) З образою сказане слово будить гнів. (Панас Мирний.) Я 

жбурляв не слова. а бомби із обпечених гнівом уст. (В.Симоненко.) Я хочу 

сказати серцем вистраждане слово. Із правдою розлучені слова  кудись 

біжать по сірому перону. В степу оживає пісня давно занімілих племен. 

(Л.Костенко.)  

 

Словник. Лаокоон -  троянський жрець бога Аполлона; застерігав земляків, 

щоб не вводили до Трої дерев’яного коня, спорудженого хитромудрим 

Одісеєм. Боги, вирішивши знищити Трою, послали двох величезних зміїв, які 

задушили Лаокоона. Троянці ввели коня до міста, через що Троя й  загинула. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Пояснення вчителя.  

 



 164 

Одиничні узгоджені означення, виражені прикметниками чи 

дієприкметниками, відокремлюються, якщо стоять  після означуваного слова-

іменника. Напр.: З-над самого обрію зводиться місяць, кругловидий, 

смутний. (Є.Гуцало.) І снить земля, хистка і промениста. (О.Башкирова.) 

Якщо перед  означуваним іменником вже є означення, два чи більше 

непоширених означення, що стоять після нього, відокремлюються 

обов’язково. Напр.: І тиха осінь, мрійна, яснолиста, несла  в серця надію і 

тривогу. (А.Малишко.) 

Якщо перед означуваним іменником означення немає, непоширені 

означення після  нього можуть відокремлюватись або не відокремлюватись 

за бажанням автора. Напр.: Димить земля тужава, запашна. 

(П.Перебийніс.) Стоїть мовчанка довга і важка. (Л.Забашта.) Промерзло 

небо,  місячне і тихе. (М.Сингаївський.) 

Означення, що відносяться до особового займенника, відокремлюються 

завжди  незалежно від  місця в реченні. Наприклад: 

Якщо поширене чи непоширене означення відірване від означуваного 

слова іншими  членами речення, воно відокремлюється незалежно від місця 

розташування в реченні. Напр.: А він всміхається, привітний.  (Олександр 

Олесь.)  Він ввійшов – ясний і щирий. (М.Бажан.) І він пішов, нестриманий, 

полями. (Олександр Олесь.) Старесенька, іде чиясь бабуся. (Л.Костенко.) 

Хвилино, зупинись, прекрасна й гожа! (Л.Забашта.) 

Відокремлюються означення (поширені та непоширені),  що відносяться 

до іменника, відсутнього в даному реченні. Напр.: Не впаду, придавлений 

журбою. (Л.Дмитерко.) Твори, наповнений потугою любові, мудрості, добра! 

(Д.Павличко.) 

Для підкреслення змістової ролі в реченнях можуть відокремлюватися й 

неузгоджені означення. Напр.: Невеличкий, з кулачок, жив в болоті куличок. 

(О.Пархоменко.) З ластівками  прощався  яблуневий, у білих накрапах, сад. 

(М.Сингаївський.) А жито, з росою, з пилком, наливне, в степах обвіває 

братерські могили. (М.Стельмах.)  

 

V. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Дубів статечних велетенські руки тримають світ, високий та ясний. 

(О.Довгий.) Лиш дуб могучий, жолудьми багатий, спокійно в темну, зимну 

даль глядить. (І.Франко.) Всихає дуб старий, пробитий вістрям грому. 

(О.Туманян.) Нахиляє дуб високий серед пишної долини віти, дужі і широкі, 

до червоної калини. (Б.Грінченко.) І гілка дуба, чорна й вузлувата,  піднявши 

пальці, клониться в степах. (А.Малишко.) Шикуються дуби, гартовані до 

бою. (М.Доленго.) Коло дуба стоїть, обпершись, Максим  Залізняк, високий, 

поставний, дужий, мов віковічний дуб. (І.Нечуй-Левицький.)  

ІІ. Покрите хмарами сонце на сей день  вибилося з неволі, червоно 

піднялося з-за гори і, блискуче та ясне, поплило по чистому небі. (Панас 
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Мирний.) Сонце, бліде й зубожіле, висипало з-за хмар на землю своє останнє 

золото. (М.Коцюбинський.) Встають стежки, заплетені в тернини. 

(Д.Луценко.) Покинута людьми за довгі дні,  дорога помирає в бур’яні. 

(Д.Павличко.) Але доріжка, мощена череп’ям, уже й зеленим мохом поросла. 

(Л.Костенко.) Підвладна волі сценариста, я нині гратиму Пречисту, а завтра – 

відьму на мітлі. (І.Жиленко.) А відьма, згорблена і мокра, гризе мітлу свою 

слизьку. (П.Перебийніс.) Розгніваний, я вилетів з кімнати. (М.Нагнибіда.) А 

душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. (Л.Костенко.)  

 

* Прочитати спроектовані на дошку (заздалегідь записані на дошці) 

речення. Вказати неузгоджені відокремлені означення, пояснити вживання 

розділових знаків. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. 

 

 Шумить, гуде патлатий, волохатий джміль, у дорогих ризах, перетятий 

шовковими поясами. (С.Васильченко.) Той бичок, з-під Чорнушки-корови, 

був  улюбленець Івасів. (Панас Мирний.) Висока, до шиї козаків, трава  

вкривала береги річки. (А.Кащенко.) Ліс був пустинний, рідкий, весь в 

перехресних стежках, вкритий просяклим водою снігом. (З.Тулуб.) Йшла 

просто на нього  молода, років чотирнадцяти, дівчина. (А.Кащенко.) І пахне 

свіжо й смачно в отчій хаті  духмяним, тільки з печі, житняком. (Д.Луценко.)  

 

* Диктант із коментуванням. 

 

І. Дзвіночки конвалій, білі й ніжні, світань покриває прозора роса. 

(В.Сосюра.) Коло ботсаду об’ява: “Квітнуть єгипетські лотоси  білі та сині”. 

(М.Доленго.) А пелюстки рожево-золоті, та їм, тендітним, не страшні морози. 

(Л.Дмитерко.) Продають фіалки, сині, наче очі. (В.Сосюра.) Сосна. А під нею 

струнка фіалка, синя й незапашна. (М.Доленго.) Покинуті, пов’ялії, простіть 

мені, конвалії! (О.Пархоменко.)  

ІІ. Обличчя вмию, хліб і сіль знайду, візьму пораду, стриману і строгу. 

(А.Малишко.) Дечого багато забудуть мандрівники, та, мабуть, довго не 

забудуть того хліба, вітром обвіяного, сонцем присмаленого. 

(С.Васильченко.) Яснішає душа, мутна й понура, йде геть журба.  

(В.Самійленко.) Добро, що у тебе життя не лукаве, вужем не крутилось, 

холодним, слизьким. (М.Стельмах.) Тут безкінечний небокрай, дзвінкий, 

прозорий і високий, у себе літепло ввібрав. (Б.Дегтярьов.) І тільки небо – 

вічно молоде – не тоне в хвилях каламутних Лети. (Л.Дмитерко.)  

 

V. Підбиття підсумків уроку. 

 

* Робота з підручником.  Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу 

(с. 99-100). Колективне опрацювання таблиці “Відокремлені означення” (с. 

100). 

 

VІІ. Домашнє завдання.  П. 15, вправи 233 (усно), 232.  
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Уроки № 59, 60 

Тема: Відокремлені означення. 

Мета: закріпити знання про відокремлення означень і вживання розділових 

знаків у реченнях з відокремленими означеннями; формувати правописні 

навички, виховувати поважливе ставлення до природи, прививати  

захоплення її красою; розвивати логічне мислення, увагу, уяву, пам’ять. 

Тип уроку:  уроки закріплення вивченого. 

Обладання: підручник. 

Хід уроків 

 

І. Повідомлення теми і мети уроку. 

 

ІІ. Відтворення теоретичних відомостей. 

 

* Бесіда. 

 Що таке відокремлення?  

 Які члени речення можуть бути відокремленими?   

 Як виділяються відокремлені члени речення при вимові?  

 Якими розділовими знаками виділяються відокремлені члени речення 

на письмі?  

 У яких випадках відокремлюються означення?  

 Чи завжди відокремлюються поширені означення, виражені 

дієприкметниковими зворотами?  

 У яких випадках відокремлюються виражені дієприкметниковими 

зворотами або одиничними дієприкметниками означення, що стоять 

перед означуваним словом?  Навести приклади. 

 Чи обов’язково відокремлюються виражені прикметниками 

непоширені означення, що стоять після означуваного слова-іменника? 

Від чого це залежить? Що робить таке відокремлення обов’язковим? 

 

* Робота з підручником. Самостійне опрацювання таблиці “Відокремлені 

члени речення” (с. 100). 

Виконання вправи 234. 

 

ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Попереджувальний диктант. Записані речення прочитати, правильно 

інтонуючи. 

 

І. В саду шумнім, на вишні молодій звиса ягіддя, кругле й соковите. І 

трусить вечір в молодім саду антонівку  медову й круглобоку. А потім в ріст 

пішла уся трава, червонобока, тиха, грозова. Ідуть дощі легкі й прозорі на 

українському маю.  
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З творів  А.Малишка. 

ІІ. Спить вода, натомлена і тиха. (О.Довгий.) Вода вся ожила,  прозора й 

молода. (А.Малишко.) Плюскоче хвилька тепла і жива, на камінці пісочок 

намива. (Л.Костенко.) Хвилі кидає в берег море важке і зелене. (О.Ольжич.) 

Прощай, синє море, безкрає, просторе! (Леся Українка.) Наліг туман на воду 

й береги, густий і непрозорий. (М.Рильський.) Саме в лісі найвиразніше 

видно  невідворотність  ворожої навали, пойменованої туманом. (Є.Гуцало.)  

Вітер пісню, повну смутку, в чистім полі виє. (Б.Грінченко.) 

 

* Пояснювальний диктант. 

 

І. Троянди – білу, кремову й червону – я зрізав, не без жалю і вагань. 

(М.Рильський.) Квітнуть, дихають троянди, дивні без кінця. (Олександр 

Олесь.) І не перлину холодну серце народить моє, а світлу троянду, червону, 

живу і пахучу. (Л.Забашта.) Нарцис, закоханий в лілею, дививсь на неї, 

в’янув, млів. (Олександр Олесь.) На зламі квітоніжки звіробою засльозилась 

криваво-червона краплина, яскрава й мерехтлива. (Є.Гуцало.) Може, й 

справді квітнуть паперові, кинуті на синій фон, квітки. (М.Доленго.) Зігріта 

сонцем пророста в земних долонях і мачинка. (Д.Луценко.) Я згадую калину 

у гаю, жагу пісень – веселої й сумної. (Л.Дмитерко.) 

ІІ. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в 

садочку все собі скакав. (Л.Глібов.) І в ночах, таємниче-прозорих,  чорногузи 

на гребінь хати  виставляють свої дозори. (Б.Олійник.) Згадую я ночі, теплі і 

розкішні, співи  соловйові на розквітлій вишні. (Олександр Олесь.) Лютий, 

хижий птах-шуліка, гостродзьобий,  превеликий, злісний клекіт видає. 

(Н.Забіла.)  

 

* Диктант із коментуванням. Відокремлені члени речення підкреслити. 

Записані речення прочитати, правильно їх інтонуючи. 

 

І. Вихор білий сніжинки гнав, хрусткі й тверді. (М.Бажан.) Морозний сніг, 

блискучий  та легкий, здається, падає на серце прямо. (М.Рильський.) Зима 

ударить, холодом затята. (А.Малишко.) І наче склом затовчений туман, упала 

перша паморозь на віти. (Л.Костенко.) Наче зачарований велетень, стояв ліс, 

опушений ввесь інеєм білим, прикритий і пронизаний наскрізь сонячним 

сяйвом. (Панас Мирний.) Та хуга вдаряє, дедалі лютіша. (Л.Первомайський.) 

Вулиця, присипана сніжком, хрумтить і пахне стигло. (М.Рильський.) 

Занімілі під морозами, знов з узбіч бринять струмки. (А.Волощак.) Скуті 

кригою страшною, сплять озера і гаї. (Олександр Олесь.) І плили, плили 

мандрівники в океан, морозами закутий. (М.Рильський.)  

ІІ. Поля мої рідні, найкращії в світі, багаті на силу, на пишную вроду, 

засіяні хлібом і потом политі, робітницьким потом мойого народу! 

(Б.Грінченко.) Асфальтами залите вухо не знає імені “Народ”. (Л.Костенко.) 

Освячений дощами й зорепадом, нечутно розмовляє сад із садом. 

(Г.Фалькович.) Веселка була схожа на дугу, дбайливо розмальовану 
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господарем, вбрану в красиві весільні стрічки. (Ю.Мушкетик.) Прибита 

росою курява  оксамитом укривала дорогу. (З.Тулуб.) Та на дорогу, золотом 

накриту,  машини виїжджають грузові. (Д.Павличко.) Роз’ятрений нудьгою, 

затоплений у задумі, плентавсь я тихою ходою берегом річки. 

(М.Коцюбинський.) Якось, сину, брів я полем, весь заглиблений у себе. 

(Б.Олійник.) Руки тата, важкі і добрі, ось на фото тримають мене. 

(П.Перебийніс.) Дотліває холод в моїй ватрі, я один замріяний іду... 

(В.Симоненко.) Я, небесами пійманий, тремчу. (Д.Павличко.) 

 

* Робота з підручником.  Самостійне виконання вправи 235.  

 

* Самостійна робота.  Переписати, вставляючи пропущені букви та 

розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). 

Відокремлені члени речення підкреслити. 

 

Пл..ве густе надхмар’я, в..соке та бе..крає. (А.Малишко.) Пісня поля, 

давня і зна..ома, в моїм серці радісно бр..нить. (М.Гурець.) І степ старий, і 

гордий, і б..гатий, убрався скрізь в ясно-з..лені шати. (Б.Грінченко.) Ціле 

море соняхів, незліченних, золоточолих, розл..лося ст..пами, звернутих  

л..цем до свого небесного взірця. (О.Гончар.) Як Одіссей, натомлений 

блуканням по морю синьому, я, стомлений ж..ттям, пр..ліг під тінню сокора 

старого, зарився в листя і забув про все. (М.Рильський.) Ц..кад сухі сюрчки, 

настирл..ві, ядучі, п..ляють во..ку ніч, немов сухий сушняк. (І.Драч.)  

 

* Робота з підручником. Самостійне виконання вправи 239.  

 

* Навчальний диктант. 

 

Зима. Земля, скована морозом, покрилася білим  снігом. Замазане 

зелено-бурими хмарами високе небо  припало до землі. Сумно. Один вітер 

гуляє по волі, гуде та реве. На прикритих снігом ланах де-не-де бовваніє  

почорнілий бур’ян. Хутори видніють здалеку, обставлені ожередами соломи.  

Короткий зимній день минав. Ясне сонце ховалося за гору, обдавало 

червоним заревом небо, чисте й високе. Зоря почала жовтіти, пригасати. Над 

землею розстилалася ніч, на небі схоплювалися зорі. Блискучі й ясні, вони 

так  вистилали все небо, мов хто висипав їх з коша. (За Панасом Мирним;  80 

сл.) 

 

ІV. Підведення підсумків уроків. 

 

V. Домашнє завдання. Повторити п. 15, вправа  240. 
 

Уроки № 61, 62 

Тема: Відокремлені означення. 
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Мета: узагальнити й систематизувати знання про відокремлення означень; 

удосконалювати вміння вирізняти відокремлені означення в реченнях, 

правильно інтонувати речення з ними, вживати розділові знаки в реченнях  із 

відокремленими означеннями; виховувати  любов до природи, розвивати 

логічне мислення, увагу, пам’ять, естетичний смак, емоційну сферу. 

Тип уроку:  уроки  узагальнення  і систематизації  вивченого. 

Обладання: роздавальний матеріал, підручник. 

 

Хід уроків 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома 

учнями. 

 

 

Картка 1 

 

Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення 

без їх вилучення). В останньому реченні підкреслити всі члени речення. 

Пояснити написання виділених слів. 

 

Є квіти, схожі вдачею на листя. (П.Перебийніс.) Листочок кожен падає у 

душу і їй, сумній, наказує: “Боли!” (П.Скунць.) Ні, квітка скошена удруге 

ніколи вже не розцвіте. (Олександр Олесь.) Он мальви, повні барв,  коло 

вікна зібралися в привабливих кофтинах. (Д.Луценко.) Взялися медом золоті 

лелітки, дощем умиті, чисті і ясні. (А.Малишко.) І пушком ромашки 

запорошена золотаво стежечка цвіла. (П.Перебийніс.) Лежить дорога, 

золотом прошита. (Л.Костенко.)  

 

 

 

Картка 2 

 

Переписати, вставляючи пропущені букви й розділові знаки (подаємо 

речення без їх вилучення). Підкреслити відокремлені члени речення. 

 

Чорна ніч, столітня і зловісна, не спл..ве,  не пр..несе біди. (А.Малишко.) 

Осяяні місяцем гори бл..щать, осріблені місяцем сосни шумлять. (Олександр 

Олесь.) В ніч таку, морозяну і строгу, в небі зорі – наче вим..ті, нові... 

(П.Тичина.) В блакиті у сяйво повиті, горять недосяжнії зорі в бе..крайньому 

вічності морі. (Б.Грінченко.)  Нижче позв..сали до нас  лісові зорі, юні, 

бл..скучі, в..ликі, як д..тячі очі. (С.Васильченко.) Зорив у в..шині місяць, 

бідий, холодний, немов висічений з криги; навколо нього мер..хтіли зірки. 

В..ликі, бл..скучі, вони були схожі на жарини, ро..сипані від жар..ва в усі 
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боки. (Ю.Мушкетик.) 

 

 

 

 

 

Картка 3 

 

Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). Підкреслити відокремлені члени речення. Вказати речення зі 

звертанням. 

 

Радуюсь вам, молоді, тонкоброві, наче з бронзи відлиті, дзвінкі у розмові.  

Радуюсь очам, налитим блакитом, радуюсь усмішкам, палким і відкритим. 

(А.Малишко.) Нам, молодим, чужа була утома. (В.Сосюра.) Росте дочка,  

смаглява і кирпата. (П.Перебийніс.) У надвечір’я вийшла, наче з пісні, 

дівчинка, наївна і проста. (М.Сингаївський.)  

 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

 

ІІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.  
 

* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Відокремлені означення” 

(вправа 233, с. 100). 
 

ІV. Виконання  вправ на застосування узагальнюючих правил. 
 

* Пояснювальний диктант. 
 

І видзвонює мотив моє слово, сріблом куте. (М.Шевченко.) О владо слів, 

солодша від шафрана! А ще солодша – влада над слова. (Б.Олійник.) 

Роменом пахне виболене слово, освячене піснями давнини. (П.Перебийніс.) 

Поет завжди і скрізь несвоєчасний. А світ живе, потворний і прекрасний. (В. 

Марсюк.) В словах Тичини, віщих і простих,  сміються люди, небеса і гори. 

(О.Довгий.) О людино, коли, повна щастя й привіту, заживеш ти в добрі 

цього ясного світу? (О.Туманян.) 

 

Словник. Шафран – багаторічна трав’яниста рослина з оранжево-жовтими 

квітами; висушені приймочки квітів  цієї  рослини, які використовують для  

виготовлення фарб,  прянощів, ліків. 
 

* Диктант із коментуванням. 
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І. По вінця сповнені краси, шумлять смерекові ліси. (Олександр Олесь.)  

Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин. (В.Симоненко.) Сосни 

хитнуться над ганком стривожені, місячним сяйвом у сутінь 

облиті.(Л.Забашта.) Сосни шумлять на світанні, стрункі, по-дівочому юні. 

(М.Нагнибіда.) Снігами прихорошені, вітрами заколисані смереки над 

Карпатами, мов на блакиті писані, зеленими рядами зійшли на перевали. А 

дві смереки здружені аж на вершину стали. (М.Нагнибіда.) А ліс примовк, 

розгільний і ведмежий, несходжений і повний таємниць. (М.Сингаївський.) І 

стоїть тополя, повна сонця й болю,  вітами-привітами кланяється полю. 

(В.Симоненко.) 

     ІІ. Ночували гайдамаки  в зеленій діброві, на припоні пасли коні, сідлані, 

готові. (Т.Шевченко.) Тече Дніпро між кручами уперто, розбурханий, 

нестримний і рвучкий. (П.Перебийніс.) Втомлений боротьбою зі скелями, 

Дніпро розправляв та гладив тут свої збиті у водокрутні води й розстилав їх  

широкою, рівною, блакитною пеленою. (А.Кащенко.) А човен довбаний із 

дуба, такий вовік не протече. (Л.Костенко.) Де ж Дніпро? Ось і він – синій, 

аж чорний, мов шкура велетня змія, піднімає свою гребенясту спину, 

роздимає поручені боки. (Панас Мирний.) Медом, хлібом, зорями 

вантажений -  сивий Дніпре, в серце клекоти! (М.Сингаївський.) Скидає Київ 

животворний сон з плечей своїх, туманами укритих. (М.Рильський.) Земле 

моя, запашна, барвінкова, тільки б побачить тебе у обнові! (М.Стельмах.) Я 

для тебе, мій краю, все – посильне людині – зроблю. (М.Сингаївський.)  

ІІІ. Ось і сонце випливло – чисте та ясне,  граючи своїм світлом.  

Застрибали його променясті голки по землі, заграли ясні іскорки по росі. 

Синє небо розгорнуло  своє безкрає поле, чисте, високе, глибоке. На другому 

кінці стояв тільки місяць - блідий, похмурий. Мов старий злодюга, він 

тупцювавсь на одному місці, дедалі все бліднів та зникав, мов розтавав від 

гарячого лизання довгих променястих язиків. І день зрадів, ясний, теплий, 

погожий. 

За Панасом Мирним. 

 

* Перебудувати, де це можливо, речення так, щоб вони містили 

відокремлені члени речення (усно).   
 

І. У пропахлій Поліссям воді мене мати на щастя купала. 

(П.Перебийніс.)  Мене ще змалку пестила й купала в любистках зачарована 

Волинь. (Д.Луценко.)  

ІІ. Час пролітає над нами то чорною птицею, то прекрасним і 

білосніжним лебедем. Нетривке і скороминуче він замітає білими глибокими 

снігами, пилом забуття. Вічне він підводить в новій красі, що не має виміру. 

(За М.Стельмахом.) А  марно десь прогаяну хвилину й ракетою уже не 

доженеш. (Д.Луценко.)  
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* Навчальний диктант. 

 

Поїзд мій прибув на станцію опівночі, почмихав, кашлянув парою.  

Посунули в темряву вагони, напівосвітлені й сонні. Вузький перон, 

освітлений кількома кволими лампочками, хворобливо жовтів.  

Ніч стояла погідна, місячна. Поля вже спали,  вони, залиті жовтою і 

водночас ледь-ледь голубуватою повінню, ніби усміхалися  крізь сон. 

Праворуч у темряві причаївся ліс, низько припав, розпластаний  над самою 

землею.  Ліворуч позавмирали горби,  захаращені густою  пшеницею. Стебла 

її переплетені берізкою, в розсипищах польового квіту, з повітрям, зотлілим 

од спеки, з погрозливим  гурчанням бджіл. 

Дорога, покручена й непривітна, котилася вниз. На мить я уявив 

заспану вуличку біля нашого подвір’я, хату з вікнами, приплющеними у сні. 

Хотілося бігти, в голові просвітліло, засяяло радістю. (За Є.Гуцалом; 105 сл.) 
 

V. Підведення  підсумків   уроку. 
 

VІ. Домашнє завдання. П. 15, вправи 241 (усно), 242. 
 

Уроки № 62, 63 

Зв’язне мовлення 

Усний докладний переказ тексту наукового стилю 

Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати  такі текстотворчі 

вміння, як уміння визначати тему й головну думки тексту, з’ясовувати стиль 

та основний і допоміжні типи мовлення, самостійо складати план тексту,  

добирати адекватні змісту та прослуханому зразкові виражальні засоби мови, 

реалізувати задум (усно відтворювати вихідний текст-зразок); формувати 

вміння усно переказувати текст зі збереженням стильових вимог;  виховувати 

повагу до науки; розвивати  слухову пам’ять, логічне мислення, усне й 

писемне мовлення, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів. 

 

Хід уроків 

 

І. Повідомлення мети і завдань уроку. 

 

ІІ. Підготовка до роботи над переказом. 

 

* Читання тексту вчителем. 

 

*З’ясування лексичного  значення вжитих у тексті переказу  слів, які 

перебувають у пасивному словнику учнів. 

 

*Визначення теми та головної думки тексту.  
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*Визначення стилю тексту, з’ясування стильових ознак. Визначення 

покладеного в його основу типу мовлення та допоміжних типів мовлення. 

 

*Самостійне складання плану прослуханого  тексту.  

 

*Повторне читання вчителем тексту. 

 

ІІІ. Усне переказування тексту за планом. 

 

ІV. Підведення підсумків уроку. 

 

V. Домашнє завдання.  Повторити п. 14-15. 

 

Тексти наукового стилю для усного докладного  переказу 

 

1. Топографія Запорізького краю 

 

Простір землі, зайнятий запорізькими козаками,  мав переважно 

степовий  характер. Характерним явищем степів є так звані балки, яри й 

байраки.  Балками називали тут більш чи менш  глибокі долини з пологими 

берегами, вкриті травою, інколи лісом. Балки служать природними жолобами 

для стоку води  з відкритих степових місць у ріки, річки, озера, лимани. 

Геологічною мовою балками називають вкриті лісовою чи трав’яною 

рослинністю яри.  

Ярами ж називаються балки з крутими, оголеними  берегами, що 

обвалюються  від весняних і дощових розливів і тому пропускають воду в 

шари свого підгрунтя. Байраками називаються ті самі яри, але неодмінно 

вкриті лісом, більш чи менш високим і густим. 

Довжина балок значна. Вони завжди йдуть у напрямку до Чорного чи 

Азовського  моря.  

В історії запорізьких козаків балки, яри й байраки мали певне значення.  

У балках чи біля балок  закладали спочатку бурдюги, тобто землянки, потім 

зимівники й нарешті села сімейних запорожців. Головним чином 

будівництво сіл відбувалось  біля балок по обох берегах Дніпра, тоді біля 

балок  по берегах степових річок.  

Усіх балок, ярів і байраків у степах запорізьких козаків  була справді  

незліченна кількість. За даними ХVІІ й ХVІІІ століть балок з правого берега 

Дніпра було 95, а з лівого – 36. З найперших відомими були такі: Хортицька, 

Люта, Золота, Крейдяна, Верхня Солонецька й Нижня Солонецька.  Зі 

степових балок найвідомішими були  Дубова чи Гайдамацька, що виходила 

до притоки Інгульця, а також балка Княжі Байраки, що починається від 

притоки Інгульця Жовтих Вод.  

За переказом, ця балка отримала свою назву  від котрогось із князів 

Вишневецьких, який висушив усі водяні джерела у власній землі, щоб 

заморити спрагою своїх селян. В історії запорізьких козаків балка Княжі 
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Байраки стала дуже відомою як місце першої битви гетьмана Богдана 

Хмельницького з поляками на Жовтих Водах у травні 1648 року. (За 

Д.Яворницьким;  288 сл.) 

 

 Пояснити лексичне значення слів топографія (наука, що вивчає земну 

поверхню, способи її вимірювання та зображення на карті, сукупність  

географічних ознак певної території),  геологія (наука про Землю, її 

речовинний склад, будову й розвиток), лиман (затока з морською 

водою в гирлі річки або озеро поблизу моря; сага, заводь), бурдюг 

(житло, викопане в землі, землянка; бурдей, бурдій), зимівник (зимове 

житло запорожця за межами Січі). 

 Скласти план (орієнтовний: І. Козацькі землі мали степовий характер. 

ІІ. Характерне явище території – балки, яри й байраки. 1. Балка – 

долина з пологими  берегами. 2. Яр – балка з куртими берегами, що 

обвалюються. 3. Байрак – вкритий лісом яр. ІІІ. Довжина та напрямок 

балок. ІV. Біля балок відбувалось будівництво.V. Найперші відомі 

балки. VІ. Балка Княжі Байраки. 1. Початок балки – притока Інгульця 

Жовті Води. 2. Історія назви балки. 3.Місце першої битви Богдана 

Хмельницького з поляками.) 

 На дошці записати: Хортицька, Люта, Золота, Крейдяна, Верхня 

Солонецька й Нижня Солонецька балки; Дубова чи Гайдамацька балка; 

битва на Жовтих Водах у травні 1648 р. 

 

2. Одяг 

 

Одяг – це сукупність предметів,  які захищають людину від впливу 

зовнішнього середовища: холоду, спеки, негоди. Проте неважко помітити, що 

одяг має не тільки практичне призначення. Він пов’язаний з широким колом 

духовних понять.  Наприклад, одяг завжди засвідчував  становище людини в 

суспільстві. Крім того, завжди  існували чітко визначені вимоги  до вбрання 

на свято, будень або обряд. Таким чином, одяг становить важливу складову 

частину духовної й матеріальної культури народу. 

Крім терміну “одяг” часто вживають термін “костюм”. Він окреслює 

значно ширше за обсягом поняття, яке вказує на сукупність і співвідношення  

різних предметів, прикрас, зачісок, косметики, головних уборів, взуття. Все 

це поєднується в один комплекс. Костюм є виразником суспільної та 

індивідуальної  характеристики людини,  її  віку, статі,  характеру, смаку. 

Слово “костюм” – французького походження. Українські відповідники 

такі: “вбрання”,  “шати”, “стрій”. 

На формування одягу мають вплив різні  фактори:  природні умови,  

спадщина попередніх поколінь,  культурні взаємини з іншими народами, 

особливості мистецтва,  розвиток техніки, спосіб життя народу, релігія, 

суспільна мораль. 

Безперечно,  важливими є практична, захисна функції одягу. Проте не 

менш значущими спрадавна була  оберегова  його роль. За народними 
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віруваннями,  за допомогою  певних символів, нанесених на одяг способом 

вишивання, ткання тощо, людину можна було оберегти від злих духів або 

“поганого” ока. Велике значення мала функція обрядова, адже певний одяг 

виготовляли  спеціально для різних обрядів:  весілля, похорону.  

В усі часи  одяг виконував соціальну функцію. Вона впливала на вибір 

матеріалу, з якого одяг виготовляли. Привілеєм заможних людей було 

ношення шовкових, парчевих тканин, мережив. Місце людини в суспільстві 

виявлялося навіть у кольорах одягу. Знатні люди носили золото, пурпур. 

Отже, костюм завжди відповідав соціальному рангові його власника. 

Важливою є національна функція одягу. У традиційних строях  народу 

на всій території України є багато спільного. 

За одягом ми пізнаємо, як жили й працювали наші предки, якими були 

їхні звичаї, обряди, смаки. (З підручн.; 284 сл.) 

 

 Пояснити лексичне значення слів  комплекс (сукупність предметів або 

явищ, що становлять єдине ціле),  фактор (чинник, умова, рушійна 

сила  якогось процесу),  функція (призначення, роль), привілей (право, 

перевага, пільга, надана окремим особам, групам людей або  певному 

станові, класу).  

 Дібрати синоніми до слів  соціальний (суспільний),  традиційний (тут: 

звичний), символ. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Одяг  пов’язаний з широким колом 

духовних понять. ІІ. Що означає термін “костюм”. ІІІ. Фактори, що 

впливають на одяг. 1. Захисна функція одягу. 2. Оберегова роль. 3. 

Обрядова функція. 4. Одяг визначав місце людини в суспільстві. 5. 

Національна функція одягу. ІV. Про що розповідає одяг). 

 Записати на дошці: важлива складова частина духовної й матеріальної 

культури народу; виразник суспільної та індивідуальної  

характеристики людини,  її  віку, статі,  характеру, смаку; відповідність 

соціальному рангові. 

 Усно переказати текст. 
 

Урок  № 64 

Тема: Відокремлені прикладки 
Мета: пояснити правила відокремлення прикладок; формувати вміння 

визначати в реченнях прикладки поширені й непоширені, розставляти 

розділові знаки в реченнях із відокремленими прикладками; виховувати 

патріотичні почуття, пошану до сім’ї, розвивати логічне мислення, увагу, 

удосконалювати вміння виконувати такі мисленнєві дії, як порівняння, 

конкретизація, навички роботи з підручником. 

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

. 
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І. Актуалізація опорних знань. 

 

* Прочитати спроектовані на дошку (заздалегідь записані на дошці) 

речення.  В кожному з речень вказати  прикладки. Яким членом речення є 

прикладка? Визначити означувані прикладками слова. Пояснити вживання і 

невживання  дефіса. Вказати відокремлені прикладки. 

 

І раптом убігає до кімнати поет Тарас Григорович Шевченко. 

(М.Рильський.) У шахтарки Ганнусі коси довгі і русі. (В.Сосюра.) Поети-

браття, пасинки епохи, у нас душа болить за рідний край! (В.Марсюк.) 

Свічка-пам’ять горить з пітьми. (В.Осадчий.) Лікую рани словом-деревієм, 

безсмертним подорожником-листком. (В.Гей.)  Тепло листя шумить, і у шумі 

його золотому красень Київ розцвів. (В.Сосюра.) Спасибі тобі, моє сонечко, 

за промінчик твій – щире словечко! (І.Франко.)  

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником. Опрацювання таблиці  “Відокремлені прикладки” 

та теоретичного матеріалу (с. 104-105). 

 

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Робота біля дошки. Записати речення, визначити в кожному прикладку. 

Пояснити вживання розділових знаків. 

 

  Підводиться вона, Вкраїна, наша мати.(А.Малишко.) Люблю Дніпро – 

ріку свого народу. (І.Савич.) Бережімо честь народу – найкоштовнішу 

перлину. (П.Тичина.) В серці людському живе сонцесяйна перлина – 

срібномовна моя Україна. (М.Сингаївський.) До тебе, Батьківщино – земле 

вічна, ведуть  усі стежки й усі дороги. (Б.-І.Антонич.)  

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Мамо, налийте мені молока – духмяного соку з липневого поля. 

(О.Довгий.) Бережу реліквію єдину – батькову світлину фронтову. 

(П.Перебийніс.) Коли мати хліб пекла, ми, діти, поумивані сиділи і тихенькі. 

(М.Нагнибіда.) Ми всі із хліба виростали, сину, із праці себто – чуда із чудес. 

. (Б.Олійник.) Мінялись ери, покоління, лиш не мінялося воно – неопалиме і 

нетлінне  пшеничне визріле зерно. (П.Перебийніс.) 

ІІ. Упала гілка – лапа снігова. (М.Рильський.) Ах, як вона цвіла, чарівна 

квітка! (П.Перебийніс.) Люблю васильки – скромні квітки. Розквітли дві 

троянди в парі – вогню дві чаші, повні вщерть. (А.Казка.) Розцвів  зірками 

пишними жасмин -  вродливий син пахучої хуртечі. (Д.Луценко.) Простягаю 
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руки до сонця, всього світлого оборонця. (Л.Забашта.) Дуби кронасті – зелені 

собори – чітко вимальовують у воді свої силуети. (О.Гончар.) Вінцем 

досягнень і надбань людини є, мабуть, рукотворне чудо – сад. (Л.Дмитерко.) 

Дивлюсь на вас, людей, не надивлюся. Нам дарувала природа руки – 

найдивніше диво. (П.Перебийніс.) Має людина в собі такий живчик – робити 

добро. (О.Гончар.) Цураюсь я багатства, висоти і популярності, ума отрути. 

(П.Куліш.) Я присяду із вами, із старими жінками. (Л.Забашта.) Щасливиця, я 

маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. (Л.Костенко.) 

 

* Робота з підручником.  Виконання вправи 244 (усно). 

 

* Пояснювальний диктант.  Записані речення прочитати. Правильно їх 

інтонуючи. 

 

І. Вже й дітки виросли в хатині – дівча і хлопчик. (А.Малишко.) Я, 

хлопчик-семиліток, вийшов з хати. (І.Драч.) Дівчинка – білявенький триліток 

- гралась в парку між веселих квіток. (Н.Забіла.) І ось я, дитина, стаю на свій 

перший урок. (Н.Поклад.) Біля мене стоїть Галя, дівчина з Пушкінської 

вулиці. (І.Сенченко.) Та не даремно у святу годину саме вони, знайомі нам 

воли, народжену під зіркою дитину своїм диханням в яслах берегли! 

(Л.Вишеславський.) А ми, веселі хлопчаки, снігами бігли навпрошки. 

(П.Перебийніс.) Острів Хортиця, за поясненням учених, отримав свою назву 

від слова “хорт”, тобто пес. (Д.Яворницький.) 

ІІ. Будить мати мене, пастушка, хоч будити не хоче. (П.Перебийніс.) Мій 

дядько Васюта, людина проста, борідкою схож на Ісуса Христа. 

(А.Малишко.) Ішли у город дечого купити два чоловіки із селян – Гордій і 

Севастян. (Л.Глібов.) Ще будем жити ми – і ти, і я! (П.Тичина.) Іде в чорній 

свиті  сам полковник компанійський, характерник з Січі. (Т.Шевченко.) 

Отаман полюбив Миколу й настановив його за крилаша, цебто за свого 

помічника. (І.Нечуй-Левицький.) Чи день, чи ніч, чи посвисти зав’юг, а він 

мене чекав, великий друг. (А.Малишко.) Ой, послухай, голубонько, не 

журись, ти на мене, молодчика, подивись! (Л.Глібов.)  

 

* Диктант із коментуванням. Записані речення прочитати, правильно їх 

інтонуючи.  

 

І. Вітер – сурмач і гуляка – стріпує тучі. (Ю.Тувім.) Ходить вечір, 

мрійний мій веселик, по дніпровій сивій ковилі. (А.Малишко.) Вечір – сивий 

дідуган – люльку викурить, а з діброви на курган місяць викотить. 

(М.Сингаївський.) І гірко в нічній глушині запалять люльки серед моху старі 

бородаті пні – підданці царя гороха. (Л.Костенко.) Бережком жабенята 

пострибують,  ці змалілі потомки мамонтів. (О.Гончар.) Ніч не спить – 

білявка синьоока. Ось прокинулась її дитина – ранок. (М.Доленго.) І 

приходять світанки, щоденних турбот адвокати, і несуть під пахвою тисячі 

різних справ. (Л.Костенко.) 
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ІІ. Воно було тонке, ласкаве й чисте, обличчя добрих, милосердих вод. 

(М.Бажан.) Так дивиться й слухає дуб непохилий. Круг нього гудуть, 

набираючись сили, дубки – його юні, потужні сини. (Л.Первомайський.) Ось 

жайворон ожив, трудар і ворожбит, над гуком весняних моторів і копит. 

(А.Малишко.) І, працівник великий, устав орач і плуг важкий підняв. 

(Б.Грінченко.) Босоніж за сівалкою іде поволі  в боях рубцьований солдат – 

владар землі. (М.Стельмах.) Треба робити її, працю, надбану віками. 

(Б.Грінченко.)  

 

V. Підведення підсумків уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання.  П. 15, вправа 247. 

 

 

Уроки № 65, 66 

Зв’язне мовлення 

Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю 

Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати  такі текстотворчі 

вміння, як визначення теми й головної думки тексту, з’ясування стилю та 

основного й допоміжних типів мовлення, самостійне складання його плану, 

трансформування плану детального переказу у план переказу стислого, 

самостійний  добір адекватних змісту та прослуханому зразкові виражальних 

засобів мови, реалізація задуму (письмове відтворення вихідного тексту-

зразка); формувати вміння стисло переказувати текст із збереженням  

стильових вимог;  виховувати повагу до наукових знань; розвивати  слухову 

пам’ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення, удосконалювати вміння 

відрізняти головне від другорядного; уточнювати й збагачувати словниковий 

запас учнів. 

 

Хід уроків 

 

І. Повідомлення мети і завдань уроків. 

 

ІІ. Підготовка до роботи над переказом. 

 

* Читання тексту вчителем. 

 

*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу  слів, які 

перебувають у пасивному словнику учнів. 

 

*Визначення теми та головної думки тексту.  

 

*Визначення стилю тексту, з’ясування стильових ознак. Визначення 

покладеного в його основу типу мовлення та допоміжних типів мовлення. 
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*Самостійне складання плану прослуханого  тексту. Трансформація 

складеного плану детального переказу на план переказу стислого. 

 

*Повторне читання вчителем тексту. 

 

ІІІ. Самостійна робота  над переказом (на чернетках). 

 

ІV. Підведення підсумків уроків. 

 

V. Домашнє завдання.  Відредагувавши чорновий варіант переказу, 

переписати  текст до зошитів. 

 

Тексти наукового стилю   

для   письмового  стислого  переказу 

 

1. Козацьке військо 

 

До рівня кращих європейських армій Військо Запорізьке піднялося у 

першій половині ХVІІ ст. Своєю організованістю та вправністю воно 

перевершувало армії багатьох європейських держав. 

Козацьку піхоту вважали найкращою в Європі. Вона героїчно й майстерно 

билася з ворогом на суші, шикуючись, як правило, в три шеренги. Перша – 

стріляла, друга подавала, а третя шеренга заряджала рушниці. 

Запорізька піхота уславилася штурмом ворожих фортець, що вважалися 

неприступними. Воювала  вона й на морі у складі  славнозвісних  козацьких 

флотилій.  

Вітрильно-веслові флотилії вели морські бої, охороняли береги. Є 

історичні відомості, що в походах проти  Туреччини  запорожці 

використовували  підводні човни набагато раніше, ніж  такі човни з’явилися 

в Західній Європі. Козаки сміливо атакували не тільки  окремі  турецькі 

судна, а й цілі флотилії. Залогу турецьких галер знищували, невільників-

веслярів  звільняли  й повертали до рідних країв або приймали до лав 

козацтва. 

Кіннота у запорожців була менш численна від піхоти, але й її дії 

відзначалися військовою майстерністю. Запорізька  піхота  вела наступ так 

званою лавою, шикуючись напівколом. Таким чином, вона атакувала ворога 

не лише з фронту, а й з флангів, заходячи в його тили. 

Артилерія Запорізького Війська складалася з важких гармат для облоги й 

захисту, а також легких рухливих фальконетів. Легкі гармати прикріплювали 

до бортів човна або судна. 

Найпоширенішим у козаків видом бойового порядку був так званий табір. 

З кількох рядів зсунутих і скріплених між собою возів утворювали 

чотирикутне рухоме укріплення. У його центрі  розташовувалося військо. 
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Такий бойовий порядок  давав змогу  швидко переходити від  наступального 

бою до оборони і навпаки. Сучасники називали його “рухомою фортецею”. 

Під час походу  піхота часом виходила з-за возів, а в разі небезпеки  

замикалася в оборонному кільці. Коли оборонялися, вози щільно ставилися 

один до одного, їхні колеса зв’язували та скріпляли ланцюгами. У бік ворога 

повертали  голоблі як списи або рогатини. За возами ховалося все військо.  

Під час довготривалої облоги  ворожої фортеці або  кругової оборони вози 

іноді засипалися землею, тоді з них утворювався міцний вал. Довкола  

копали шанці, вали й “вовчі ями” із загостреними кілками на дні. Як свідчили 

сучасники, сто козаків у таборі  могли успішно  боронитися  від татарських 

загонів з тисячі й більше вояків. Польські також улани не могли подолати 

непорушний мур козацького табору. 

На високий рівень запорожці підняли сторожову й розвідувальну служби.  

Охороняючи кордони від наскоків татарських орд, козаки створили  

оригінальну систему  сигналізації. Це були “маяки”, “фігури”,  за допомогою 

яких  про ворожий напад  подавали знак населенню. Це був своєрідний 

світловий телеграф. Коли помічали ворога, запалювали перший маяк, що 

стояв на кордоні, за ним спалахував другий, третій і так далі. Коли горів один 

маяк, це означало, що ворог наблизився до кордону, коли три – ворог вдерся 

в межі України. 

На Запоріжжі склалася залізна військова дисципліна. Найтяжчим 

злочином вважали  зраду. Січ стала місцем, де формувалися воєнні таланти, 

карбувалися характери.  

Ще з кінця ХVІ ст. Запорізька Січ перетворюється на політичний центр 

українського народу. (За О.Апанович; 452 сл.)  

 

 Пояснити лексичне значення слів  шеренга (група людей, вишикуваних 

в один ряд  і повернутих обличчям в один бік), залога (гарнізон; 

озброєна група людей, яка охороняє когось або щось), галера 

(військове багатовеслове судно, гребцями на якому були прикуті 

полонені або засуджені), флотилія (об’єднання військових суден), улан 

(солдат озброєної списами легкої кавалерії), фронт (лінія розгортання 

військ, а також бойового зіткнення з противником), тил (територія, 

розташована далі від лінії фронту; зворотній, лийьовий бік чогось), 

фланг (правий або лівий край розташування  військового строю або  

оперативної  побудови військ),  фальконет (старовинна чавунна 

гармата). 

 Дібрати синоніми до слів шанці (окопи), антоніми до слів  наступ 

(оборона) фронт (тил).  

 Скласти план (орієнтовний: І. Високий рівень Війська Запорізького. ІІ.. 

Козацька піхота шикувалася в три шеренги. 2. Штурм неприступних 

фортець. 3. У складі морських флотилій. ІІІ. Морський флот 

запорожців. 1. Вітрильно-веслові флотилії охороняли береги. 2. 

Використання підводних човнів. 3. Визволення невольників з 

турецьких галер. ІV. Кіннота наступала лавою. У. Найпоширеніший 
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вид бойового порядку – табір. 1. Чотирикутне укріплення з возів. 2. 

Вози перетворювались на вали. 3. Переваги козацького табору. VІ. 

Сторожова й розвідувальна служби. VІІ. Військова дисципліна. VІІІ. 

Запорізька Січ – центр політичного життя українців.) 

 Перепбудувати складений план на план стислого переказу 

(орієнтовний: І. Військо Запорізьке досягло європейського рівня. 1. Як 

воювала козацька піхота. 2. Морський флот запорожців. 3. Як 

виступала кіннота. 4. Козацька артилерія. ІІ. Бойовий порядок війська – 

табір. 1. Чотирикутне укріплення з возів. 2. Вози перетворювали на 

вали. 3. Переваги  козацького табору.  ІІІ. Сторожова й розвідувальна 

служби. ІV. Запорізька Січ – політичний центр українців.) 

 На дошці записати: Запорізьке Військо; довготривала облога, кругова 

оборона, непорушний мур козацького табору; оригінальну систему  

сигналізації; політичний центр українського народу. 

 Написати стислий переказ. 

 

2. Що таке впертість 

 

Самопізнання передбачає  виявлення так званих “бар’єрів”, які стоять на 

заваді прийняття та виконання людиною вольових рішень. Самовдоско 

налення має здійснюватися в напрямку усунення таких внутрішніх гальм. 

Однак щоб усунути ці гальма, потрібно розуміти, як  вони виникають і якого 

вигляду  можуть набирати. 

Упертість – рішення, яке людина зберігає незважаючи на його виразну  

помилковість чи навіть абсурдність. Як правило, саме впертість виступає 

найпершою ознакою дорослішання підлітка.  

Найчастіше підлітки виявляють упертість, відстоюючи своє право  

самостійно приймати рішення. Така  впертість – риса позитивна. Хоч при 

гострому конфлікті, підкреслюючи повагу до опонентів, варто свідомо  їм  

поступитися.  

Таким чином, упертість цілком може бути виявом не слабкої волі, а 

навпаки, засобом її тренування, набуття досвіду відстоювати власні рішення. 

Проте буває інший вид упертості, коли підліток  наполягає на явно 

неправильному рішенні  або через прагнення дошкулити тим, хто його 

умовляє, або ж  через небажання визнавати свої помилки. 

Упертість  також  може бути виявом нервової перевтоми. За умови 

ослаблення нервової системи, як зазначав фізіолог І.Павлов, виявляються так 

звані “фазові стани”, коли на будь-який подразник людина реагує так би 

мовити “навпаки”, діючи всупереч звичній моделі поведінки. Саме такий вид 

упертості є  яскравим  виявом  слабкої волі. 

Придивіться до самих себе й поміркуйте, наскільки часто і за яких 

обставин ви виявляєте впертість. Це попоможе  більше дізнатися про самих 

себе. Якщо ви поставите перед собою завдання  позбавитися впертості, ви 

зробите серйозний крок на шляху до самовдосконалення. (За Ю.Орловим;  

220  сл.) 
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 Пояснити лексичне значення слів абсурдність (нісенітниця, безглуздя),  

конфлікт (зіткнення протилежних інтересів, крайнє загострення 

суперечностей), опонент (особа, яка заперечує чиїсь думки; 

супротивник), воля (тут: одна з функцій людської психіки,  яка полягає 

у владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому регулюванні 

власної поведінки), фізіолог (фахівець з науки фізіології, яка вивчає  

функції живого організму, процеси,  які відбуваються в ньому та їх 

закономірності). 

 Дібрати синоніми до слів гальмувати, дошкулити, реагувати; 

антоніми до слів позитивний, опонент. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Самовдосконалення передбачає 

виявлення “бар’єрів” на шляху прийняття вольових рішень ІІ. Що таке 

впертість. ІІІ. У яких випадках виявляють упертість. 1. При 

відстоюванні права на прийняття власних рішень. 2. Через прагнення 

дошкулити тим, хто умовляє. 3. Через небажання визнати свої 

помилки. 4. Упертість як вияв нервової перевтоми. VІ. Бажання 

позбавитися впертості – крок на шляху до самовдосконалення). 

 На дошці записати: виявлення так званих “бар’єрів”; найперша 

ознакою дорослішання підлітка; за умови ослаблення нервової 

системи; так звані “фазові стани”; всупереч звичній моделі поведінки, 

фізіолог  І.Павлов. 

 Написати стислий переказ. 

 

 

Урок № 67 

Тема: Відокремлені прикладки 

Мета: закріпити знання про відокремлення прикладок; вміння визначати в 

реченнях прикладки поширені й непоширені, розставляти розділові знаки в 

реченнях із відокремленими прикладками; виховувати патріотичні почуття, 

любов до рідної пісні й  природи рідного краю, розвивати увагу, 

спостережливість, мислення, пам’ять, збагачувати й уточнювати 

словниковий запас. 

Тип уроку:  урок  закріплення вивченого. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Пояснювальний диктант.  Відокремлені члени речення підкреслити. 

Різновидом якого члена речення є прикладка? Вказати прикладки 

непоширені й  поширені. 
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   Такий пісенний добрий лад в землі моєї – України! (М.Сингаївський.) Я 

кланяюсь народу-сівачу, його святині – пісні незабутній. (П.Перебийніс.) І 

пісня – сонячна душа народу – злетіла в небо, плавна і дзвінка. 

(М.Сингаївський.) І долинає дивний спів – сама мелодія, без слів. 

(О.Ющенко.) Усе шукаю день при дні ту пісню – матір, і надію, і рідну 

посестру мені. (А.Малишко.) 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети  уроку. 

 

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей. 

 

* Бесіда.  

 Що таке відокремлення?  

 Які члени речення можуть відокремлюватись?  

 Різновидом якого члена речення є прикладка?   

 Які є спільні умови відокремлення прикладки й означення?  

 У яких випадках  поширені прикладки не відокремлюються?   

 Які розділові знаки ставляться  при відокремлених прикладках?  

 

V. Виконання  вправ на закріплення вивченого.  

 

* Диктант із  коментуванням.  

 

І. І він устав на горах перед нами, наш Київ. (М.Рильський.) Голови 

повік не схилить Київ – слави богатир. (П.Усенко.) Сяє в злоті крил 

охоронець Києва – Архангел Михаїл. (А.Камінчук.) Який він, справді, Київ 

цей! (М.Рильський.) Посол землі батьків, мій сонях, підтвердить підданство 

моє. (О.Лукашенко.) Вона – та логіка – гірка. Хай котиться подій ріка. 

(М.Доленго.) Десь, кажуть, є страшна богиня – Мойра. (Л.Костенко.)  

ІІ. Поезія – патериця Мойсея – вміє каміння скрушати, добувати воду із скелі, 

вбивати і воскрешати. (В.Броневський.) Суворий Дант, вигнанець 

флорентійський, встає із темряви часів середньовічних. (Леся Українка.) 

Співайся, пісне полум’яна, нехай почує вся земля про мужнього Франка 

Івана, сина коваля! (П.Тичина.) Мені здається часто, без оман, що десь вони 

зіходяться щоразу: білява Леся з-понад гір Кавказу і велетень труда – Франко 

Іван. А поміж них, немов легенди чар, стоїть Кобзар – учитель-володар. 

(А.Малишко.) Підсвічені багрянцем, тихо линуть листи кленові, падають до 

ніг безсмертній Лесі, гордості Вкраїни. (О.Ющенко.) Синам розкажуть мрійні 

матері, як ми ішли із думою новою, нових часів нові каменярі. (А.Малишко.)  

Все далі нас несе понад безодні пружина мислі – світова спіраль. 

(Д.Павличко.) Збирай, поете, і тримай в руці  людську данину давню – щастя 

й горе. (А.Малишко.) 
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Словник.  Мойра – в античній міфології богиня долі і призначення людей.  

Мойсей – персонаж Біблії (Ветхого Заповіту), вождь і законотворець 

єврейського народу.  Данте Аліг’єрі  -  видатний італійський поет епохи 

Відродження. 

 

* Переписати, вставляючи пропущені букви й розставляючи розділові 

знаки. Відокремлені члени речення підкреслити. 

 

І. Пл..ве Д..сна  - Довженкова ріка. (А.Малишко.) Дніпре, Дніпре! 

Ро..б..вав ти мури – гори кам’яні. (Олександр Олесь.) Спрадавна існують 

л..генди про Ржищів – квітуче полянське с..ло. (Б.Дегтярьов.) Колись була 

с..льніша за Н..птуна Бр..танія – володарка морів. (Л.Дмитерко.)  Рік іде. Його 

предок старенький – Дід-Мороз -  не вст..гає за ним. (П.Перебийніс.) На 

порозі гість в..селий -  дощ блакитний, в..сняний. (М.Рильський.) Стіною 

ставши, сповнений жаги, живої хвилі він ніде не зрадив, з води на спеку 

висунутись радий. В обійми річку тиху він бере – стрункий і кучерявий 

очерет. (М.Доленго.)  

ІІ. І, як торік, в..ходить на планер художниця руденька – осінь рання. 

Вона вже йде, вона вже йде здаля... Їй знову позуватиме з..мля – натурниця 

т..рпляча і пр..красна. (О.Башкирова.) І виє вовк, ночей моїх сол..ст. 

(Л.Костенко.) І глипає на нас зворушено і гордо щасливий предок – щ..рий 

шимпанзе. (В.Симоненко.) Я чув, про що говорять коні – сумні і добрі 

трударі. (М.Сингаївський.) Як ти цвіла, краса осель, рожева мальва-дим! 

(П.Усенко.) Доцвітали конвалії в травах, голубої весни прапори. 

(В.Симоненко.) В цю таємну ніч Купала в лісі папороть цвіте, ро..цвітає, 

обс..пає цвіт – проміння золоте. (Олександр Олесь.) Аматор квітів і пташок 

співочих, він над усе мандрівки полюбляє. (М.Рильський.) М..телик малий – 

найт..хіший літак цього світу – волає до нас,  але ми і до нього глухі. 

(В.Коротич.) Мене ж ніщо у серце не торка: ні ліс, ні сад – з..лений мій 

кудрявчик, ані в луску ро..топлена ріка. (П.Тичина.) Трамваї – набиті 

гамором вулики – бредуть по коліна в пелюстковій іржі. (Р.Лубківський.) 

ІІІ. Жив собі колись на світі крук, в..лика птиця. (Б.Грінченко.) Був собі 

лев – король с..ленний, такого не було ніде. (Л.Глібов.) Шпак, пташина 

пер..літна, пов..ртається додому, в’є гніздо в дуплі старому. (В.Паронова.) 

Там жайвір,  цей небесний верхолаз, до сонця тягне співучу волосину. 

(П.Перебийніс.) Стоїть на подвір’ї король – індик у ч..рвонім жабо. 

Вискочивши на віз, піднявшись понад юрму, півень, поет-маркіз, виспівує 

славу йому. (Д.Павличко.) Від огира та від ослиці вродився мул – ні се ні те. 

(Природа любить неб..лиці, бува, ще й не таке спл..те). (Д.Павличко.) Біга 

невтомима комашня – м..тушливі санітари лісу. (Д.Луценко.) Під дубом у 

гаю жила гадюка, непросипуща злюка. (Л.Глібов.)    

 

* Навчальний диктант. Відокремлені члени речення  підкреслити.  
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Михайло  знав  Віру – худе індиченя з гострими лопатками. Він жив  на 

Стожарах, далекому кутку села. Стежка до школи пролягала поміж двох 

болітець. Якось так виходило, що Віра  майже завжди опинялася на стежці 

поперед нього. Але йому тоді подобалась інша дівчина – кучерява Надя. 

По-справжньому Михайло побачив Віру, коли вона стояла на сцені й 

співала  “Продай, милий, сиві бички”. Співала несміливо, мабуть, не була 

впевнена, що хтось  продасть бички заради неї, отакої тонкошийої й 

гостроплечої. Дівчина  притупнула стрункою ніжкою, взутою в зграбний 

чобіток, розвела врізнобіч ріжки хустки.  І тоді чимало хлопців здивувалося, 

чому досі не помічали цієї дівчини, такої красуні.  Вона приворожила їх 

своїм співом, чистим голосом, відданістю пісні, чаром очей, задивлених у 

даль, щирим усміхом.   

Надзвичайно гарні були Вірині очі: великі, зеленаво-карі. Погляд був то 

палаючий, допитливий, то задивлений у непроглядну глибінь, сповнений 

водночас  і зухвальства, і захвату світом. (За Ю.Мушкетиком;  138 сл.) 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку.  

 

VІІ. Домашнє завдання.  П. 15, вправа  248. 

 

Уроки  № 68, 69 

Тема: Відокремлені обставини 
Мета: пояснити правила відокремлення обставин, формувати вміння 

визначати відокремлені обставини в реченнях, розставляти розділові знаки в 

реченнях з відокремленими обставинами, правильно інтонувати речення з 

відокремленими обставинами; виховувати повагу до усної народної 

творчості; розвивати  увагу, спостережливість, логічне  й  образне  мислення, 

уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів. 

Тип уроків:  уроки  вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: роздавальний  матеріал, підручник. 

 

Хід уроків 

 

І. Перевірка домашнього завдання.  

 

* Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома 

учнями. 

 

 

Картка 1 

 

Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення 

без їх вилучення). Пояснити вживання розділових знаків, відокремлені члени 

речення підкреслити. 
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Час, моя пісне, у світ погуляти, розправити крильця, пошарпані горем! 

(Леся  Українка). Лунає та пісня – баовиста й жива, така старовинна й 

нечувана зроду. (М.Доленго.) Нам личить правда, сказана у вічі. А вислухана 

правда личить вдвічі! (В.Герасимчук.) Дивись не на свічки, погаслі  з 

холодини, а на думки й діла людини. (О.Туманян.) О юність, юність, молода, 

барвиста, напоєна мільйонами сонців! Як я люблю твій водоспадний спів! 

(Л.Забашта.)  

 

 

 

Картка 2 

 

Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення 

без їх вилучення). В останньому реченні підкреслити члени речення. 

 

Братайтеся з нами, з нами, козаками, згадайте Богдана, старого гетьмана. 

(Т.Шевченко.) Народила мене на світ українка – полтавська мати. 

(Д.Луценко.) На мить притихла пісня солов’їна, в Дніпро скотилась гаснуча 

зоря. І все це разом зветься Україна – на всіх одна і в кожного своя! 

(О.Лукашенко.) Шевченко йде -  вогонь, людина, буря – і дивиться в 

столітню далеч. (Б.-І.Антонич.) 

 

 

Картка 3 

 

Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення 

без їх вилучення). Пояснити написання виділених слів. 

 

І знову місяць – сторож ночі – запалить свічі в небесах. (О.Гузій.) Місяць 

– пастух на горі – спинивсь, диво йому предивне в палахкотючості кольорів. 

(М.Самійленко.) Місяць плив по чистому небу – великий срібний сазан у 

погідному озері. (Є.Гуцало.) Хмари квітнуть – темно-синій гай – срібною, 

веселою грозою. (М.Доленго.) На струнах вічності перебираю я, одинокая 

верба. (П.Тичина.) Про щось журливе чуло мовить намагається трава – 

тендітні, ніжні, зелененькі струнки. (А.Казка.)  

 

 

* Попереджувальний диктант.  

 

І. Та біжу, ти мені пробач! В телевізорі знову м’яч – популярний ерзац 

інтелекту. (І.Драч.) Лиш мисль на мисль помножена стократ  дала людину – 

найдивніше диво. (Л.Дмитерко.) 

ІІ. У нас, у бджіл, такий девіз: “Хто не працює – в мед не лізь”. 

(Нар.творч.)  Їй можна, природі одвічній, радіти. (Б.Грінченко.) Ми робимо 

роботу звичну, своєї долі ковалі. (О.Грязнов.) 
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Словник. Ерзац -  неякісний замінник, сурогат. Інтелект – здатність до 

мислення, особливо до його вищих теоретичних рівнів. 

 

І. Актуалізація опорних знань. 

 

* Прочитати спроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на дошці) 

речення, вказати в них одиничні дієприслівники та дієприслівникові 

звороти.  Якими членами речення вони є? Пояснити вживання  розділових 

знаків у реченнях. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. 

 

І.  Лінь, лежачи на печі, мерзне. Усе святкуючи, не матимеш чого їсти.  Два 

дні відпочиваємо, п’ять днів проледарювавши. Лежачи, й посидіти ніколи.  

Народна творчість. 

ІІ. За вікном у вишневих гілках шарудить, бешкетуючи, вітер. (Д.Луценко.) 

Плачучи, крутиться вітер круг хати. (Б.Грінченко.)  Ти раптом розхвилюєшся 

в тривозі, відчувши теплий подих вітерцю. (Д.Луценко.) І розгулялись дужі 

вітерці, долаючи невидимі простори. (А.Малишко.)  По городі, заплутуючись 

в огудинні, шукав собі  на ніч місця вітерець. (М.Стельмах.) Пограбувавши 

золоті хороми, вітри  в гаях ділили бариші. (Л.Костенко.) “Ого-ого!” – шаліє 

вітер, “Го-го!” – сміється із-над  хмар і, прислухаючись до грому, каміння 

кидає у яр. (Олександр Олесь.) 

 

* Робота з підручником. Виконання вправи 268. 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Відокремлені обставини” та 

теоретичного матеріалу (с. 114). 

 

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Робота біля дошки.  Записати речення. Пояснити вживання в кожному 

розділових знаків. Підкреслити відокремлені обставини. Прочитати речення, 

правильно їх інтонуючи. 

 

Не пізнавши отрути бджоли, не скуштуєш і меду. Закрутив носом, 

переплутавши хрін із медом. Вміючи, печуть хліб і з каменю. Ївши, гріється, 

а працюючи, мерзне. Хоч мене й рано збудили, та я надолужив взуваючись. 

Така хата тепла, що потієш дрижачи. 

Народна творчість. 

*Попереджувальний диктант.  
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Прийшли непрохані, то підете не ївши.  Хто ходить знаючи дорогу, той 

не спотикається. Мани собаку, маючи кияку. Тигра за хвіст не хапай, а 

вхопивши, не відпускай. Побачивши вовка, собаки між собою враз миряться. 

Свиня не з’їсть, не покачавши. Просить покірно, наступивши на горло.  

Народна творчість. 

* Пояснювальний диктант. 

 

І. Мовчить, скупавшися в зимовім молоці, алея волохата. (М.Рильський.) 

Білим цвітом сніжини, кружляючи, падали з хмар. (Д.Луценко.) І навіть дощ, 

зимуючи, посивів. (І.Ліберда.) Снігопад як на те валив не перестаючи. 

(Г.Колісник.) Шелеснувши, прослалась пухка ялинка шини на ранішній 

пороші, на свіжому снігу. (М.Бажан.) Спала природа, а з неба мірошник, руки 

простягши над нею, сіяв крізь хмари муку. (Олександр Олесь.) Вили в степу 

хуртовини, кружляли в дикому сніговійному танці, розкидавши по небу 

клочкуваті подерті хмари. (З.Тулуб.) То не іній, то ледве примітні білі 

голенькі хлоп’ята злітали з гілок, і кожне, вхопивши за руку сніжинку, 

почало біля сніжинок крутитися та гопака вибивати. Сніжинки, собі 

зіп’явшись на пальчики, дрібно ногами вибивали. Сніжинки з інеєм ще 

більше  закрутилися, стовпом здіймаючись угору. (Панас Мирний.) 

ІІ. Місяць срібний, піднявши високо свій щит, вглядається. (А.Казка.) 

Низесенько завис, чекаючи мене, Чумацький Віз. (І.Жиленко.) Сном  

повиваючи землю, линула ніч небесами, з темно-блакитної ризи сиплючи 

рясно зірками. В темнім саду соловейко, коники в полі щосили, славлячи ніч 

яснозору, радісним співом дзвеніли. (О.Плещеєв.) Світало стиха. 

Прокидались тіні, заводячи із світлом боротьбу. Підваживши зигзаги чорних 

ліній, трава стелила росяну журбу. (М.Доленго.)  

ІІІ. Усяка пташечка, радіючи, співала. (Л.Глібов.) Угвинтився у синяву 

жайвір,  розсипаючи срібло пісень. (Н.Кошара.) Ой крикнула лебедонька, 

крилом воду розбиваючи. (П.Куліш.) Спить на дереві, вмостивши під крило 

голівку, птиця. (М.Емінеску.) На стрісі хати стоїть боцюн, витягнувши вгору 

перчину  червоного дзьоба. (Є.Гуцало.) Соловей, стуливши очі, в келих ночі 

срібло точе. (Олександр Олесь.) Знову чайка кигиче, вітра-легіня кличе, 

розпросторивши крила, йому  навстріч летить. (Н.Петренко.) Гусиний ключ, 

майнувши вдалині, в старих грудях розбудить серце юне. (М.Рильський.) 

Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес. (Нар.творч.) Сороки 

скреготали, стрибаючи по стіні і махаючи своїми чорними хвостами. (Панас 

Мирний.) Покинувши ліси свої, сорока в город полетіла. (Б.Грінченко.) 

Забувши мову посестри сільської, скрипить чи скиглить ластівка міська. 

Вона летить над сквериком похилим, нездатна навіть на банальне “фіть”, 

немов охрипла, захлинувшись пилом гонитви у чаду тисячоліть. (В.Моруга.) 

Із барви ковані довгасті жовті  бджоли, ввібравши сонця в теплі хоботки, 

летять до вулика, як дітлахи до школи. (А.Малишко.)  

VІ. Кого ховають тут кургани, низькі нахмуривши лоби? (В.Марсюк.) Там 

могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють сумуючи. 

(Т.Шевченко.) Захитались прапори, і летить степами військо, обганяючи 
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вітри. (Олександр Олесь.) Шевченкові думи, збудивши історію, розірвавши 

закони несамовиті, запинають минуле  габою суворою і дзвенять тобі, Києве, 

в бронзі відлиті. (А.Малишко.) Живи, підносячи розплющену, побиту честь і 

чистоту. (Д.Павличко.) І крила вгору зносить у надії, воскресаючи, 

прекрасний Львів. (М.Рильський.) Затихши, не в силі од сміху дихнути, 

сидять приголомшені вкрай глядачі. (Л.Первомайський.) Старий співак 

співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. (Л.Костенко.)  

 

Словник. Банальний -   давно  відомий, шаблонний, заяложений. 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

І.  Умившись, Марко видибав надвір. Ранок одразу охопив його свіжістю 

і сонцем. Усе повтіря було густо засноване майже невидимими  нитями 

паморозі. Тільки вдивляючись  проти молодого сонця, можна було помітити, 

як вони щедро розщеплювались на крихітні сніжинки-іскорки, творячи 

навколо невідчутну золоту метелицю. Так, це була справжня, але незвичайна 

метелиця, що сліпуче рухалась своїми шляхами і колами. Марко, любуючись 

нею, дивувався, чому раніше ніколи не бачив, що може творити звичайна, 

сонцем підсвічена паморозь.  

За М.Стельмахом. 

ІІ. Тихо-тихо зазвучав голос, дедалі все дужчаючи та піднімаючись 

угору. Усі зразу стихли, слухаючи пісню. І було що послухати. У кожного 

перед очима  встала ніч, тиха та зоряна. Сизим мороком криє вона страшенні 

скелі. Здається, гори ворушаться, скелі шепочуть  між собою, дослухаючись 

до того гомону. Серце завмирає, душа ширшає. Ніби чуєш, як  кидається 

всесвітнє серце. 

Пісня завмерла, проте луна від пісні бриніла в кожному серці, ворушачи 

якісь глухі почування. Всі мовчки, схилившись, сиділи. 

За Панасом Мирним. 

ІІІ. Які ж округи скелі та шпилі! Дніпро поривається,  розбиваючи кручі 

між них, грючить по камінню й високо  прискає, перелітаючи через них. 

(Марко Вовчок.) Дніпро, обгинаючи Поділ,  у своїх холодних бризках течії 

ніс наниз усю  розкіш українського вечірнього неба. (Т.Осьмачка.) Рибалки 

тягли важкий невід, живим півколом оточивши затоку. Коли крайній із них 

виходив на піщану обмілину, волочачи, важку мокру сіть, він миттю кидався 

знов у воду і брався за невід позаду того, що був найдалі від берега.  Риба 

борсалася у воді, натикаючись на тонку, але міцну перепону. В розпачі 

кидалася на всі боки, виплигуючи з води, але сіть невпинно наближалася до 

берега, тягнучи її за собою. (З.Тулуб.)  

 

* Навчальний диктант. 

 

Сідало  сонечко в сизо-червоні хмари, а зверху гоготіло червоне зарево.  

Коли зарево бліднішало, хмари, мов живі страховища, щось бубоніли, 
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блимаючи огненними очима. Шварконула блискавиця, обвиваючи все 

вогненним поясом, і стустилася стрілою у яр. Гогонула земля, тіпаючи на  

своїх широких грудях, як пір’їну, здоровенні палати, височенні церкви і 

невеличкі хати.  

Дощ, як з відра, линув на землю. Побігли швидко, мов ящірки, потоки з 

гір, стрибаючи на переступах, в’ючись гадюками по ровах, щось глухо 

булькочучи, грізно пінячись. Зашуміла вода по низині, шукаючи виходу і, не 

знаходячи, щось булькотіла своєю бульбашковою мовою, наче сердилася... А 

грім  гукав, торохтів на увесь світ своїм страшенним гуком. 

Помчалися темнії хмари далі, зоставляючи на своєму шляху воду. 

Понеслися вони в інший край,  гудячи та блимаючи. Блиснув місяць. Заходив 

він по горах, по долинах, по людських оселях, заглядаючи в темні шибки 

вікон, заглядаючи в яри, зазираючи в провалля. (За Панасом Мирним; 140 

сл.) 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. П. 16, вправа 272. 

 

Уроки № 70-72 

Тема: Відокремлені обставини 
Мета: закріплювати знання про відокремлення обставин, уміння визначати 

відокремлені обставини в реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях з 

відовремленими обставинами, правильно інтонувати речення з 

відокремленими обставинами; виховувати  патріотичні почуття, любов до 

природи; розвивати увагу, спостережливість, удосконалювати такі 

мисленнєві дії, як вміння порівнювати,наводити аргументи на підтвердження 

тез,  розвивати естетичні почуття. 

Тип уроків:  уроки  закріплення вивченого. 

Обладнання: роздавальний  матеріал, підручник. 
 

Хід уроків 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 
 

* Робота біля дошки.  Виконання індивідуальних завдань двома-трьома 

учнями. 
 

 

Картка 1 

 

Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). Відокремлені члени речення підкреслити. Прочитати речення, 

правильно їх інтонуючи. 
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Рятуючись від дощу, сховався в озеро. З’ївши калач, вертаєшся до хліба. 

Кривою дорогою йдучи, попереду мало бачиш. Не замочивши рук, обличчя 

не вмиєш. Зліпив дірку до бублика дядя, на себе дивлячись. Спотикаючись, 

вчаться ноги вище піднімати. Нагаздував, як кішка, за плугом ходячи.  

Народна творчість. 

 

 
 

Картка 2 
 

Переписати, уставляючи на місці крапок пропущені  букви.  Пояснити 

вживання розділових знаків. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. 

 

Л..жав на сіні, слухаюч.. півнів. (М.Доленго.) Тонко видзвонююч..,  

кружляли над хлопцями комарі. (З.Тулуб.) І, забивш..ся в кутки, пряли пряжу 

павуки. (В.Симоненко.)  Собаки ледь підводили хвости, ліниво поз..раюч.. на 

мухи. (Б.Олійник.) Ти, вгору под..вивш..сь, далі йдеш. (М.Доленго.) Смієт..ся 

баба, клята скіфська баба, смієт..ся, ухопивш..сь за живіт. (Л.Костенко.) І пан 

старий, надівш.. окуляри, провізію з комори видає. (П.Куліш.)  
 

 

 

Картка 3 

 

Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). В останньому реченні підкреслити члени речення. 
 

Вогонь в печі лежав втомившись, тихо дрімаючи жаром. 

(М.Коцюбинський.) Іде, виграваючи міддю, в серця ударяючи, марш. 

(М.Бажан.) Коваль пішов, замкнувши кузню. (Олександр Олесь.) Ми на 

вигоні в цурки грали, партизанили й воювали, вкравши пруття стальні в 

коваля. (В.Симоненко.)  
 

 

* Пояснювальний диктант. 
 

І. Ваблять, всміхаючись, луки. (Олександр Олесь.) Степ, тихо заснувши, 

лежить. (Б.Грінченко.) Вставало сонце з-за могили, раділи люди встаючи. 

(Т.Шевченко.) Хай розкаже, що вчуває, пробиваючись, трава. (Олександр 

Олесь.) Широке соснове гілля, наїжившись, дивиться вгору. (М.Доленго.) 

Старі верби стоять похнюпившись. (О.Кониський.) Я дивлюсь, радіючи, на 

сади в цвіту. (В.Сосюра.) Вишні, зацвівши, у росах заплачуть. (М.Томенко.) 

Весело, вільно струмочки побігли, радісну вість несучи. (Олександр Олесь.) І 

тужать, відлітаючи, ключі. (Д.Луценко.) Полинно пахне ніч, пов’явши в 

небосхилах. (А.Малишко.) З високих гір струмок збігав, водою землю 

напував, до себе ваблячи і звіра, і людину. (Б.Грінченко.) Присівши на 



 192 

пеньку серед поляни, я розглядав видовисько туманне. (М.Рильський.) Про 

що тут не згадаєш ідучи! (М.Доленго.)  

ІІ. В мислях ти йдеш на дороги несходжені, бурю чекаючи в синій 

блакиті. (Л.Забашта.) Безкрає поле злегка піднімається вгору, тонучи ген-ген 

у жовто-прозорій блакиті неба. (Панас Мирний.) І тривожніший все я, ждучи. 

(О.Ольжич.) І коли я впаду безсилий, ніхто не спиниться йдучи. Хіба що 

вітер полудневий крилом пригріє летючи. (Олександр Олесь.) Доля ошукала, 

а радість, плачучи, від мене геть пішла. (А.Казка.) Ховаючи свою скорботу в 

грудях,  ми радості бажали завжди людям. (Д.Луценко.) 
 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

 

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей.  

 

*Бесіда.  

 Якими частинами мови найчастіше виражаються обставини?  

 За яких умов відокремлюються обставини, виражені  одиничними 

дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами? Навести 

приклади. 

 Коли не відокремлюються виражені одиничними дієприслівниками 

обставини? Навести приклади. 

  
 

ІV. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 
 

* Диктант із коментуванням.  
 

І. Ти, Батьківщино, вчила мене жити, дбайливо підпираючи плечем. 

(Л.Дмитерко.) А України вогник  променів, розпалюючи у серцях багаття. 

(І.Гайворон.) Я на голос батьків з діда-прадіда йду, розділяючи з ними і славу 

й біду. (М.Сингаївський.) В раду зібравшись, козацькі потомки гудуть. 

(П.Куліш.) А зрозумівши, юрба виростає в народ! (Б.Олійник.) А хто мене 

навчив той край любить?  Чи то мені, колишучи малого, співала мати ріднії 

пісні?  Чи, учачи маленького любити усіх людей, вона мені казала, щоб 

рідний край свій я найбільш любив? (Б.Грінченко.) І поспішаю, друзі, 

звідусіль, почувши заклик до нового бою. (М.Доленго.) Тисячу літ Вітчизна 

стоїть, вічністю змивши слід лихоліть. (Р.Лубківський.)  

ІІ. Минаючи убогі села  понаддніпрянські невеселі, я думав: “Де ж я 

прихилюсь?”  Понад Дніпром, гаєм ідуть старі гайдамаки, ідучи співають.  ... 

Про Україну сліпий старець, сумуючи, співає під тином. А Ярина дає зброю, 

на порозі стоя. У неділю не гуляла, та на шовки заробляла, та хустину 

вишивала, вишиваючи, співала. Іде чумак з-за Лиману з чужим добром, 

безталанний, чужі воли поганяє, поганяючи, співає. А я, отож таки вночі іду 

та кашляю йдучи. 

З творів Т.Шевченка. 
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ІІІ. Киваючи  рясною  головою, зелений ліс до сонця  засміявсь. 

(Б.Грінченко.) Лягав мені до ніг покірним барсом ліс, ховаючи в собі проваль 

жахкі глибини. (Б.Олійник.) Сонце одходило до спокою, червоним світлом 

обдаючи  землю. (Панас Мирний.) А в небі, ніжно обіймаючи принишкле 

море, здіймалася велетенська веселка. (В.Канівець.) З моря вставала рожева 

зоря, розмальовуючи його безкраю просторінь привабливими кольорами, 

простилаючи перед козацькими чайками  рожевий, сріблом гаптований 

килим. (А.Кащенко.) Небо, високе і чисте, просівало  зорі крізь невидиме 

решето, а вони мерехтіли падаючи. (Григорій Тютюнник.) І ось тоді, 

проламуючи хащі, три голови звернувши врізнобіч, Змій пролетів, вогнем 

дихнув із пащі, бо Змій літає в горобину ніч. (Л.Костенко.)  

ІV. Про мед і шовк згадавши, назову бджолу й метелика. (М.Доленго.) 

Там, запашні збираючи приноси, літали, наче іскри, бджоли й оси. 

(Д.Павличко.) І, надлетівши, зморена  бджола відчує стебел плавне 

колихання. (В.Стус.) Соковито пробриніла  повз самісіньке вухо бджілка, 

покружляла навколо ока мого і, невдоволено бубонячи щось, одгула. 

(Є.Гуцало.) 
 

*Переписати, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові 

знаки (подаємо речення без їх вилучення). Відокремлені члени речення 

підкреслити. 

 

І. Чи  довго ж будемо мовчати ми, зостаючись лякливими рабами? Ні, 

борімось і вдень, і вночі на шляху, на степу, серед лісу, щохвилини на бій 

стаючи!   У пісні тій надії всі і  муки свої ми вилили, співаючи щоденно її. Не 

краще б же було в бою зазнати смерті, боронячи своє життя, ніж без пуття, 

тікаючи, віддать себе пожерти? Народ-герой героїв появляє, шануючи, він їх 

вінцем вінчає. І, забувши всі муки тяжкії, встану дужий до праці я знов. Ми 

вкупі боремось у безталаннім краю, народ наш ведучи до визволу  ясного.  

З творів Б.Грінченка. 

ІІ. Додаючи нам сили і потуги, не виведе нас техніка із туги. 

(Д.Павличко.) Наука, із невдячності осліпши, з нетямою по-братськи 

обнялась. (П.Куліш.) В латинських назвах потопаю, об скелі термінів 

б’ючись. (М.Доленго.) Сталь стругаючи,  ламаючи руду, ллючи чавун, 

витоплюючи мідь, дано труду збагнути світ, пізнати і змінить. (М.Бажан.) Я 

лопатою гримлю, грунт копаючи заклятий. (В.Брюсов.) Світ, набравши в 

моря рівноваги, сяє, свіжих виповнений сил. Як святістю освячений святою 

покличе мене батьківський поріг, я знов поїду, перед ним постою, 

переступлю, зітерши пил із ніг. (О.Довгий.) І скільки щасливих хвилин ми  

згубили, ховаючи  ніжне, юнацьке чуття... (Л.Первомайський.) Думаю думу,  

йдучи  додому, в Лету заходжу все глибше й глибше. (Ю.Тувім.)  
 

*Скласти й записати по два речення з кожним з поданих дієприслівників, 

щоб в одному з речень виражена дієприслівником обставина 

відокремлювалась, в другому – ні. 
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Зразок.  

Співаючи, я завжди отримую величезну насолоду. Я  завжди отримую 

насолоду  співаючи. 

 

Читаючи, спостерігаючи, напружившись. 

 

* Пояснювальний диктант. Вказати відокремлені члени речення та вставні 

слова й словосполучення. 

 

 За старогрецькою легендою, Дамокл, придворний сіракузького тирана 

Діонісія Старшого, позаздривши своєму володареві, назвав його 

найщасливішим із людей.  Тоді Діонісій посадовив заздрісника на своє місце, 

над яким висів на кінській волосині гострий меч. Перелякавшись на смерть, 

Дамокл встати з крісла не посмів.  Діонісій звелів йому сидіти, пояснивши, 

що меч над його головою – то символ тих небезпек, яких він, володар, зазнає 

постійно, незважаючи на нібито безтурботне життя. Звідтоді вираз “дамоклів 

меч”, як відомо, вживається у значенні постійної небезпеки. 

В.Чемерис. 

* Відредагувати речення.  Відокремлені  обставини підкреслити. 
 

Прочитавши історичну повість, вона мені сподобалась. Захотівши 

звернутися до підручника історії, бажаючи  більше дізнатися про  запорізьке 

козацтво. Все  більше закохуючись у цю історичну добу, виникла повага до 

волелюбства й  незборимості наших предків. 
 

* Творча робота.  Подані фразеологізми ввести в невелике висловлювання 

(обсяг -  5-6 речень) на тему “Праця і я”. Пояснити невживання ком при 

дієприслівникових зворотах. 
 

Сидіти склавши (згорнувши) руки. До роботи плачучи, а  до танців 

скачучи. Працювати не покладаючи рук. 
 

* Навчальний диктант.  Підкреслити відокремлені члени речення. 

 

І. Криниця була в долині й називалася безодньою. Нахилившись над 

нею, можна було бачити, як пульсують струмені на дні, дихають, а від того 

дихає вся криниця, тихо схлипуючи об цямрини. Вода пахла  вічністю, 

чебрецями й калинами. З неї пив Іванів батько, дід і прадід... Кажуть, ті 

джерела били тут одвіку. Криниця, певно, випоїла кілька родів, наливши 

снагою їхні серця, м’язи.  

Іван теж немов вийшов з тої криниці. З неї його тіло, м’язи, кров, думки 

й помисли.  Про криницю Іван згадував, п’ючи на війні воду з калюж, боліт, 

інших криниць, чашок і чарок. Часто думаючи  про неї, Іван відсторонював 

од себе смерть. Ні, не може він  погинути, щезнути, доки пульсує криниця. 
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Хтось із їхнього роду мусить пити з неї. Тож, либонь, варто мучитись, щоб 

вернутись до неї. (За Ю.Мушкетиком; 125 сл.) 

ІІ. На ліжку твердому – на голій землі, вгорнувшись в козацьку кирею, 

лежав, головою на простім сідлі, отаман козацький і ждав, щоб прийшли 

хвилини розлуки з землею. Він сам умирає в цьому курені, лежачою смертю 

вмирає... Навкруг тільки стіни, похмурі й сумні, та джура, ховаючи сльози 

дрібні, на нього, сумний, поглядає. І стало козацтво круг нього смутне, і 

ждуть всі останньої мови... “Вволіть мою волю в останній цей час, мене на 

коня посадіте... Вступлю я в стремена і гляну ще раз на батька, на степ, мої 

діти!” І загад останній почувши сумний, козацтво коня вже сідлає. І батька 

старого садовлять вони, і тихо кінь вірний ступає.  І їдуть все далі... Смутні 

козаки ні слова іще не сказали. Отаман мовчить, похиливсь до луки, 

стиснувши свій повід, не рушить руки. І коней тоді зупинили вони, отаманів 

кінь зупинився. Отаман одразу схитнувсь на коні, заснувши в останнім 

довічному сні, на руки їм, мертвий, схилився. (За Б.Грінченком; 140 сл.) 

ІІІ. Ніч надворі, холодна зимня ніч. Такі ночі завжди заганяють людей у 

теплу хату, до ясного світла. І коли надворі вітер виє, розносячи снігові 

замети, обдаючи пізнього перехожого холодними поцілунками, у хаті йде 

тепла розмова.  

Червоне зарево полум’я горить у грубі, світить на всю хату, зафарбовуючи 

все червоним кольором: стіни, долівку, шибки. Товариство сидить коло 

груби і дивиться на огонь. Сплітаючись, огненні язики лижуть сухі дрова.  

Дрова тріскотять од того гарячого лизання, лопотять вогненними  іскорками, 

зливаючись в одну хвилю вогню.  Тремтить та хвиля, то  здіймаючись високо 

угору, то схиляючись  набік. Тіні людей  лежать серед хати, трусячись, мов 

від холоду. Тіні стрибають,  бігають, трусяться, а товариство, не помічаючи 

того, веде мирну розмову. (За Панасом Мирним; 110 сл.) 

 

Cловник. Цямрини – деревини  колодязного зрубу;  кільця зрубу, надземна 

частина зрубу. 

 

VІ. Підбиття підсумків уроків. 

 

VІІ. Домашнє завдання. П.16, вправа 275. 

 

Урок № 73 

Зв’язне мовлення 

Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 

Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати такі текстотворчі 

вміння, як уміння визначати тему та головну думку тексту, колективно 

складати його план, самостійно  добирати адекватні змісту виражальні засоби 

мови, реалізуваим задум (усне відтворювати прослуханий  текст); формувати 

вміння вирізняти в тексті ознаки публіцистичного стилю та свідомо 

відтворювати їх у переказі, а також вміння виділяти в переказуваному тексті 

головне й переказувати, опускаючи все другорядне, менш істотне; 
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виховувати повагу до таких моральних рис, як гуманність, розсудливість, 

відповідальність; розвивати увагу, логічне й образне мислення, пам’ять, 

збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.. 

 

Хід уроку 

 

І. Повідомлення мети і завдань уроку. 

 

ІІ. Підготовка до роботи над переказом. 

 

* Читання тесту вчителем. 

 

*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу  слів, які 

перебувають у пасивному словнику учнів. 

 

*Визначення теми та головної думки тексту.  

 

*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу 

мовлення та допоміжних типів мовлення. 

 

*Колективне складання плану докладного переказу  тексту. 

 

* Перебудова плану докладного переказу  тексту на план стислого переказу. 

 

*Повторне читання вчителем або учнями  тексту. 

 

ІІІ. Усне переказування учнями тексту за планом. 

 

ІV. Підбиття підсумків уроку. 

 

V. Домашнє завдання. Повторити  п.16, вправа  227. 

 

Тексти  публіцистичного стилю  

для усного стислого переказу 

 

1. Чи  допустиме убивство ім’ям держави 

 

Це слово  бояться навіть вимовити ті, хто має тяжко хворих  родичів або 

друзів. Укладачі словників  уперто не впускають це слово до своїх томів. 

Проте найближчим часом воно цілком може з’явитися в законах  

європейських держав. І в наших законах також.  

Це слово – евтаназія. У перекладі з грецької – “легка смерть”. Вперше 

як  науковий термін слово  запровадили в ХVІІ столітті. Тоді воно означало 

“умертвління кого-небудь із жалю”. Сьогодні  за цим словом стоїть  
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допомога лікаря хворому у здійсненні самогубства  із застосуванням  

сильнодіючих медичних препаратів.  

Кожен, хто народився, має право на життя. А на смерть? Не  природню, а 

передчасну, добровільний відхід із життя? У лікарні чи вдома, із 

висококваліфікованою допомогою медицини, попередньо підписавши 

відповідні  документи й  тепло попрощавшись із родиною? 

Звісно, йдеться про умертвління приречених, смертельно хворих, тих, 

кому медицина допомогти сьогодні не спроможна. Про тих, хто чекає на 

невмолимий кінець, а приходить він у неймовірних муках, і навіть 

наркотичні  речовини  не тамують болю. Такий хворий, буває, страждає  не 

тижні  -  місяці, що стають суцільним пеклом і для нього, і для рідних.  

Випивши  до дна свою гірку чашу, він помирає, як було це заздалегідь  

застережено людьми в білих халатах. Тож чи не краще, коли вже немає 

виходу,  урвати даремні тортури?  Звісно, здійснивши це із дотриманням  

визначених  відповідним   законом вимог... 

Які ці вимоги? Евтаназія має бути здійснена лише за умови бажання 

пацієнта, якщо його болі справді нестерпні, а рятунку бути не може.  Рішення 

повинні схвалити двоє лікарів. Хворий попрощається з близькими, складе 

заповіт і після відповідної ін’єкції  тихо засне. Навіки. 

Та невже все так легко й просто? А моральний бік? А етика? Адже це 

схоже на... передбачене законом убивство. Принаймні противники евтаназії 

вважають її державним убивством. 

Поки  сперечаються фахівці  - лікарі, психологи, юристи -  в Голландії 

набрав чинності перший у світі закон про евтаназію. Його схвалив 

парламент. Отже, Голландія – перша в світі країна, яка законодавчо закріпила 

право тяжко хворої людини на добровільну  смерть. 

Проти евтаназії категорично виступила християнська  церква. Адже  

евтаназія, як і самогубство, є порушенням Божих заповідей.  Людське життя 

є безцінним, тому боротися за нього треба  до останньої миті. Треба жити. І 

жити, звичайно, за Божими законами. (За В.Чемерисом;  345 сл.) 

  

 Пояснити лексичне значення слів етика (норми поведінки; сукупність  

моральних правил), пацієнт (хворий, який лікується у лікаря або в 

лікарні), препарат (тут: хімічний або фармацевтичний  продукт 

лабораторного  чи фабричного виготовлення); розкрити значення 

фразеологізму  випити гірку чашу до дна. 

 Дібрати синоніми до слів тортури, тамувати (про біль), фахівець,  

ін’єкція. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Страхітливе для багатьох слово. 1. 

Бояться вимовити родичі тяжкохворих. 2. Не включають до словників. 

3. Уперше слово з’явилося у ХVІI ст. ІІ. Що стоїть за словом евтаназія 

сьогодні. ІІІ. Чи має людина право на передчасну смерть? 1. Йдеться 

про умертвління приречених. 2. Чи не краще урвати тортури? 3. 

Зазначені законом умови смерті. ІV. Як бути з моральним боком 

справи? V. Протест  християнської  церкви.) 
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 Перебудувати  складений  план на план стислого переказу 

(орієнтовний: І. Значення страхітливого для багатьох слова ІІ. Чи має 

право людина на смерть? 1. Тільки для приречених. 2. Бажання  

полегшити страждання. 3. Умови умертвління передбачені законом. ІІІ. 

Треба жити за Божими законами). 

 Стисло переказати текст (усно). 

 

2. Про дипломатію та елітарність 

 

Російський письменник Костянтин Паустовський писав, що за 

ставленням людини до материнської мови  визначають її культурний рівень. 

Деякі наші чиновники з високої трибуни зізнаються у своєму безкультур’ї: 

“Извините! Я – украинец, но буду говорить на русском...” 

Уявімо, що цей чиновник  поїхав до Гондурасу. І заявляє: “Извините! Я 

буду говорить на русском, потому что мне так легче...” На нього спочатку 

здивовано подивляться, а тоді  покажуть у напрямі, звідкіля він прибув. У нас 

же все навпаки. Кажуть: “Пужалуста! Нас учілі: когда к  тєбе на руськом, ти 

тоже на руськом...” 

Справа зовсім не в дипломатичних тонкощах. Просто обурливо, що   

деякі дипломати офіційно користуються мовою сусідньої держави.  Може, їм 

так  “легче”. Але нам, українцям, від цього важче. Бо тим самим вони 

принижують нашу державу. І нас, українців. 

Часто чуємо: “Еліта нації”... Спортивна, культурна, політична. Даруйте, 

якої нації?  І чи, взагалі, часто ця “еліта” відчуває  приналежність до якоїсь 

нації?  А якщо не відчуває, то яка ж вона еліта? Адже еліта – це сукупність  

таланту, розуму, честі й совісті... 

Є таке прислів’я: “ У здоровому тілі – здорова душа”. Та буває, що 

статура богатирська, а душа рабська. Наші спортсмени традиційно 

спілкуються російською,  вивчаючи англійську, німецьку, грецьку. А 

материнську? Що це? Зневага до свого народу? 

Можна було б списати на те, що мова спортсмена – це його ноги, руки, 

тому ставка робиться на них. Але ж, даруйте, на кінські ноги теж ставлять.  У 

людини, окрім ніг, є ще й голова. І в ній повинно щось бути. Те, що прив’язує 

людину до рідної землі, до свого роду й народу. 

Виступає “елітарна” співачка. Народилася в Україні, живе в Україні,  а  

за  нагороду  дякує “Украине и родной Буковине” російською. Звісно, це 

можна виправдати  хоча б прислів’ям: “Як киця хоче, так і муркоче”. Проте 

така котяча етика щось не дуже гармонує з елітарним інтелектом... 

Звісно, в декого такі слова можуть викликати  образу, обурення. А хіба 

українці не мають право обурюватись? За мову свого народу, за святиню 

нації? 

Не ставатимем перед манкуртом на коліна, не проситимем: “Схаменися! 

Повернися до материнської мови, до своєї нації”. Це було б принизливо і для 

мови, і для нації. Скажімо йому: “Ти – манкурт!” І цим усе сказано.  І про 
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його інтелект, і про всю його елітарність. Вичавити з душі раба  може лише 

він сам. Але це вже лицарство. Він здатний до нього? 

Щоб говорити рідною мовою, шанувати її, піднімати її й підніматися 

разом із нею, не треба бути патріотом. Вистачить бути нормальною 

людиною. (За Є. Дударем; 395 сл.) 

 

 Пояснити лексичне значення слів дипломатія (офіційна діяльність глав 

держав, урядів та спеціальних органів щодо здійснення зовнішньої 

політики  й захисту прав та інтересів держави за кордоном),  еліта 

(найактивніша, найкраще освічена частина суспільства, народу),  етика 

(норми поведінки; сукупність  моральних правил),  інтелект (здатність 

до мислення, особливо на його найвищих, теоретичних рівнях), 

манкурт (людина, як вороги позбавили пам’яті про свій народ; перен. 

відступник, зрадник). 

 Дібрати синоніми до слів статура, гармоніювати, вичавити. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І.  Мудрі слова К.Паустовського. ІІ. 

Чиновники зізнаються у безкультур’ї. ІІІ. Чи терпіли б таке в 

Гондурасі? ІV. Справа не в дипломатичних тонкощах. V. Еліта – 

сукупність таланту, розуму й честі. 1. Спортсмени традиційно 

спілкуються російською. 2. Крім ніг, має бути голова. 3. Котяча етика 

“елітної” співачки. VІ. Скажімо манкурту: “Ти – манкурт!” VІІ. Щоб 

спілкуватись рідною мовою  досить бути нормальною людиною). 

 Перебудувати складений план на план стислого переказу (орієнтовний: 

І. Як чиновники зізнаються в безкультур’ї. ІІ.  Що таке еліта. 1. Чи 

завжди “в здоровому тілі здорова душа”? 2. Чи належить до еліти 

співачка з котячою етикою? 3. Хіба українці не мають права 

обурюватися? ІІІ. Що ми скажумо манкурту. ІV. Слід  бути  просто 

нормальною людиною). 

 Стисло переказати текст (усно). 

 

Урок  № 74 

Тема: Відокремлені уточнювальні члени речення. Відокремлені 

уточнювальні додатки. 

Мета: дати поняття про уточнювальні члени речення; формувати вміння 

визначати їх у реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях із 

уточнювальними членами, правильно інтонувати речення з ними; виховувати 

поважливе ставлення до природи, розвивати  логічне мислення, усне й 

писемне мовлення, увагу, пам’ять, естетичну сферу. 

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: роздавальний матеріал, підручник. 

 

Хід уроку 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 
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* Робота біля дошки.  Виконання індивідуальних завдань двома-трьома 

учнями. 

 

 

Картка 1 

 

Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). В першому  реченні підкреслити всі члени речення. 

 

Столітні велетні дуби шумлять, дивуючи природу, і ждуть з піснями 

боротьби. (Олександр Олесь.) Ріс у зеленому лісі дуб велетенський, високий, 

віти розкинувши пишно рясно-густі і широкі. На світі бурі ніякі зроду б його 

не зламали, віти ж, простягшись, од вітру й інші дерева ховали. 

(Б.Грінченко.) Сплівшись гіллям, стояли  столітні дуби та берести. Здавалось, 

ніби вони, підтримуючи  один одного, зазирають з цікавості в глибину  

байраку. (Ю.Мушкетик.) 

 

 

 

Картка 2 

 

Переписати, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові 

знаки (подаємо речення без їх вилучення). Відокремлені члени речення 

підкреслити. 

 

Цвіли троянди, променів напившись. (Д.Луценко.) Скрутивши промені у 

золоті снопи, в..ртає сонце з чужини додому. (Б.Чіп.) Зів’яла вже та квітка 

запашна, а як цвіла, п..шаючись, вона! (Б.Грінченко.) Мов каблучка, красою 

дивуючи світ, на середньому пальці метелик сидить. (Б.Олійник.) Щовечора 

д..мок здіймається з долини, опов..ваючи пр..тишені маслини. (М.Рильський.) 

Війнулася фіранка на вікні, рожевим сяйвом спалахнувши раптом. 

(М.Рильський.)  

 

 

 

Картка 3 

 

Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити в реченнях 

дієприкметникові та дієприслівникові звороти. 

 

Шуміли сосни, розгойдуючи бронзою своєю садки і хмари; і густа трава, 

напоєна досхочу, до нестями, в..снянками бр..ніла молодими. (А.Малишко.) І, 

захолонувши у дивній грації, зітхають свіжістю дівочою акації, вітрами 

обціловані до ніг. (В.Симоненко.) Зв..деться трава, сховавши сліди у тонкі 
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долоні. І, сонцем оббризкана, курява осяде на синьому підвіконні. 

(Р.Лубківський.) Осіннім спокоєм сповиті, н..бесним кольором облиті, ще 

п..м’ятаючи об літі, сади, занурені у себе, стоять, засуджені на осінь, т..пла 

ч..каючи і досі. (Г.Фалькович.) 

 

 

 

Картка 4 

 

Переписати, вставляючи пропущені букви. Пояснити вживання 

розділових знаків.  Підкреслити відокремлені члени речення. 

 

Всі прожиті радощі, всі пробуті муки йдуть, мов тіні тихії, д..ржач..сь за 

руки. Не мовчи, коли, гордо п..шаюч..сь, велегласно бр..хня гомонить, коли, 

горем чужим утішаючись, заздрість, наче оса та, бр..нить.  

З творів І.Франка. 

 

 

 

Картка 5 

 

    Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). В останньому з речень підкреслити всі члени речення. 

 

Згоряє свічка, світячи в пітьмі. Душа, добром перейнята, страждає! (Хосе 

Марті.) Багаття гасне, тліючи, поволі. (П.Славейков.) Світив і, світло все 

віддавши, я, ніби джерело, засох. (О.Туманян.) Життя і смерть минає, тільки 

мить, згоряючи, ніколи не згорить. (Є.Чаренц.) 

  

 

 *  Диктант із  коментуванням. Відокремлені члени речення підкреслити. 

 

І. Цар небесний вік недовгий уділив задля людини, дуже скупо  полічивши 

і години, і хвилини. (Б.Грінченко.) А ми, йдучи так довго до світанку, 

гриземося усі безперестанку! (В.Герасимчук.) В навчанні, спорті чи роботі 

собі призначивши мету, не відкладай життя на потім, бо втратиш пору 

золоту. (О.Грязнов.)  

ІІ. Усміхаючись тепло в  вікно,  сонце знов загляда в моє житло. 

(В.Сосюра.)  Огняним їжаком, сердито настовбурчивши золоту щетину, 

сідало за снігами сонце. (С.Васильченко.) Чи проросте зерно  як треба, 

ввібравши  щедре сяйво неба? (Л.Забашта.)  

 

ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу. 
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* Прочитати речення.  Які  слова уточнюють місце та час подій, про які 

йдеться в реченнях? Якими членами речення є ці слова? 

 

І. Розвивається долі, в яру, черемшина. (О.Ольжич.) Вгору, до сонця, 

росами вмите тягнеться жито. (В.Раєвський.) Тоді, восени, майже в кожній 

хаті жили перепели. (О.Гончар.) 

ІІ. А волошкам синім в полі, серед трав, я казки чудесні і легенди склав. 

(Олександр Олесь.) Тільки зараз, уночі, польова квітка втратила свої барви і 

ніби осліпла. (Є.Гуцало.)  

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником. Виконання вправи 284. Опрацювання теоретичного 

матеріалу (с. 120-121). 

 

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

* Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.  Вказати уточнювальні 

члени речення. Пояснити вживання розділових знаків. 

 

Оттам, за скиртами, повз верби, я знаю стежку у село. (О.Ольжич.) Десь 

там, на іскристій рівнині, не спить у заметах село. (П.Перебийніс.) Як хороше 

жити в селі, серед лугів, на широкім просторі... (Панас Мирний.) За дальнім 

краєм у синім полі там дужий вітер згина тополі. (А.Малишко.) 

Плюскочуться білі качки в басейні під тінню каштана. (М.Рильський.) А там, 

над озерцем, простеньке небо з ситцю, неговіркий спориш, полин та осока. 

(Б.Олійник.) А десь, за пагорбом високим, в яру дрімає Дід Мороз. 

(Л.Дмитерко.) А тут, в кімнаті чистій, затишно і тепло, неначе у каюті 

корабля. (М.Рильський.) 

 

* Робота з підручником. Виконання вправи 285 (І). 

 

* Прочитати, пояснити вживання розділових знаків. Вказати уточнюючі 

члени речення. 

 

Полинове небо Вітчизни,  та без,  бузок тобто, пахне... Руссю. (І.Павлюк.)  

Листатий чауш,  або “волове око”, буйно розрісся цієї весни. (О.Гончар.) 

Хамелеон, тобто деревна ящірка Африки, добре пристосований  до життя на 

деревах. (З посібн.)  

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Десь, на краю села, лісок маленький ріс. Сюди, у Луг Великий, в 

плавні, втікали вбогі та безправні із-під кріпацького ярма. (М.Рильський.) І 

серце полинуть бажає туди, аж до краю степів. (Б.Грінченко.) Ой там моє 



 203 

серце – на нивах, полях. (К.Білиловський.) Отут, край берега  крутого, сумує 

іноді козак. (Л.Глібов.) Посередині долини, біля Кривого Рога, зійшлися 

річки: Саксагань, Бокова й Боковенька. Ген далі, край неба, виникало таємне 

марево, приваблюючи очі великими озерами блискучої води. (А.Кащенко.) 

Там, над Россю, стоїть одна висока скеля, аж трохи нахилилась  над воду та 

над лози. В скелі, внизу, чорніла чорна продухвина, неначе двері в середину 

скелі. (І.Нечуй-Левицький.) Воркувала Горлиця у садку, у куточку 

тихенькому, на бузку. (Л.Глібов.)  

ІІ. Колись, давно, були якісь гіганти. Тепер зручніші виміри – пігмей. 

(Л.Костенко.) Писав я ці сонети восени в подільському селі на Тернопіллі. 

(Д.Павличко.) Звідси, зі схилу гори,  маленьке містечко  внизу ледь видно. 

(Є.Гуцало.) Ой люблю лужок зелений в лісі, під горою. Там колись я 

набродився босоніж росою. (В.Гренджа-Донський.) Там, на столах, русявий 

хліб лежить важким тяжінням поля. (А.Малишко.) 

 

* Творча робота.  Скласти й записати речення, подані словосполучення 

вживаючи у ролі уточнювальних членів речення. 

 

Ранньої зими; на околиці села (міста); ліворуч і праворуч. 

 

* Пояснювальний диктант. 

 

Якась незбагненна сила й принада є у синім туманці далини. Він з 

дитинства бунтежить і вабить тебе. І довіку здається, що за тим туманцем чи 

маревом далини лежить твоя найкраща сторінка життя, що там, у рамці 

росяних дібров чи синьооких луків, загубився такий закуток землі, який не 

снився і геніям Відродження, що, може, там, по раніших чи вечірніх росах, 

поспішає назустріч тобі твоє щастя.  

За М.Стельмахом. 

V. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником.  Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 121-122). 

 

VІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

*Робота біля дошки.  Записати речення, вказати відокремлені члени 

речення, підкреслити їх. 

 

І. Знайшов Сковорода нову гармонію, в якій, замість любові, щось інше 

зазвучало. (П.Тичина.) Усяке діло є у нас, крім пісні, та пісня з серця – 

тулить, обніма всі дії добрі, пориви корисні, яка б не била, не була зима. 

(П.Усенко.) Він цей вокал підносив, як бокал. Якісь красуні, всупереч вікам, 

до нього йшли по місячній доріжці. (Л.Костенко.) І не вертайся, навіть у 

знемозі, коли прямуєш по своїй дорозі. (О.Довгий.) Усе втрачає сенс, крім 

віри в Бога. Всьому, крім віри, так бракує сенсу. А безгрунтів’я стелиться під 
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ноги, а грунт – у серці. (О.Мамчич.) Стурбованого павука ніжки, замість 

гілок, на дереві хитнулись. (М.Доленго.)  

ІІ. Запорожці постригались у ченці,  брали до рук, замість шабель,  книги 

Святого Писання. (О.Гончар.) Може, цього й досить людині,  може, нічого 

більше й не треба, крім  шматини неба над головою  та цього задумливого 

шелесту лісу? (О.Гончар.) І, всупереч канонам прописним, у жодному реєстрі 

не зазначені, червоні коні рвуться в наші сни. (Б.Олійник.) Опріч скрипки, не 

мав він одради, не було у нього втіхи. (Панас Мирний.) Крім цієї миті, все 

життя – полова. (І.Драч.) Хто каже що, залежно від мети. (Л.Костенко.) А 

день приходить, як коваль, бере у руки молот, замість ковадла серце і гучно 

б’є по ньому. (Олександр Олесь.) Ми їхали в загальному вагоні, де все 

загальне, все, крім пасажирів. (П.Перебийніс.)  

 

* Робота з підручником. Виконання вправи  288 (І,ІІ). 

 

* Переписати, розставляючи розділові знаки. Уточнюючі додатки 

підкреслити. Прочитати речення, правильно  їх інтонуючи.  

 

Не будемо вживать ми зброї іншої, пріч слова. (В.Самійленко.) Ні птиць, 

ані людей, опріч  ясної зірки в високості. (А.Малишко.) Крім землі, ще б 

місяць нам новий. (М.Доленго.) Крім осіннього цього смеркання, що нам 

треба іще, друже мій? (І.Жиленко.) Наші вуличани, окрім хліборобства, ще 

мають і  ремесло в руках: столярство, шевство, смтельмахівство, бондарство і 

мірошництво. (М.Стельмах.)  

 

* Робота з підручником.  Виконання вправи 301. 

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІІ. Домашнє завдання. П.  17,  вправа 299 (ІІ). 

 

 

Уроки № 75, 76 

Зв’язне мовлення 

Письмовий cтислий переказ тексту публіцистичного стилю 

Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні 

текстотворчі вміння, зокрема вміння виділяти в переказуваному тексті 

головне й переказувати його, опускаючи все другорядне, менш істотне; 

виховувати патріотичні почуття, цікавість до життя людини в суспільстві, 

дати уявлення про механізм  самоствердження, про особливості формування 

ментальності; удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти 

збагаченню й уточненню словникового запасу школярів. 

 

Хід уроків 
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І. Повідомлення мети і завдань уроку. 

 

ІІ. Підготовка до роботи над переказом. 

 

* Читання тесту вчителем. 

 

*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу  слів, які 

перебувають у пасивному словнику учнів. 

 

*Визначення теми і головної думки тексту.  

 

*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу 

мовлення та типів мовлення допоміжних. 

 

*Колективне складання плану докладного  переказу тексту. 

 

* Перебудова плану докладного переказу  тексту на план стислого переказу. 

 

*Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба). 

 

ІІІ. Самостійна робота учнів над переказом на чернетках. 

 

ІV. Підведення підсумків уроків. 

 

V. Домашнє завдання. Закінчити, відредагувати, перевірити чорновий 

варіант переказу, переписати переказ до зошитів. 

 

Тексти  публіцистичного стилю для стислого переказу 

 

1. Велика таємниця самоствердження 

 

Якщо людина замерзає або вмирає від голоду, у боротьбі за життя вона 

цілком спроможна втратити людську подобу. Спрацьовує інстинкт 

самозбереження. Проте як тільки потреба  в їжі,  одязі, житлі  перестає бути 

основною, на перший план відразу висувається  потреба у самоствердженні. 

Що це за потреба?  Вона полягає в  необхідності викликати до себе повагу  

людей.  Повага до тебе інших стає, в свою чергу,  підгрунтям  самоповаги. 

Особливо  нестримною  потреба самоствердження є в молодих людей.  

Погляньте, як часом вони червоніють або ж полотніють, не знаючи, куди 

подіти руки. Що подумають люди, що скажуть про те, який ти, що зробив, 

що сказав, де став, куди пішов? 

Самоутвердження, завоювання авторитету – справа непроста. Щоб 

заслужити повагу, необхідно стати майстром певної справи, потрібно 

поводитися так, щоб  тебе просто неможливо було не поважати. Навчитися 
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чогось, як і постійно контролювати самого себе – дуже непросто. Набагато 

простіше  вдатися до  псевдосамоствердження, такого собі замінника, ерзаца.  

Майже в кожному класі є такий собі  блазень, клоун, який розважає 

публіку на уроках. Майже в кожній школі є хуліган місцевого значення, 

який, як може,  отруює життя  вчителям і  директору. Блазні й мікрохулігани 

– дуже різні, проте суть їхньої поведінки одна-єдина – це форма 

псевдосамоствердження. Кривлятися чи  розмахувати кулаками, погодьтеся, 

легше, ніж  навчитися робити щось таке, чого ніхто інший не може. 

Можна піти ще простішим шляхом. Можна одягнутися, як заведено в 

людей, поваги яких ти добиваєшся. Адже зустрічають завжди  за одежинкою,  

і проводжають  найчастіше за нею ж.  Так що жодних розумових зусиль не 

знадобиться.  

Розумні бізнесмени давно запримітили  цю людську слабкість – 

вивищитися  за рахунок не змісту, а форми, не розуму, а одежини. На цьому 

вони й облаштували свій бізнес, розкрутивши могутній маховик індустрії 

моди. Ви тільки уявіть, що сталося б на Заході, якби  штани, черевики, меблі 

й машини кожен купував раз на двадцять років (теоретично таке цілком 

можливо)?  Через рік економіка була б зруйнована дощенту... 

Мода існує не тільки на одяг, меблі, машини. Є мода на  проведення 

дозвілля, теми розмов і навіть “переконання” (звісно, в лапках). Металіст, 

кришнаїт, рокер, брейкер, хіпар будуть годинами  розповідати, як їх 

“осінило”. А спитайте, чому, скажімо, кришнаїзм, а не іслам? Чому рок-н-

ролл, а не гопак? Тому що сьогодні одне модне, інше – ні. Зміниться мода, і 

на зміну металові  прийде пір’я, класичні східні єдиноборства поступляться 

перед кетчем, тобто бійкою  без  жодних правил.  

І все через те, що мода – найпростіший спосіб псевдосамоствердження. 

(За І.Бестужевим-Ладою; 390 сл.)  

 

 Пояснити лексичне значення слів  інстинкт, авторитет (тут: 

загальновизнаний вплив, повага, загальне визнання),  індустрія 

(промисловість),  кришнаїзм (одна з релігій), іслам (одна з 

найпоширеніших у світі релігій, інші назви -  мусульманство, 

магометанство),  кетч (різновид  професійної боротьби, що дозволяє  

будь-які прийоми). 

 Дібрати синоніми до слів  контролювати, блазень, ерзац. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Людину рятує інстинкт 

самозбереження. ІІ. Що приходить  інстинктові на зміну. ІІІ. Підгрунтя 

самоповаги – повага до тебе інших людей. ІV. Як заслужити повагу 

людей. 1. Треба стати майстром своєї справи. 2. Контролювати себе – 

нелегко. 3. Псевдосамоствердження – дешевий  ерзац. V. Суть 

поведінки  усіх мікрохуліганів – єдина. VІ. Зустрічають за одежинкою. 

VІІ. Яку слабкість запримітили бізнесмени. VІІІ. На що існує мода. ІХ. 

Мода – найпростіший засіб самоствердження). 

 Складений план перебудувати на план стислого переказу (орієнтовний: 

І. Що  приходить на зміну інстинктові самозбереження. ІІ. Як 
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заслужити  повагу людей. ІІІ. Відмінність між самостверденням і 

псевдосамоствердженням. ІV. Рушійна сила західної економіки. V. 

Мода як найпростіший засіб самоствердження). 

 На дошці записати: вивищитися  за рахунок не змісту, а форми, не 

розуму, а одежини; розкрутити  маховик індустрії моди; 

облаштувати бізнес, металіст, кришнаїт, рокер, брейкер, хіпар;  рок-

н-рол. 

 Написати стислий переказ. 
 

2. Мова  й  музика 

 

Якою мовою спілкується сьогодні переважна більшість молоді? Багато 

хто, не замислюючись, відповість, що російською. Чому? Хіба причина 

полягає в незнанні українською молоддю національної мови? Навіть ті, хто 

не спілкується українською вдома, володіють нею цілком пристойно, адже 

мають можливість опанувати мову в школі. Зовсім не у виборі мови справа, а 

у якомусь спотвореному розумінні молодим поколінням таких понять, як 

“патріотизм” та “українська національна свідомість”. Слово “патріот”, як і   

вираз “син рідної землі” у багатьох школярів викликають якщо не оскому, то 

бажання  швидко й далеко тікати. 

У чому причина  цього сумного явища? Протягом тривалого періоду  

нищилось усе, що називалося українським. Це не могло не спричинити  змін 

у нашому генотипі, тому викривлене  сприйняття молодими людьми багатьох 

понять від них навіть не залежить. Адже слова “український патріот”, 

“український  націоналіст”  у Радянському Союзі набули  змісту мало не 

лайливих слів. Хоч, зрозуміло, що поганого може бути у любові до своєї 

батьківщини, країни, нації? 

А з чим  сьогодні асоціюється вияв патріотизму в багатьох сучасних 

молодих людей? З гуртами людей, які, зібравшись разом, з піною на губах 

вигукують : “Ганьба!”, “Слава!” або  “Бий москалів!” Та хіба молоду людину, 

якщо вона все життя дома розмовляла російською (що ж робити, якщо 

українці-батьки свого часу були зрусифіковані?), такий  кликливий  

“патріотизм” не злякає, тим паче, що її  налаштовуються “бити”?  

Чи ж робить молода держава щось, аби виховати  у власних дітях повагу 

до свого, рідного, автентичного? До української  історії,  культури,  мови? 

Навряд  досить для цього  перекладів українською мовою відверто слабких 

американських бойовиків  та   мексиканських  мильних опер. Бо  ж  проблеми 

сіцілійських кілерів та латиноамериканських красунь на розвиток української 

ментальності глядачів ніяк не впливають. Так само як безкінечна 

демонстрація крутих іноземних кліпів з незграбно перекладеними 

українською коментарями. Мабуть, пора шукати шляхи  пробудження 

національної свідомості  у молоді, шляхи, нерозривно пов’язані з тим, що для 

неї є цікавим і зрозумілим. 

Тут не можна не згадати про музику. Вона настільки глибоко увіходить в 

життя молоді, що зараз важко уявити собі підлітка без плеєра  чи  
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магнітофона. “Скажи мені, що ти слухаєш, і я скажу, хто ти”, - за таким 

принципом  нині знайомляться.  Сучасна музика своєю наївною простотою  

може торкнутися  найглибших струн юнацької душі. До того ж  

загальновідомо, який вплив  має на юнацтво певний музичний стиль або 

манера виконавця.  Багато хто цікавиться , чим живе його музичний кумир і 

намагається його наслідувати.  І ось – перші спроби гри на гітарі чи на 

фортепіано, відвідування  тренажерних залів, зацікавленість  інтернетом...  

А якби на такому, популярно-музичному рівні  переконати молодого 

слухача, що українське – не означає “жлобське” або, як вважають 

зрусифіковані міщани, сільське?  Що українське – це гарне, сучасне, 

прогресивне, модне?  Якби  засобами  радіо й телебачення  це вдалося,   

промінчик  світла в суцільному мороці  неомінно з’явився б.  

Уявімо на хвилину, як піднявся б рейтинг української мови  серед молоді, 

якби  українською мовою не лише співали, а й давали б інтерв’ю та 

спілкувалися із своїми прихильниками молоді естрадні виконавці?  

Невже немає україномовних музикантів? А може, телебачення не вміє чи 

не хоче з такими працювати?  

Поки що терези нахилені не в наш бік. Російська мова у розумінні 

школярів – то є модно, молодіжно й престижно, українська – то мова  ні в 

чому не повинних сільських бабусь із граблями. У той час, як вся країна  

упивається піснями російських та зрусифікованих українських зірок, у 

глибокому андеграунді  творять справді українську і дійсно якісну  музику 

талановиті українські юнаки й дівчата... Агов, де ви, озовіться! (З  журн.; 537 

сл.)  

 

 Пояснити лексичне значення слів генотип (сукупність спадкоих 

структур організму), плеєр (магнітофон для відтворення магнітного 

запису), кілер, кліп (короткий телевізійний сюжет, що складається  з 

естрадної пісні та зображення, яке його ілюструє), ментальність (образ 

думок, світосприйняття, психологія окремої особи, соціальної групи, 

національної спільноти), рейтинг (ступінь популярності, авторитету 

особи, організації, групи, програми, політики тощо),  інтернет 

(міжнародна інформаційна структура, утворена на основі об’єднання 

комп’ютерних мереж для обміну інформацією), андеграунд (художній 

напрям у мистецтві, пов’язаний iз пошуками нових  заображувальних 

засобів; для нього  характерна відмова від загальноприй нятих 

цінностей, норм, традицій); розкрити значення фразеологізмів 

викликати оскому; з піною на губах,  терези  нахилені не в наш бік.  

 Дібрати синоніми до слів  автентичний,  прогресивний, кумир, 

асоціюватися. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Чому молодь не спілкується 

українською. 1. Справа зовсім не у виборі мови. 2. Поняття “українська 

свідомість” і “патріотизм” сприймаються спотворено. 3. Сумні зміни в 

генотипі українців. ІІ. З чим у багатьох асоціюється вияв патріотизму. 

ІІІ. Що робить заради виховання поваги до свого, рідного держава? 1. 
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Чи впливають на розвиток української ментальності американські 

бойовики? 2. Наскільки актуальні проблеми  “їхніх”  кілерів та красунь. 

3. Чи корисні молоді круті іноземні кліпи. ІV. Найглибше входить у 

життя молоді музика. V. Як переконати, що українське – це гарне, 

сучасне, прогресивне, модне? VІ. Невже немає україномовних 

музикантів?) 

 Перебудувати план на план стислого переказу (орієнтовний: І. Чому 

усе українське  часом сприймається спотворено. ІІ. Чи робить щось для 

виховання у молоді поваги до свого держава. ІІІ. Роль  у житті молодих 

людей  музики. ІV. Агов, талановиті українці!). 

 Написати стислий переказ. 

 

Уроки № 77, 78 

Тема: Відокремлені уточнювальні члени речення. Відокремлені 

уточнювальні додатки. 

Мета: закріпити знання про відокремлення уточнювальних членів речення, 

зокрема  уточнювальних додатків; закріпити вміння визначати в реченнях 

уточнювальні члени, розставляти при них розділові знаки, правильно 

інтонувати такі речення; виховувати  патріотичні почуття; розвивати  увагу, 

спостережливість, пам’ять, мислення та мовлення, естетичну сферу. 

Тип уроку:  уроки закріплення вивченого.. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроків 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Попереджувальний диктант. Відокремлені уточнюючі члени речення 

підкреслити. 

 

   Моє коріння тут, у цій землі. (А.Матвійчук.) Українці почали емігрувати за 

океан давно, ще в середині ХІХ ст. (З газ.) Як мій прадід, крізь віки і гори, я 

шукаю молодого дня. (А.Малишко.) Ввесь, до самозречення,  кохаю ще з 

дитинства, Києве, тебе. (Д.Луценко.) Було чудове – київське – весняне 

надвечір’я. (Ю.Смолич.)  

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

 

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей. 

 

 

* Бесіда.  

 Для чого слугують уточнювальні  члени речення?   

 Які члени речення можуть уточнюватись?   

 Які члени речення  бувають уточнювальними найчастіше?  
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 Навести приклади  речень з уточнювалними обставинами місця й часу.  

  Як пов’язуються між собою  уточнювані й уточнювальні члени 

речення?   

 З якою інтонацією  вимовляються уточнювальні члени речення в 

усному мовленні? 

 

ІV. Виконання  вправ  на  закріплення  вивченого. 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

Там, на затуманених перонах, поїзди кричать, як журавлі. (М.Гурець.) 

Куди іти, блукати без надії? Ні, краще тут, у хаті, в тишині. (М.Рильський.) 

Серед поля край дороги стародавній хрест стоїть. (І.Франко.) Всіх там, у 

полі, уклоном низьким  жито привітно стріває. (Олександр Олесь.)  І небо 

там, на півночі, двигтіло. (І.Драч.) 

 

* Самостійна робота. Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки 

(подаємо речення без їх вилучення). Уточнючі члени речення підкреслити. 

 

І. Там, на праву руч, нагорі, на самому шпилечку, стоїть, як лялечка, біла 

церковця й неначе хитається, сяючи  золотим хрестом і банями. (Панас 

Мирний.) Сивинами стелилася дорога, як Шлях Чумацький, по Дніпру, до 

Бога. (Б.Степанюк.) Рівно, на повні груди, дихає степ. (І.Кириленко.) Там, за 

вікном, схилився над столом дівочий тихий, променистий  профіль. 

(М.Рильський.) Тут, у лісі на поляні, квіти бавились рум’яні. (В.Симоненко.) 

Недалеко від клуні, над крутояр’ям, стояло два  гостроверхеньких стіжка 

сіна. (М.Стельмах.)  

ІІ. В минуле, назад,  повороту нема! (А.Малишко.) А там, над озерцем, 

простеньке небо з ситцю, неговіркий спориш, полин і осока. (Б.Олійник.) А 

віддалеки, з села, дівоча пісня долітає. (М.Рильський.) В янтаревому тоні 

вечірніх полів, по стерні, в малиновому присмерку, в тихій зеленій долині, 

ходить рідна мелодія, з юності знана мені. (А.Малишко.) У Варшаві, на 

костьолі Анни, в нішах вікон – гнізда голубів. (Л.Дмитерко.) Восени, перед 

відлітом у вирій, тривожиться й табунами збирається птаство. (М.Стельмах.) 

Там, на заході, ще ніч, а на сході уже небо  червоніє від проміння, блиску 

сонця золотого. (Олександр Олесь.)  

 

V.  Відтворення теоретичних відомостей. 

 

*Бесіда.  

  Якими частинами мови  найчастіше виражаються відокремлені 

уточнювальні додатки?  

 На питання якого відмінка відповідають відокремлені додатки?  



 211 

 Якими словами здебільшого  починаються  звороти зі значенням 

включення, виключення або заміщення (відокремлені додатки)? 

Навести приклад речення з відокремленим додатком. 

 

VІ. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 

 

* Творча робота. Скласти й записати  речення з відокремленими додатками з 

поданими  прийменниками. 

 

На відміну від;  за винятком; поряд з. 

 

* Самостійна робота.  Переписати, вставляючи пропущені букви й 

розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Вказати 

речення з відокремленими додатками. 

 

Там, у бузках, за вікном отим, миле обличчя і досі сниться мрією, спогадом, 

сном золотим. (А.Малишко.) На його дворі, замість похилої хатини, стояв 

великий будинок. (Панас Мирний.) І наче птиці не стрічали, крім нас, тут 

більш нікого. (П.Усенко.) І так, як в дитинстві, в час смутку чи скрути, за 

серце мене  мов кліщами взяло. (Л.Первомайський.) Сиве волосся падало 

кружком, по-козацьки. (М.Коцюбинський.)  

 

VІІ. Підбиття підсумків уроків. 

 

VІІІ. Домашнє завдання. П. 17,  вправа  295. 

 

Уроки № 79, 80 

Зв’язне мовлення 

Усний твір-роздум  на морально-етичні та суспільні теми  

в публіцистичному стилі (за складним планом) 

Мета: формувати такі текстотворчі вміння, як вміння визначати межі  

запропонованої теми майбутнього твору, прогнозувати його головну думку, у 

процесі складання плану твору обмірковувати мікротеми його тексту, 

добирати й систематизовувати матеріал для твору, добирати адекватні 

задумові виражальні засоби мови, реалізувати власний задум;  виховувати 

повагу до загальнолюдських моральних цінностей;  розвивати уяву,  логічне 

й образне мислення, усне мовлення, формувати культуру розумової праці; 

удосконалювати орфоепічні навички; збагачувати й уточнювати словниковий 

запас учнів. 

Хід уроку 

 

І. Повідомлення мети і завдань уроку. 

 

ІІ.  Підготовка до складання усного твору. 
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* Прочитати уривки, з’ясувати їх стиль, свою думку обгрунтувати. До 

якого типу мовлення слід віднести уривки? Як будується роздум? Чи можна 

сказати, що обидва уривки зачіпають морально-етичну тему? Що таке мораль? 

Етика? Чи  легко розмежувати теми суспільну й морально-етичну? Чому? 

 

І. Кажуть, що поезії передує подвиг.  І яка вона є, сама природа подвигу? Чи 

здатен його вчинити той, хто  заздалегідь готує себе  до цього, чи, може, 

ближчий до істини той, для кого подвиг – це  акт  миттєвий, блискавичний, 

майже рефлекторний? Він, певне, як спалах, його вічність вкладається в мить, 

він там, де з ходу йдуть на смертельний  риск, без вагань кидаються на двобій 

із злом... 

О.Гончар. 

ІІ. Подвиг – це злет душі,  це звитяга, це факт виняткового героїзму, 

принесення себе в жертву заради порятунку людини чи людей, які, можливо, 

зовсім тобі незнайомі, і доля яких ще мить тому зовсім тебе не обходила. 

На таку самоввіданість спроможний далеко не кожний. Отже, масовий 

героїзм – явище надзвичайно рідкісне. Як правило,  подвиг – вчинок 

особистості, усім попереднім  життям  підготовленої до жертовності. 

З журналу. 

 

Словник. Мораль –  система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що 

регулюють поведінку людей. Етика – наука, що вивчає мораль; норми 

поведінки, сукупність моральних правил певної  соціальної групи.  

 

* Бесіда.  

 У якій сфері суспільного життя вживається публіцистичний стиль?   

 Як це позначилося на його назві?   

 Які підстилі можна виділити в публіцистичному стилі?   

 У яких жанрах втілюється публіцистичний стиль?   

 Яка мета публіцистичного стилю?   

 Що спільного має публіцистичний стиль із наковим? Із художнім?  

 

*Робота з підручником. Виконання  вправи  336 (усно). 

 

* Пояснення вчителя.  

 

З’ясування моральних понять, розв’язання етичних проблем, осмислення 

мотивів і наслідків людських вчинків завжди привертали людську увагу.  

Дослідженням рівня моральності  як суспільства в цілому, так і  окремої 

особистості займаються різні галузі  суспільних наук. У художній формі 

питання моралі й етики  досліджує мистецтво. З’ясуванню моральних питань 

може бути присвячений і учнівський твір. 

Здебільшого такий твір вибудовується у формі  роздуму (міркування). 

План твору-роздуму відповідає такій схемі: 
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І. Вступ (підведення до проблеми: чому я над цим замислився -  став  

учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав тощо). 

ІІ. Теза твору. 

1. Доказ на підтвердження або спростування тези. 

2. Доказ (або приклад) ........................................... 

3. Доказ (або приклад)............................................ 

4. Доказ (або приклад)  і под. 

ІІІ. Висновки. 

 

Твір-роздум  на морально-етичну або суспільну тему здебільшого 

складається у публіцистичному стилі, основною сферою застосування якого є 

суспільно-політичне життя. Загальними ознаками стилю є інформативність, 

логічність, фактографічність, точність (ці риси єднають публіцистичний 

стиль із науковим),  образність, піднесеність, емоційність, експресивність 

(цими рисами публіцистичний стиль подібний до художнього). Серед мовних 

ознак публіцистичного стилю  - вживання суспільно-політичної лексики, 

емоційно забарвлених слів,  риторичних запитань, стверджень та звертань, 

окличних речень. Ознакою, властивою власне публіцистичному стилеві є 

відверта підкреслена оцінність, що насамперед виявляється у вживанні 

оцінних слів. 

У публіцистичному стилі виділяються такі підстилі: власне 

публіцистичний, політико-агітаційний (застосовується на  політичних 

мітингах, у текстах прокламацій), газетно-публіцистичний, ораторський 

(вживається у публічних виступах). 

Роботу над твором на суспільну або морально-етичну тему, як і над 

будь-яким учнівським твором, слід розпочинати з осмислення 

запропонованої вчителем (або самостійно вибраної) теми та визначення меж 

цієї теми. Потрібно з’ясувати, що саме потрібно сказати або написати, щоб 

розкрити тему, що для розкриття теми є найголовнішим, що менш важливим, 

проте бажаним, від чого зовсім слід відмовитися через несуттєвість або 

неактуальність. 

Після цього потрібно  обміркувати головну думку майбутнього твору – 

висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.  

Наступний етап роботи над твором – це добір відповідного фактичного 

матеріалу та його систематизація.  Джерелами фактів для розкриття теми 

може стати досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від 

учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, 

підручників, періодики  або те, що  у  вигляді фольклорних творів зберігає 

народна пам’ять чи увиразнює твір мистецтва. Авторові не слід нехтувати 

також  власною уявою. 

Систематизувати ретельно дібраний фактичний матеріал найкраще у 

вигляді плану твору. Оскільки  твір традиційно має такі структурні елементи, 

як вступ (зачин), основна частина (виклад) та кінцівка (стосовно до твору-

роздуму – висновок), план має бути складним. 
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Склавши на чернетці план твору, можна перейти  до наступного етапу 

роботи – створення тексту. Відступів від плану не слід уникати – навпаки, 

план цілком закономірно може змінюватися в процесі роботи над твором. 

Головні вимоги до твору-роздуму такі:  чітке формулювання тези,  добір 

чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування, 

логічність і послідовність викладу думок, точність висновків. Важливе 

завдання – добір виражальних засобів мови (слів, граматичних форм, 

синтаксичних конструкцій), що відповідають вимогами вибраного стилю.  

 

* Зачитування вчителем двох-трьох зразків учнівських творів на  

морально-етичну або суспільну  тему. Обговорення прочитаних  творів. 

 

ІІІ. Робота над  складанням твору. 

 

*Колективне складання учнями  плану  й  тексту усного твору на одну з 

тем: 

 

o Коли хочеш ти добро зробити, поспішай його зробити швидше 

 

o У боротьбі гартується душа 

 

o Лиш та людина любить рідний край, яка шанує й любить рідну мову 

 

o Люби природу не для себе, люби для неї! 

 

* “Проговорювання”  усного  твору.  

 

* Обговорення прослуханого твору. 

 

ІV. Підбиття підсумків уроку. 

 

V. Домашнє завдання. Вправа  283. 

 

Урок № 81 

Тематичне тестування (тема: Речення з відокремленими членами). 

Контрольне аудіювання. 

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок 

стосовно теми “Речення з відокремленими членами”, а також рівень 

сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати-сприймати; 

формувати вміння самостійної роботи, вміння застосовувати здобуті 

теоретичні знання на практиці;  розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення. 

Тип уроку:  урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь та навичок. 

Обладнання: тести, текст для аудіювання. 

 

Хід уроку 
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І. Перевірка домашнього завдання. 

 

*Прочитати заздалегідь спроектований на дошку текст. Пояснити 

вживання розділових знаків. Вказати відокремлені члени речення. 

 

Понад ставком виднілися крізь туман хатки, угору від них зеленіли 

городи. Соняшники високо  попіднімали свої жовті голови, вони становилися 

навспинячки, сміялися, обігріваючись після нічної прохолоди, міняючи свій 

колір з зеленого на жовтогарячий або на червоно-сизий. За луками, трохи 

нагору, картатими плахтами виставились  лани, рівні та довгі. Вони не знать 

куди тяглися, зникаючи у сизому просторі безкрайньої  далекості.  

За Панасом Мирним. 

ІІ. Повідомлення мети  і завдань уроку. 

 

ІІІ. Проведення тематичного контролю. 

 

*Інструктаж щодо проведення тестування. 

 

*Проведення тестування. 

 

* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання 

виконано). 

 

ІV. Проведення контрольного аудіювання. 

 

*Інструктаж щодо проведення  аудіювання. 

 

*Проведення  аудіювання. 

 

*Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання 

виконано). 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. Повторити п. 14-17. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(зразки) 

 

1. Відокремленими називаються члени речення, які 

а) передають ставлення мовця до ним висловлюваного; 

б) відносяться до одного й того слова  в реченні й відповідають на одне й те 

саме питання; 



 216 

в) виділяються за змістом і інтонаційно. 

Скласти (пригадати) й записати речення з відокремленими членами, 

підкреслити їх (напр.: Листя широке магнолій, важке, нерухоме, кованим 

сріблом здається. (Леся Українка.) Зірвався вітер – окаянний Каїн. 

(А.Григоренко.) І вітер знявся – буйний і рвучкий. (Б.Тен.) Біди  людства – 

вульгарність, самотність і поневіряння життям – обминуть душу 

творящого. (М.Реріх.)  

2. Відокремлюватися можуть: 

а) підмет, присудок, обставина; 

б) підмет, присудок, означення; 

в) додаток, означення, обставина. 

Скласти (пригадати) й записати речення з відокремленим означенням (напр.: 

А де ж вони – достойні булави? (М.Шевченко.) І, тричі збитий з ніг, я 

встану знову. (П.Перебийніс.) Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у 

молоко туману. (Б.Чіп.) 

3. Відокремлюються обставини, 

а) виражені прислівниками у формі вищого та найвищого ступенів 

порівняння; 

б) виражені одиничними  дієприслівниками, дієприслівниковими зворотами 

та іменниками із словами незважаючи на, при навявності, на випадок; 

в)  виражені іменниками, вжитими з прийменниками. 

Скласти (пригадати) й записати речення, ускладнене відокремленою 

обставиною (напр.: Лев упав і довго, лежачи, стогнав. (Л.Глібов.) Сумно і 

мовчки тоді похилилася квітка, листям своїм тремтячи в передсмертнім 

конанні. (Б.Грінченко.)  

4. Означення, виражене дієприкметниковим зворотом, відокремлюється в 

реченні: 

а) Скидають кайдани здавен занімілі, неволею гнічені люди. (Б.Грінченко.);  

б) І пахне  раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита. 

(Д.Луценко.); 

в) Ти бачиш схований у надрах світ. (М.Доленго.). 

Скласти (пригадати) й записати речення з відокремленим означенням, 

вираженим дієприкметниковим зворотом (напр.: Вився жайворонок в небі, у 

блакиті, сонця золотом гарячим оповитий. (М.Рильський.) Паслись вітри, 

надвечір’ям стриножені, напоєні тишею запашною. (Р.Лубківський.) 

.Шевченко тут нудив заслання чорним світом, марнуючи літа без пензля і 

пера. (М.Доленго.)  

5. Відокремлюються уточнювальні додатки, виражені  іменниками   зі 

словами 

а) біля, коло, між, поза, перед, проти; 

б) крім, опріч, зокрема, особливо, за винятком, всупереч, на відміну, замість; 

в) відповідно до, згідно з, залежно від, додатково до. 

Скласти (пригадати) й записати речення, ускладнене відокремленим 

уточнювальним додатком (напр.: І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, 

не хочеться нічого. (Б.Чіп.)  
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6. Відокремленим уточнювальним членом речення ускладнене речення: 

а) Ген за мальвами хата виплива з далини. (П.Перебийніс.); 

б) А там, на автостраді, летючі зорі фар. (Р.Лубківський.); 

в) Заживу непишно, небагато  на баштані в тихім курені. (М.Руденко.).  

Скласти (пригадати) й записати речення, ускладнене  відокремленим 

уточнювальним членом речення (напр.: Десь там, не в нашій стороні, під 

височенною горою, серед діброви в гущині, поївши добре, Лев лежав і 

гордовито поглядав. (Л.Глібов.) Тут, під кронами білих розпашілих 

каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. (Д.Луценко.)  

 

ТЕКСТ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО АУДІЮВАННЯ 

 

Під чужим ім’ям 

 

В історії науки ХХ століття доля цього вченого  унікальна. Батьківщина 

підготувала своєму  генієві  роль ізгоя. Зате його ім’ям у світовій науці 

названо трасу, якою людина вперше дісталася Місяця – “траса Кондратюка”. 

Проте справжнє  ім’я  видатного винахідника, як з’ясувалося,  було іншим... 

Звали його Олександр Шаргей. 

У рік народження Сашка його батько був студентом Київського 

університету імені Святого Володимира. Мати – вчителькою  французької 

мови й географії Києво-Подільської жіночої гімназії. Обоє батьків брали 

участь в організації антиурядової студентської демонстрації у Києві. Матір, 

заарештувавши,  кинули  до Лук’янівської в’язниці. Батько, рятуючись від 

переслідувань, сховався у Полтаві, в  своєї матері.  

Дізнавшись про вагітність молодої вчительки, тюремники  випустили її 

на свободу. Проте з в’язниці вона вийшла з тяжким психічним 

захворюванням.  

Мати, хоч і пережила батька, з психіатричної лікарні вже не вийшла. 

Сашка, сироту при живих батьках, у Полтаві виховували бабуся та її чоловік. 

 На вступному іспиті до гімназії Сашко виявив такі знання, що його 

прийняли відразу до третього класу. Закінчивши гімназичний курс, юнак 

вирушив до Санкт-Петербурга, де вступив до Політехнічного інституту. 

Йшов І916 рік. Перша світова війна була в розпалі, але студентові  

Шаргею належала відстрочка від мобілізації. Запечатаний сургучем казенний 

пакет  спізнився, і цього вистачило, щоб Олександра забрали до війська. 

Очікуючи відправлення на фронт, юнак  працював над... космічними 

дослідженнями. Студент Шаргей  створив  креслення космічного апарата.  

Працював допізна, спав  - тільки на підлозі у  спальному мішку з тоненької 

ковдри. Працюючи над космічними теоріями, він не забував  готувати себе 

до  міжпланетного польоту: привчався  зносити  холод, голод, незручності.  

На Закавказькому фронті теоретик космонавтики став командиром 

кулеметного взводу. Вже тоді він на все життя зненавидів війну. 

Відбувся Жовтневий переворот. Завирувала громадянська війна. Світ 

розколовся на білих і червоних.  
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З білогвардійського війська Сашко Шаргей втік за першої ж нагоди. 

Дістався Полтави, але тут було небезпечно:  у місті квартирував німецький 

гарнізон. Подався до Києва, який невдовзі захопили денікінці. Розвантажував 

вагони, і, мерзнучи в неопалюваній бібліотеці, робив розрахунки, описи, 

креслення.  

Під загрозою розстрілу в Києві було оголошено мобілізацію. Ученого за 

покликанням, пацифіста за  переконаннями, силоміць забрали до війська. З 

цієї миті для радянської влади він назавжди став денікінським офіцером, 

класовим ворогом.  

Коли Київ захопили більшовики, Олександр Шаргей утік. Перебуваючи 

думкою в зоряних світах, перелицьований прапорщик животів на 

найчорніших роботах, заробляючи на хліб щоденний  мастильником і 

зчіплювачем вагонів на залізничній станції. Ночами креслив космічний 

літальний апарат, іменуючи його вже по-сучасному – ракетою. Кресленням, 

створеним руками, що не відмивалися від машинної олії, пізніше судилося 

потрапити до  Бібліотеки Конгресу США, а звідти – у проект “Аполлон”, 

відкривши людству шлях на Місяць. 

У 1921 року друзі роздобули Шаргеєві  метрику на ім’я Георгія 

Васильовича Кондратюка, який народився в Луцьку 8 вересня 1990 року. Про 

людину, чиїм життям він мав тепер жити, Шаргей знав дуже мало. Лише те, 

що 1921 року студент юридичного факультету Юрко Кондратюк помер від 

сухот. Зате на запитання анкети “Чи служили в білій армії?” колишній 

Олександр Шаргей  міг сміливо відповідати:”Ні!” 

Після зміни прізвища Шаргею необхідно було сховатися подалі від 

місць, де його знали. Так псевдо-Кондратюк з’явився у Західному Сибіру на 

будівництві елеватора Північнокавказької залізниці. Тут він винайшов і 

збудував  пристосування для завантаження у вагони зерна, лічильники для 

автоматичних вагів... Новатор в усьому, Кондратюк  спроектував за 

принципом російської “избы” і збудував  майже без цвяхів найбільший у світі 

дерев”яний елеватор на 10 тисяч тонн зерна. 

Саме винаходами в елеваторній справі вчений, тепер уже Юрій 

Кондратюк, заробив кошти на видання власної книжки “Завоювання 

міжпланетних просторів” накладом  2 тисячі примірників. 

Частину тиражу вчений пустив у вільний продаж. Очевидно, до 

Бібліотеки Конгресу США книжка потрапила саме тоді, адже в роки першої 

п’ятирічки в СРСР працювало чимало американських спеціалістів. 

Невдовзі “чорний ворон” доставив Кондратюка до внутрішньої в’язниці 

ОГПУ. Новаторство обернулося  двома томами кримінальної справи. 

Обвинувачення стандартне: шкідництво. Будував без цвяхів? Це щоб швидше 

розвалився соціалізм!  

З камери Кондратюк вийшов без зубів, так і не підписавши 

сфабрикованих обвинувачень. Вирок: три роки концтаборів. Дивом  

концтабір замінили так званою шарашкою. Певно, на той час пересадили 

стільки народу, що  бракувало інженерних кадрів. 
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Після ув’язнення Кондратюк побував у Москві.  Тут відбулася його 

зустріч з Сергієм Корольовим, керівником ГІРДу (абревіатура від 

російського “Группа изучения  реактивного движения”), колиски радянської 

космонавтики.  Корольов  запропонував Кондратюку  місце головного 

теоретика. Здавалося б, дійшли згоди. Але коли заввідділом кадрів поклав 

перед Кондратюком  товстелезну анкету, той з тугою відвернувся до вікна.  

Він миттєво збагнув:  цього разу  до його минулого докопаються. Тож – на 

загальний подив – відмовився. 

21 червня 1941 року Кондратюк востаннє відзначив свій справжній день 

народження. Йому  сповнилося сорок чотири ( за паспортом – сорок один). 

У гуркоті перших тижнів війни  учений не домагався броні, не ховався 

від мобілізації.  Записався добровольцем до народного ополчення. 

На ту війну першовідкривач місячної траси пішов телефоністом. В 

одному з боїв під Москвою він зник, ніби розчинився в космічному 

просторі... 

На планеті Земля від нього не залишилось нічого, навіть могильного 

горбка.  

І все-таки його зоряна година настала  – перший із землян ступив на 

курну поверхню місяця. А полтавський гімназист Сашко Шаргей мріяв, що 

тією людиною стане він сам. І все життя серйозно готувався до космічного 

польоту... (За  І.Малишевським;   800 сл.) 

 

На кожне із запитань вибрати правильну відповідь: 

 

1. Матір майбутнього винахідника було ув’язнено за 

а) участь у роботі терористичної  організації; 

б) участь в організації антиурядової студентської демонстрації у Києві; 

в) розповсюдження революційної літератури. 

2. Майбутній учений виховувався  

а) у Києві; 

б) у  Житомирі; 

в) у Полтаві. 

3. Закінчивши Полтавську гімназію, Олександр Шаргей вступив до 

а) університету Святого Володимира в Києві; 

б) до Політехнічного інституту в Санкт-Петербурзі, 

в) до  університетут в Харкові. 

4. До війська  студента Шаргея забрали тому, що 

а) запізнився пакет з документами про відстрочку; 

б) його позбавили відстрочки за погану успішність; 

в) відмовився від відстрочки, вирішивши піти на фронт добровольцем. 

5. Очікуючи відправлення на фронт, юнак  працював над  

а) космічними дослідженнями; 

б) науково-фантастичним романом; 

в) автобіографічною повістю. 

6. На Закавказькому фронті Олександр Шаргей став  
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а) розвідником; 

б) командиром піхотного батальйону; 

в) командиром  кулеметного взводу. 

7. після втечі з білогвардійського війська Олександра силоміць забрали 

а) до армії Денікіна; 

б) до армії Колчака; 

в) до більшовицької армії. 

8. Слово пацифіст має таке значення: 

а) той, хто милується минулим, байдужо ставлячись  до сучасного; 

б) той, хто засуджує будь-які війни, виступаючи за мир на землі; 

в) особа з перебільшеню акуратністю й точністю; формаліст. 

9. Космічний літальний апарат винахідник називав 

а) дирижаблем; 

б) ракетою; 

в) супутником. 

10. У шкідництві Олександра Шаргея звинуватили після того, як він 

а) винайшов пристосування для завантаження у вагони зерна,  

б) спроектував лічильники для автоматичних вагів; 

в) збудував найбільший у світі дерев’яний елеватор. 

11. Готуючись до польоту на Місяць, американці скористались книжкою   

Ю.Кондратюка 

а) “Подорож з Землі до Місяця”; 

б) “Завоювання міжпланетних просторів”; 

в) “Завоювання Всесвіту”. 

12. Ю.Кондратюк загинув 

а) 1941 року під Москвою; 

б) 1942 року під  Києвом; 

в) 1943 року під Сталінградом. 

 

Урок  № 82 

Тема: Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові 

знаки при прямій мові.  
Мета: пояснити правила вживання розділових знаків у конструкціях з 

прямою мовою; формувати вміння розрізняти пряму мову та слова автора, 

розставляти розділові знаки в конструкціях з прямою мовою, правильно 

інтонувати такі конструкції; виховувати  повагу до загальнолюдських 

моральних цінностей; розвивати  увагу, логічне й образне мислення, 

естетичну й емоційну сфери. 

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

 

І. Актуалізація опорних знань.  
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* Прочитати речення.  Вказати в кожному пряму мову й слова автора. Для 

чого вживається пряма мова? 

 

Я спитав колись у батька: “Ви скажіть мені, на щирість, що найтяжче 

ранить серце?”  І почув: “Несправедливість”. (М.Нагнибіда.) “Роби добро, - 

мені казала мати, - і чисту совість не віддай за шмати!” (Д.Павличко.) “А це 

для юності  немало”, - говорять сиві генерали. (М.Стельмах.) 

 

* Прочитати подані в двох колонках речення.  Пояснити,  у чому полягає 

відмінність між прямою мовою й непрямою. 

 

Пряма мова Непряма мова 

 

Говорив старий Хома: “Взимку 

краще сидіти вдома”. (Нар.творч.) 

 

Говорили предки наші: “Нам до 

шкварок треба каші”. 

 

Говорив старий Хома, що взимку 

краще сидіти вдома. 

 

Говорили предки наші, що до шкварок 

треба каші. (Нар.творч.) 

 

 

* Подані прості речення перебудувати на речення з прямою і речення з 

непрямою мовою (усно). 

 

А мати кликала мене зайти до хати. (Д.Луценко.) Батько звеліли й мати 

вас на весілля звати. (Л.Забашта.) Моя дитино, синку мій Ікаре, хіба я не 

казав летіти в млі, триматися туману і землі, не рватися до сонця понад 

хмари? (Д.Павличко.) 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником.  Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 135-136). 

Виконання вправи 317. 

 

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого. 

 

*Переписати. В кожному з речень  вказати пряму мову і слова автора. 

Пояснити вживання розділових знаків. 

 

І. У липневий вечір якось біля школи ти мені сказала: “Пахнуть матіоли”. 

(Д.Луценко.) Із-за обрію темінь поволі перекинула  в південь мости. “Буде 

дощ!” – затремтіли тополі. “Перепиним грозу”, - піднялись берести. 

(М.Стельмах.)  
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ІІ. В п’ятницю крилом журавки мрія кликала: “Летім!” “Чи  не високо 

занадто?” – смачно позіхнула лінь. (Б.Олійник.) “Ми в колективі дружнім 

жить не проти”, - перемовлялись між собою Шпроти. (С.Коваль.) Скажімо 

дорогам і пісні: “Спасибі!” (Р.Лубківський.) 

 

* Прочитати записані на дошці  речення.  Пояснити вживання розділових 

знаків. Накреслити схеми речень із прямою мовою. 

 

І. Он чутливо спить очеретина і шепоче світу: “Не буди!” (П.Перебийніс.) 

“За життя, за життя!” – заспівала блакить, рідне сонце віта, рідний лист 

шелестить. (П.Усенко.) Все у казці неначе... Рибка он золота: “Чого хочеш, 

рибаче?” – по-людському пита. (М.Рильський.) Якраз в той час король там 

опинився. “А що, - питає він, - тут діється у вас?” (Л.Глібов.)  

ІІ. Дід он диба, піймав жабу, а каже: “Риба!” (Нар.творч.) “Що ж то таке?” 

– про рибу Лев питає. Лукавий Лис поважно докладає: “Великий господар! 

Це безголоса твар!” (Л.Глібов.) “Відпочинь, сошко, - сказав дід Тимошка, - 

тепер не той час, є трактор у нас”. (Нар.творч.)  

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Я стрів гриба, пройшовши три ліси, кажу йому: “Ти божество краси!” А 

він: “Я добре знаю людську вдачу, мене похвалиш, а тоді з”їси”. 

(Д.Павличко.) “Привіт, голубонько! Звідкіль?” – Осу стрічає Джміль. 

(В.Женевський.) Обізвалась у ліщині старая Сова: “А що ж, - каже, - на цім 

світі усяке бува”. (Л.Глібов.)  

ІІ. А Дніпро біжить до моря, все пита Хортиці: “Де ж та Січа, де ж той 

Байда, стяг і гпківниці?” (Я.Щоголів.) Козак на коні вороному грає, дівчина 

вийшла, козака питає: “Серце-козаче, як рано рушаєш, куди так рано з двору 

виїжджаєш?” (Л.Боровиковський.) “Хіба пристало козакові отут сидіть? – 

промовив я. – У темнім лузі, у діброві витає славонька твоя”. (Л.Глібов.)  “Де, 

козаче, волочився, що вечерять опізнився?” – так отаман мене лає, так отаман 

докоряє. (Нар.творч.) “Дивись, коханий мій, дивись! В моїх очах – весна!” – 

казала так мені колись красуня чарівна. (М.Вороний.)  

 

* Диктант із коментуванням.  Накреслити схему вказаного вчителем 

речення. 

 

І. “Боронь  Боже, - матінка казала, -  щоб змія у серце заповзала”. 

(Д.Білоус.) Гадюка вилазить із шкіри, мов драну скидає панчоху, радіє: “Я 

більше не сіра, настала нова епоха!” Поглянула... “Знов я сіра!” – прорвала 

шипінням тишу. Непросто вилізти з шкіри, та з сірості – ще складніше. 

(В.Раєвський.) “Коли я сита, - ненападна й добра”, - ковтнувши жертву, 

просичала Кобра. (С.Коваль.) А брат на те промовив усміхнувшись: “Все, що 

плазує, без вагання бий!” (М.Рильський.)  
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ІІ. Товариство кошового на раді прохало: “Благослови, отамане, байдаки 

спускати, турка пошукати”. (Т.Шевченко.) “Сідлай коня!” – шепнуло поле, 

піднявши в небо сиве чоло. (А.Малишко.) Не стогне Байда, а сміється та все 

звертається до нас: “Не плачте, діти. Серце б’ється! Я повернуся в добрий 

час!” (П.Воронько.) “Рамена стомлені розправте!” – вчувається крізь дзвін і 

грюк. (Р.Лубківський.) І кричу я: “Україно!” – потім стану й прислухаюсь. 

Чути здалеку: “Тримаюсь!” “Запрягайте, хлопці, коні”, - лине в небо молоде. 

Військо наше йде. (П.Тичина.) 

 

* Навчальний диктант. 

 

Сіяло золото в коронах королів, і кров лилась за золото віками. За 

нього умирали на землі і володіли світом і рабами. І запишалось золото. До 

всіх воно гукнуло владно і зухвало: “ Найвищі в світі якості – мої! Не всі як 

слід ще їх поцінували!” Прийшли вклонитись злоту королі, прийшли з 

поклоном камні-самоцвіти, вклонялися до самої землі  всі можновладці  й 

слуги сановиті. Вклонялися багаті й бідняки, бажаючи в багатстві стать 

щасливими. І цар лісів вклонився залюбки, тряхнувши гордовито йому 

гривою. Лиш не прийшла пшениця на уклін, шуміла собі в полі, наливалась і 

чула золота пихатий передзвін, але вона на те лише сміялась. “Що золото? – 

промовила вона. – Чого гнете перед металом спини? Хоч золотом і повниться 

казна, та я годую споконвік людину”. (Л.Забашта;  120 сл.) 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. П. 18, вправа 319. 

 

Уроки № 83, 84 

Тема: Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові 

знаки при прямій мові.  
Мета: закріпити знання про  способи передачі на письмі чужої мови, вміння 

розрізняти пряму мову й непряму, розставляти розділові знаки у 

конструкціях з прямою мовою, інтонувати речення з прямою мовою; 

виховувати  повагу до влучного й образного слова; розвивати  логічне й 

образне мислення, увагу, уяву, емоційну й естетичну сфери. 

Тип уроку:  уроки закріплення вивченого. 

Обладнання: роздавальний матеріал, підручник. 

 

Хід уроку 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Робота біля дошки.  Виконання індивідуальних завдань двома-трьома 

учнями. 
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Картка 1 

 

Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення 

без їх вилучення). Вказати пряму мову й слова автора. 

 

Казав одяг: “Пошануй мене між речей, а я  шануватиму тебе між людей”.  

Ледар каже: “Зроблю завтра, поспішать не варто”. Казав сліпий до глухого: 

“Слухай, як безрукий голого обдирає”. “На вербі – груші, на осиці – 

кислиці”, - брехали старі баби та гарні молодиці. Казав Сенека: “Стій, свиня, 

далеко”. 

Народна творчість. 

 

 

 

Картка 2 

 

Переписати, вставляючи пропущені букви і розставляючи розділові знаки. 

 

Сусід до себе кликав кума: “Пр..ходь лиш, брате, на часок!” “Здоровенькі 

були! – обидві мухи загули, - от добре, що зустрілись з вами... А нуте й ви 

зб..райтесь з нами!” Схопившись, крикнув Голубок і пов..рнув у рідний свій 

куток. “Ой, краю мій, мій раю! Тебе я пр..вітаю!” – промовив він, 

спускаючись у гай.  

З творів Л.Глібова. 

 

 

Картка 3 

 

А там настане час себе спитати: “Чи дочекався в гості щедрих жнив?” 

Отож працюй, щоб кожен міг сказати: “Він недарма життя своє прожив”. 

(Д.Луценко.) “Нехай тебе Бог заступить!” – як за селом стали, сказав батько... 

(Т.Шевченко.) Для світу тимчасових перехожих, для піднебесних грішників 

земних існує десять заповідей Божих. Додаймо одинадцяту до них: “Люби 

народ свій і свою Вітчизну!” Хіба вона не гідна десяти? (А.Бортняк.) 

 

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Я спитав у води: “В чому сила твоя?” І сказала вода: “В чистоті ручая”. 

(П.Перебийніс.)  Запитую траву: “Жива?” “Жива, - відповіда трава, - бо маю 

корінь вічно в дії”. (Б.Чіп.) Не опечалиться трава, хоч повторіть їй раз і два: 

“Косить пора настала!” Щебечуть квіти з-під роси: “Це день життя, це день 

краси!” (А.Чак.)  
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ІІ. І Прометей гукнув: “Спиніться, люди! Я змучений могильником орлом, 

який віки мені довбає груди. Хіба для того дав я вам вогонь, щоб руйнував 

він все, що ви створили? Вогонь –творець життя, а не могили! Не Герострат, 

а геній він, либонь!” А люди ж як? Послухали чи ні? Чи все згорить в 

пекельному вогні?  

Л.Забашта. 

ІІІ. Дарма пишатись мій народ не звик, та чую слово щире, не облесне: 

“Какой чудесный, звонкий ваш язык! А песни ваши... Ах, какие песни!” Не 

треба мідних дзвонів та музик! Я чую на дорогах перехресних: “Какой 

чудесный, звонкий ваш язык! А песни ваши... Ах, какие песни!”  

П.Перебийніс. 

 

Словник. Герострат – відомий нам з творів  грецького історика Феопомпа 

(ІV ст. до н.е.) мешканець  міста  Ефеса, що  заради слави  спалив храм 

Артеміди, який вважався  одним з “семи чудес світу”. Геростарата судили, 

стратили, ім’я його було заборонено вимовляти. 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

 

ІІІ.  Відтворення теоретичних відомостей.   

 

* Бесіда.  

 Що називається прямою мовою?   

 Чим супроводжується пряма мова?  

 Як об’єднуються  слова автора і пряма мова? Навести приклади речень 

з прямою мовою.  

 З якою інтонацією вимовляються слова автора?  

 Чи завжди пряма мова складається з одного речення? Навести 

приклади. 

 Якими розділовими знаками  розділяються на письмі пряма мова і 

слова автора?  

 Накреслити схеми  конструкцій: пряма мова після слів автора та пряма 

мова перед словами автора.   

 Що називається непрямою мовою?  Навести приклади. 

 

ІV. Виконання вправ на закріплення  вивченого. 

 

* Подані речення записати в такій послідовності: 1) речення з прямою 

мовою; 2) речення з непрямою мовою. Пояснити відмінність між прямою 

мовою та непрямою. 

 

І. Їхав вершник, у людей питався, чи  далекий шлях йому зостався. 

(О.Довгий.) Іде та й людей питає: “А де тут дорога до рідного краю?” 

(В.Симоненко.) Чому темніє, чому світає, чому йде дощик, синок питає. 
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(В.Дворецька.) Дійшовши шлях до краю, я прошепчу: “Коли б я знав!” 

(І.Козлов.) Життя тривожне і завзяте кричить: “Мене не обмини!” 

(А.Малишко.) Іди в заметіль до знемоги, питай, де вогонь у вікні. 

(П.Воронько.)  

ІІ. “Не барися, мій синочку, швидше повертайся”!  - сказав старий. 

(Т.Шевченко.) Не питай, рідна мати, із шляху якого мене виглядати. 

(М.Стельмах.) Стала мати коло хати: “Сину, - каже, - сину, як ти бився, як 

добився на цю Україну?” (А.Малишко.)  Тихо шепче хвиля з моря, що любов 

веде до горя. (М.Стельмах.) Я шепочу печалі: “Проклята, відчаль!” (І.Драч.) 

Ти все шукала, все питала, де та могила, де земля. (П.Усенко.) 

 

* Пояснювальний диктант.  Вказати в реченнях   пряму  й непряму  мову. 

 

І. Верба сміялася з тополі: “Не можеш ти зігнутись долі, ввись простягаєш 

віти кволі. Гордуєш, сестронько, вербою, говориш, хвалячись собою, що 

здатна буть я лиш рабою!” (Д.Павличко.) Ще малим мене за руку до рибалок 

дід повів. “Покажіть, - сказав, - онуку, як то ловлять окунів”. І тоді сказав я 

діду, що на берег не поїду, що я хочу жити в морі під вітрами, на просторі. 

(М.Нагнибіда.) “Якщо є учень, учитель знайдеться”, - стверджує східна 

мудрість. У цих словах – глибокий зміст. Недаремно кажуть, що найкращий 

учитель не спроможний навчити того, хто вчитися не хоче. (За Ю.Орловим.) 

ІІ. Я чув, як серце жалісно кричить, щоб ворога лежачого не бить. А розум 

говорив мені спокійно: “Затям, що завжди гадина лежить”. (Д.Павличко.) Я 

сказала йому, що вийду, та вночі заблудила в саду. А коли опадали сади, я 

сказала йому: “Підожди... Підожди до весни, до тепла”. Він промовив: 

“Здорова була”. (П.Воронько.) 

 

* Подані   речення  перебудувати на речення з прямою мовою (усно).  

 

А батько старий перекаже сусіду, що син, мов, вернувся і маєм невістку. 

(А.Малишко.) І дід сказав мені, що він чекав на мене,  шо він хотів мені 

переказати, як роблять хліб. (В.Коротич.)  Ти часом перепитуєш мене, де я 

шукаю творчого натхнення. (Д.Луценко.) Учитель в школі нам казав, що 

інший світ тепер настав, що слід по відьмах,  по чортах лишився  тільки у 

казках... (Олександр Олесь.) Казала щука, ех, якби їй крила! Свиня казала, ех, 

якби до рила та ще й два роги! (П.Тичина.) Зі скирти раптом каркнула 

ворона, мовляв, поживи дайте і мені. (О.Довгий.)  

 

* Диктант із коментуванням. За схемою, поданою на с. 143, зробити 

синтаксичний розбір  вказаного вчителем речення. 

 

І. Колись турботливо і строго казала матінка мені: “Гляди, аби тобі дорогу 

не перейшли упорожні!” (П.Перебийніс.) “Ой не плач же, мамо, не журись!” 

– піснею повіяло на мене. (М.Рильський.) А ми з братом ідем до криниці,  

щоб до хати принести води. “Обережно, тут слизько, дивися, - каже мама 
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мені, - не впади!” (М.Томенко.) Я кричав, надриваючись: “Ма-мо!” – на 

зелений упавши єдваб... (В.Симоненко.) На скронях материнських сивина. 

“Чия вина?” – нема кого спитати. (В.Ганулич.) В години журливі, тамуючи 

сльози та болі, нам мати казали, як рідний лишали поріг: “В житті, як на 

довгій ниві, доволі добра й любові, в житті, як на довгій ниві, немало й 

тернистих доріг”. (Д.Луценко.)  

ІІ. І очі хлопчику горять, він б’є себе в маленькі груди: “Я України не 

забуду, вона для мене як зоря!” (В.Сосюра.)  “Чого ж плачеш, моє серце?” – 

Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться: “І сама не знаю...” (Т.Шевченко.) 

“Не в’яжи мені крила”, -  чайка вітра просила. “Ти така непокірна, - він 

сказав і зв’язав. (Н.Петренко.) Тут дива творяться такі, що, може, скажеш ти: 

“Байки!” (Олександр Олесь.) Але знайшовся один Хома: “Жодного дива, - 

каже, - нема!  А якби навіть таке й було, куди б і до чого нас привело?” 

(Р.Лубківський.) Розказували, як хто стрів свято, як провів перший день, що 

чутно по місту. (Панас Мирний.) Цього не збагнути розумом нізащо, а 

відчути шлунком можна без труда. “Не ївши легше, поївши – краще!” – 

істину відкрив Сковорода. (Я.Кремінський.) 

ІІІ. Не спиться Пушкіну, палючі слова лягають на папір: “У глибині  в  

сибірських норах згадайте в каторзі мене,  ваш скорбний труд у днях суворих 

нащадок славний спом’яне. І буде час – ясна свобода  вас привітати вийде в 

путь і для розкутого народа брати меча вам віддадуть!” Схилився стомлено. 

А чисте казок видіння вабить зір. І на столі лежить огнисте його “Посланіє в 

Сибір”  

А.Малишко. 

Словник. Єдвабний – зроблений з єдвабу – коштовної шовкової тканини. 

Перен. -  щось м’яке й гарне. 

 

* Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). 

 

І. Стояв козак з дівчиною. “Ох, - каже, - біда! Люблю тебе, як рибоньку 

холодна вода”. Усміхнулась дівчинонька: “Чом не буть біді, коли кипить 

дурне серце в холодній воді!” Моргнув усом козаченько: “Ох, лихо моє! А я 

ж думав, серце буде навіки твоє”. Одказала дівчинонька: “Ось годі тобі! Тоді 

буде, як виросте гарбуз на вербі”. Засміявся козак жвавий: “Знайду, що 

зробить! Перекинусь вітром буйним – гарбуз полетить!”. Засмутився  

козаченько: “Не слід так казать! Пошли, Боже, нам з тобою на рушничок 

стать”. Засміялась дівчинонька: “Не будь брехуном! Коли любиш, люби 

серцем, а не язиком”. 

Л.Глібов. 

ІІ. Вилізла мурашка на лопух, подивилась весело навкруг: “Скільки тут 

повітря і тепла, я ж, дурненька, в бур’яні жила!” Вилізла мурашка на ромен, 

мовби крила виросли з рамен: “Що за диво – пелюстки в росі! Як могла я 

жить на лопусі! Вилізла мурашка на таріль соняха, що сяяв серед піль: “Боже, 

скільки золота й зерна! Що ромен? Билиночка сумна!” Вилізла мурашка на 
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сосну, глянула в далечину ясну: “Піді мною цілий світ лежить! Як могла я на 

бадиллі жить!”  

Д.Павличко. 

*Навчальний диктант. За схемою, поданою на с.143, зробити синтаксичний 

розбір вказаного вчителем  речення з прямою мовою. 

 

І. Жито мені говорило уранці: “Будь же на мене похожим, синочку, 

бачиш, мільйони колосся в багрянці, будь же мов колос, не стій в одиночку!” 

Роси мені шепотіли важучі: “Будь, як і ми, ти прозірним і чистим!” Промінь 

мені промовляв із-за тучі: “Будь, як і  я, ти завжди променистим”. Хвиля мені 

говорила  дніпрова: “Вдачею будь невгамовний, кипучий...” Сивий Дніпро 

викликав на розмову: “Дужим ти будь у житті, як Ревучий”. Знов я на землю 

дивлюсь неокраю, знов у людей і у себе питаю: “Чи я проніс ту снагу і ту 

силу, хвилю дніпрову, що кличе здаля, мужність, якою мене наділила рідна 

моя, незрадлива земля?” (А.Малишко; 100 сл.)  

ІІ. Присіла дівчина на самому краєчку лавки, неквапливу розмову літніх 

жінок слухала ніби крадькома, незаконно. Про всяку всячину гомоніли: про 

хліб, про пенсії.  

Потім найстарша з жінок стала розповідати, як у молодості один студент у 

неї закохався.  Селюк був неотесаний, а вона – з сім’ї, де знали манери і 

вміли стіл сервірувати. Не вмів він зачарувати її родину, тому й переважили, 

зрештою, інші поклонники. Минуло багато літ, в неї сини вже дорослі. 

Багато-багато було тортів на день її народження, різних бісквітів та 

наполеонів – всі вони наче злилися для неї в один великий торт. І все частіше 

згадується, як сказав якось отой вайлуватий селюк їй на день народження: 

“Ну що я вам можу подарувати? Дарую вам оту зірку!” І коли голодувала під 

час окупації, в нестатках животіла, не роки благополуччя згадувались їй, а 

все пробувала вночі віднайти в небі оту зірку,  студентом  подаровану... (За 

О.Гончаром; 140 сл.) 

 

V. Підведення підсумків уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання.  П. 18, вправа 320. 

 

Урок № 85 

Зв’язне мовлення 

Усне повідомлення на теми про мову, що вимагає  

зіставлення й узагальнення матеріалу (в науковому стилі) 

Мета: закріпити знання учнів про стилі мовлення, поглибити їхні знання про 

науковий стиль, дати відомості про його різновиди (підстилі), формувати 

вміння виконувати такі мисленнєві дії, як зіставлення й узагальнення, вміння 

й навички складати висловлювання в науковому стилі; формувати навички 

колективної та самостійної роботи з підручником; розвивати логічне 

мислення, вміння визначати спільне й відмінне, удосконалювати культуру 

усного мовлення. 
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Хід уроку 

 

І. Повідомлення мети  і завдань уроку.  

 

ІІ. Підготовка до складання  висловлювання. 

 

* Робота з підручником.  Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 22). 

Виконання вправ  51, 52, 53 (усно). 

 

* Пояснення вчителя (підстилі наукового стилю) 

 

Відповідь на лінгвістичну тему  складається у науковому стилі. 

Науковий стиль  обслуговує сферу науки, техніки, освіти, виробництва. 

Його основна функція – повідомлення знань, пояснення, аналіз явищ, 

доведення наукових припущень. 

У складі наукового стилю виділяють три підстилі: власне  науковий 

(вживають у дисертаційних дослідженнях, монографіях, наукових 

доповідях), науково-навчальний (застосовують у підручниках, посібниках, 

учнівських рефератах), науково-популярний (використовують у виданнях 

наукового змісту для широкого кола  читачів). 

Відповідь на лінгвістичну тему складається у науково-навчальному 

підстилі наукового стилю. 
 

Ііі. Складання учнями висловлювання. 

 

* За зразком, поданим у вправі 52,  скласти  усне повідомлення в 

науковому стилі на тему: “Пряма і непряма мова”. Повідомлення 

проілюструвати самостійно дібраними прикладами. 

 

V. Підбиття підсумків уроку. 
 

VІ. Домашнє завдання. Повторити п. 18, вправа  319. 

 

Уроки № 86, 87 

Зв’язне мовлення 

Контрольний переказ розповідного тексту  з елементами опису 

місцевості або пам’ятки історії та культури 

Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, 

граматичних і правописних навичок; розвивати культуру писемного 

мовлення, мислення, сприяти збагаченню словника, удосконалювати навички 

самостійної роботи, вміння застосовувати здобуті теретичні  знання на 

практиці, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. 
 

Хід уроків 
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І. Повідомлення мети і завдань уроку. 

 

ІІ. Підготовка до роботи над переказом. 

 

* Читання тесту вчителем. 

 

*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу слів, які 

перебувають у пасивному словнику учнів. 

 

*Визначення теми та головної думки тексту.  

 

*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу 

мовлення та допоміжних типів мовлення. 

 

*Іедивідуальне складання плану тексту. 

 

*Повторне читання вчителем тексту. 

 

ІІІ. Самостійна  робота учнів над переказом. 

 

ІV. Підведення підсумків уроку. 

 

V. Домашнє завдання. Повторити п. 18. 

 

Розповідні тексти  з елементами опису місцевості  

або пам’ятки історії та культури   

для контрольного переказу 

 

1. На Дніпрі 

 

Дніпро все  вужчав, а скелі по його берегах ставали все вищими. Скелі 

тиснули річку з обох берегів так, немов хотіли її задавити.  Козацький дуб  

плив поміж високими скелями. Надвечір він уже проскочив Будилівський 

поріг. Козаки здалеку  вгледіли  великі, дивовижні острови, що стояли поруч, 

розбиваючи Дніпро на три протоки. 

Один з тих островів був увесь укритий червоною таволгою, як називали 

тоді лозу. Звався  острів  Таволжанським. Другий був увесь з однієї  

величезної скелі й звався Перуном. Вершина скелі нагадувала голову. Така 

висока голова острова, його довгий  горбатий верх та відкинуті вперед довгі 

плескуваті  скелі  скидалися на тіло якоїсь почвари, яка лягла  впродовж 

Дніпра, ще й  дві довгі лапи поперед себе  простягла. 

Козаки направили  свого дуба просто між лап тієї почвари. Вони опинилися 

у вкритому піском і таволгою затишному куточку острова. Тут вирішили 

заночувати. Розклали  багаття, заходилися варити куліш. 
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Не всі знали, чому острів зветься Перуном. Немолодий запорожець розповів 

те, що чув од старих людей. 

У Києві, коли ще люди були не хрещені,  стояв над Дніпром  вироблений з 

деревини  ідол їхнього божка.  Звався той божок Перун. Як прийшов час 

нашим людям охреститись, того ідола вони кинули в Дніпро. Понесло його 

водою все вниз та вниз і, мабуть, винесло б у Чорне море, коли б отут він не 

зачепився за  скелі. А як зачепився, то сам скелею став і почав рости. До 

наших часів виріс він у скелясту гору. Він все ще росте та Дніпро в обидва 

боки розпирає.  Як звали ідола Перуном,  так і острів цей почали називати.  

Запорожець довго ще розказував молодим козакам про минулі події та 

стародавнє життя. Не помітили, як насунулась ніч. Багаття під казанком 

освітлювало  скелі двох лап почвари та  людей, що вечеряли.  

Ранком другого дня запорожці рушили від Перуна далі. Вони щасливо 

минули пороги, птицею пролетіли між скелями, а в обідню пору побачили 

поперед себе острів Хортицю. (За А.Кащенком; 300 сл.) 

 

 *Пояснити лексичне значення слів дуб (великий човен, видовбаний з 

суцільного дерева (переважно дуба) або зроблений з дощок),  поріг 

(кам’янисте поперечне підвищення дна, що порушує спокійну течію 

річки), ідол (статуя що зображує  язичницького бога), куліш (густий суп 

переважно з пшона). 

 Дібрати синоніми до слів почвара, плескуватий, затишний, багаття. 

 Скласти план (орієнтовний: І.  Козацький дуб плив між скелями. ІІ. Два 

дивовижні острови розбивали Дніпро на три протоки. 1. Чому перший 

острів звався Таволжанським. 2. Другий острів був із величезної скелі. 

3. На що скидався другий острів. ІІІ. Вирішили заночувати на острові. 

ІV. Розповідь запорожця про походження назви острова. V. Не 

помітили, як насунулась ніч. VІ.Уранці рушили далі.) 

 На дошці записати: Будилівський поріг, ідол божка Перуна, острів 

Хортиця. 

 Написати докладний переказ. 

 

2. Гайдамацький байрак 

 

Увійти в Гайдамацький байрак можливо було тільки  з боку річки 

Саксагані, бо далі стояли величезні скелі. У самому байраці була така  густа 

дубова пуща, що навіть опівдні  тут не було видно сонця. Рясні велетні дуби  

сплелися угорі пишним кучерявим  віттям так щільно, що зробили над 

байраком  густу зелену стелю. Високі скелі, що товпилися по байраку, неначе 

підпирали ту стелю з двох боків. 

У скелях байраку було багато печер. Серед них були такі великі, що в 

кожній можна було сховатися десяткові козаків. 

 Колись цей байрак давав притулок гайдамакам. Тут можна було не 

тільки безпечно переховуватись,  але й зручно було оборонятись від ворогів. 
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Чотири криниці з холодною й прозорою водою давали можливість 

витримувати в байраці навіть облогу. 

Любо було в байраці. Але  в Гната темрява байраку викликала потребу 

почути голос людини. Непомітно для самого себе молодий козак заспівав. 

Тільки під віттям дубів змовкли останні звуки Гнатової  пісні, як з пащі 

однієї з печер вилізла й пішла просто на нього молода дівчина. Біла, 

мережана сорочка її була в рудій глині. Гарненьке  заплакане  обличчя було 

вкрите курявою. Блискучі, як самоцвіти, карі оченята відбивали  страждання, 

жах і надію. 

Дівчину звали Катрею. На село, де вона жила, напали татари. Вороги 

полонили дівчину й разом з іншими невольниками погнали до Криму.  В 

степу людолови побачили якесь військо й приволокли бранців сюди, щоб 

переховати. 

Переконавшись, що перед ним дійсно дівчина, а не мара,  Гнат чимдуж 

побіг разом з Катрею до полковника. Запорожці  кинулись у байрак і 

пройшли по всіх печерах, гукаючи по-татарському. 

Татари, не гаючись, порозв’язували бранців. Ті, почали виходити з печер 

на світ. За ними вилазили й татари, падаючи запорожцям до ніг. 

Катря обнімала односельців, плачучи з радощів. Козаки повели  

визволених до свого коша  вечеряти. (За А.Кащенком; 280 сл.) 

 

 Пояснити значення слів байрак, гайдамаки (учасники народно-

визвольної боротьби  ХVІІІ ст. на Правобережній Україні проти 

польсько-шляхетського гніту), кіш (тут: місце розташування, табір, 

стан). 

 Дібрати синоніми до слів рясний, курява, бранці, мара. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Байрак біля річки Саксагані. 1. Увійти 

можна було з одного боку. 2. Густа дубова пуща у байраці. 3. зелена 

стеля над байраком. 4. Високі стелі. 5. Глибокі печери в скелях. 6. 

Чотири криниці. ІІ. Темрява викликала бажання почути людський 

голос. ІІІ. Гнат співає. ІV. З пащі печери вийшла дівчина. 1. Замазана в 

глину мережана сорочка. 2. Заплакане обличчя. 3. В оченятах - 

страждання й надія. ІV. Що трапилося з дівчиною. V. Гнат побіг до 

полковника. VІ. Запорожці кинулись у байрак. 1. Татари 

порозв’язували бранців. 2. Людолови біля ніг козаків. 3. До коша 

вечеряти). 

 На дошці записати  річка Саксагань, давав притулок гайдамакам, 

давали можливість витримати облогу. 

 

3. Горельєф Архангела Михаїла 

 

Цій пам’ятці не поталанило бути описаної ні в путівниках, ні в наукових 

працях.  Із зруйнуванням Михайлівського собору в Києві було знищено й усі 

металеві деталі,  якими  храм  було прикрашено.  
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Та  доля  все ж  уберегла  пам’ятку. Хтось завіз її на подвір’я Софії 

Київської. Трапилось так, що протягом довгого часу вона мандрувала 

монастирськими звалищами. Нарешті хтось із науковців, щоб урятувати від  

вивезення на брухт,  віддав до її  Львівського музею етнографії.  

Там пам’ятка й зберігалася, аж допоки  її  повернули до Києва.  

Йдеться про горельєф покровителя Михайлівського Золотоверхого 

монастиря Архангела Михаїла.  Його фігуру виконано з міді, чільний її бік 

позолочено.  Висота горельєфа  трохи перевищує два метри, найбільша 

ширина – 156 см, вага – 69 кг.  

Архангел Михаїл зображений на повний зріст. Це крилатий воїн зі 

зброєю в руках.  Крила підняті вгору й широко розведені, як в орла, що 

збирається  злетіти. Навколо голови Архангела -  трикутні сонячні промені, 

що  перекривають німб.  

У правиці Архангел  стискає довгий меч,  лівою рукою тримає  круглий 

щит.  Він одягнутий в коротку туніку, поверх неї накинутий   плащ-гіматій. 

На ногах – античні сандалії.  

Обличчя Архангела вродливе. Йому надано вольового виразу. Волосся 

довге й хвилясте. Крилатий воїн стоїть на хвилястій підставці, що символізує 

хмару. 

Горельєф Архангела Михаїла -  найвидатніший мистецький твір  

української металевої скульптури, що дійшов до нас. Створення  постаті 

патрона храму  припадає  на час  докорінної перебудови Михайлівського 

Золотоверхого  монастиря у ХVІІ-ХVІІІ ст..  

Свого часу  горельєф  був  прикріплений до  фронтону Михайлівського  

собору. Проте  відбудований храм нині  прикрасила  бронзова позолочена  

копія унікальної  пам’ятки. Відреставрований оригінал посів почесне місце у 

фондах музею. (За І.Черняковим; 250 сл.) 

 

 *Пояснити лексичне значення слів Архангел (старший Ангел); горельєф 

(скульптурний твір, у якому зображення виступає над площиною фону 

більш ніж на половину об’єму), етнографія (галузь історичної науки, 

яка вивчає культуру й побут народів світу),  німб (сяйво навколо 

голови Бога, Богородиці, святих, ангелів, пророків у християнському 

мистецтві), туніка (давньоримський одяг типу сорочки), гіматій 

(плащ),  фронтон (верхня частина фасаду будинку або колонади у 

вигляді трикутної площини у вигляді  трикутної площини, обмеженої  

двома схилами даху, а біля основи – карнизом). 

 Дібрати синоніми до слів  античний, унікальний, відреставрований, 

символізувати. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Доля унікальної пам’ятки. 1. Після 

знищення собору хтось завіз її на подвір’я Софії. 2. На монастирських 

звалищах. 3. У Львівському музеї етнографії. 4. Пам’ятку повернуто до 

Києва. ІІ. Горельєф покровителя Михайлівського Золотоверхого 

монастиря. 1. мідна постать з позолоченим чільним боком. 2. Розмір 

пам’ятки. 3. Крилатий озброєний воїн. 4. Сонячні промені 
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перекривають німб. 5. Одяг Архангела. 6. Вродливе вольове обличчя. 

ІІІ. Найвидатніший мистецький твір  української металевої скульптури 

ХVІІ-ХVІІІ ст. ) 

 На дошці записати: покровитель (патрон) Михайлівського 

Золотоверхого монастиря; висота горельєфа  трохи перевищує два 

метри, найбільша ширина – 156 см, вага – 69 кг; хвиляста підставка 

символізує хмару. 

 Написати докладний переказ. 

 

4. Садиба в Качанівці 

 

Славетна садиба  Качанівка –  сформувалася в середині ХVІІІ – на початку 

ХІХ ст. Знаходиться  вона  на околиці однойменного села на Чернігівщині.   

З качанівською садибою пов’язані імена видатних представників 

української й російської культури. У різний час тут жили й працювали Тарас  

Шевченко, Микола Гоголь,  Марко Вовчок. Любили погостювати у власника 

садиби Василя  Тарновського художник Ілля Рєпін,  композитор  Михайло 

Глинка, співак Семен Гулак-Артемовський. 

Розташована  садиба на двох рівнях. На верхньому плато міститься палац, 

два флігеля й вежа. Тут же розміщено парадний двір, альтанка Михайла 

Глинки, Георгіївська церква. У парку – пам’ятник Тарасові Шевченку, а 

також окремі житлові й господарські будівлі. На  нижньому рівні розміщено 

ландшафний парк  із дванадцятьма ставками, парковою скульптурою, 

містками, мальовничими штучними руїнами. 

Садиба займає близько 560 гектарів. Сьогодні територія садиби обмежена 

автомобільною дорогою та ставками. 

Садиба існує протягом 150 років. Назву вона отримала за прізвищем 

одного з найперших власників -  придворного співака  Ф. Коченовського. З 

1824 року власником  садиби стає український поміщик Григорій 

Тарновський. Уславив садибу його онук Василь Тарновський, відомий 

колекціонер. Після того, як, розорившись, він був змушений продати садибу, 

нею заволоділи багаті  промисловці  Харитоненки. 

Альтанка Михайла Глинки збудована в 30-тих роках ХІХ століття. 

Міститься вона  в парку, на високому пагорбі над ставом. Згідно з 

переказами, саме в цій альтанці  композитор Михайло Глинка працював над  

оперою “Руслан і Людмила”. 

У плані споруда восьмикутна. Вона збудована з цегли, мурована. Увінчує 

альтанку  масивна баня з фігурним шпилем.  

Вікна й двері альтанки мають стрілчасту форму. Фасади прикрашено 

розміщеними над вікнами й дверима медальйонами. У цих медальйонах – 

розписи за сюжетами опери “Руслан і Людмила”  

Майже двадцять років  тому Качанівку було визнано історико-культурним 

заповідником. І палац, і Георгіївська церква, і альтанка Глинки є історичними 

пам’ятками. Усі ці споруди потребують  реставрації. (З журн. “Пам’ятки 

України; 275 сл.)  
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 Пояснити лексичне значення слів плато (підвищена рівнина, 

відмежована  від навколишніх  просторів уступами), флігель (будинок у 

дворі великого дому), альтанка (легка будівля в саду, парку для 

відпочинку й захситу від сонця, дощу), ландшафт (територія з певним 

сполученням  рельєфу, грунтів, клімату, рослинного й тваринного 

світу) ландшафтний парк  (парк, розбитий з урахуванням збереження 

природного ландшафту), фасад (зовнішній, лицьовий бік будівлі), 

медальйон (тут: рамка овальної форми, що її застосовують для 

оздоблення фасадів  будинків, меблів, тканин).  

 Дібрати синоніми до слів масивний, реставрація (відновлення).  

 Cкласти план (орієнтовний: І.  Садиба сформувалася в середині ХVІІІ – 

на початку ХІХ ст. ІІ. З Качанівкою пов’язані імена представників 

української й російської культури. ІІІ. Розташування садиби. 1. На 

верхньому  плато – палац, два флігелі й  вежа. 2. Парадний двір, 

Георгіївська церква, альтанка М.Глинки. 3. Пам’ятник Шевченкові та 

деякі будівлі у парку. 4. На нижньому рівні – ландшафний парк зі 

ставками , скулптурами, штучними руїнами. ІV. Площа садиби -  560 

га. V. Історія Качанівки. 1. Садиба існує 150 років. 2. Походження 

назви. 3. Уславив садибу колекціонер Василь Тарновський. 4. 

Качанівка перейшла до Харитоненків. V. Альтанка Михайла Глинки. 

1.Коли збудовано Альтанку. 2. Де вона розміщена. 3. Як пояснюють 

назву  будівлі. VІ  Вигляд альтанки. 1. Восьмикутна в плані  мурована 

споруда. 2. Масивна баня зі шпилем. 3. Стрілчаста форма дверей і 

вікон. 4. Фасади прикрашено медальойонами. 5. Сюжети розписів у 

медальйонах. VІІ. Садиба  Качанівка – історико-культурний 

заповідник.) 

 На дошці записати: Тарас  Шевченко, Микола Гоголь,  Марко Вовчок, 

Ілля Рєпін,  композитор Михайло Глинка, співак Семен Гулак-

Артемовський; територія садиби обмежена автомобільною дорогою 

та ставками; придворний співак Ф. Коченовський; житлові й 

господарські будівлі; опера “Руслан і Людмила” 

 

Урок № 88 

Тема: Заміна прямої мови непрямою. 

Мета: пояснити особливості заміни прямої мови непрямою, формувати 

вміння здійснювати таку заміну, правильно розставляти розділові знаки між 

частинами  складнопідрядного  речення, правильно інтонувати речення з 

прямою й непрямою мовою; виховувати повагу до образного слова; 

розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, емоційну 

сферу. 

Тип уроку:  урок  вивчення нового матеріалу.. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 
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І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Попереджувальний диктант. Записані речення прочитати, правильно їх 

інтонуючи. Вказати речення з прямою і непрямою мовою.  

 

І. Чaсто кажуть: “Ясні зорі – то найкраще в цілім світі”. (Леся Українка.) 

Всі бурчать наді мною, глузуючи тяжко: “Знову в пісні ромашка?” 

(А.Малишко.) А мати казала, що мертві зорі падають взимку на наш город. 

(Д.Павличко.) Уклонився колос на всі боки та й сказав весні: “Прощай!” 

(М.Стельмах.)  

ІІ. У синій дзвін палкого неба ковалик-жайворонок  б’є, і день нашіптує до 

тебе: “Це все твоє! Усе твоє!” (А.Малишко.) Шепоче вітер тихо росами: 

“Твоя весна кує в гаю!”. (М.Стельмах.) Я річку побачила раптом, питаю: “А 

хто ж ти така?” “Я Альта, я Альта, я Альта!” – тонесенько плаче ріка. 

(Л.Костенко.) Воркувала Горлиця у садку, у куточку тихенькому, на бузку; 

жалкувала сизокрила, що вона не зчулася, як минула і весна. (Л.Глібов.) 

Ворона учила мати-ворониха: “Не приводь орлицю – буде в хаті лихо!” 

(М.Кубик.)  Вовк пішов кричать по світу, що Вівці з ним не хочуть в мирі 

жити. (В.Симоненко.) 

ІІІ.  Питання, можливо, було й випадковим, але я спитався: “Як став ти 

військовим?” (Л.Первомайський.) Злітаються у клас дівчата й хлопці, і 

зошитами шурхають торби. Луна Марійчин голос на уроці: “Ми не ра-би, ми 

не ра-би!” (Д.Луценко.) У предків рабства наче й не було. “Ми не раби!” – 

писали гордо в школі. А рабство духа ще не відцвіло, бо ми на волі і голодні, 

й голі. (С.Литвин.) 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.  Мотивація навчання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з  підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 141). 

 

V. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 

 

* Прочитати. Вказати речення з прямою та речення з непрямою мовою. 

Пряму мову замінити непрямою (усно). 

 

І. Весна каже: “Візьму”, а літо каже: “Здмухну”. Заліз черв’як у хрін  та 

хвалиться, що йому добре (що смачний). І собака каже: “Щоб тепла діждати, 

треба будувати”. Хвалився горщик, що розіб’є казана. Журилася кобила, що в 

неї довга грива. Вапно просить цеглину: “Потримай мене  вісім літ, тебе ж 

триматиму довіку”. 

Народна творчість. 

ІІ. Зозуля Горлиці жалілась, що доля їй недобрая судилась. Хтось Мухам 

набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти. Під лопухом у 
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ямці жук сидів і сам собі тихесенько гудів, що день йому обрид, кругом усі 

товчуться, що дуже сонечко і світить, і пече: і гаряче, і боляче.  

З творів Л.Глібова. 

 

*Диктант із завданням. Записати речення, пряму мову замінивши 

непрямою. 

 

Спитай людей, що в тебе дома роблять. Бур’ян пирію питається, де їхня 

рідня дівається. Не запитуй пасічника, чи знає він смак меду. Зима спитає, де 

літом був.  Старість спитає, що робив замолоду. Казала біла, що не буде діла. 

Питай гуску, чи мерзнуть ніжки. Цибуля дивувалася, що петрушка 

розтанцювалася. Недаром ходить слава, що мастака боїться справа.  

Народна творчість. 

* Робота з підручником. Виконання вправи 334. 

 

* Навчальний диктант. Вказати речення з непрямою мовою. 

 

Пана дома не застали. За нього говорив його заступник чи писар, 

молодий, на диво тоненький і хирлявий панок хлюстоватого вигляду. Він 

дуже натягнуто і роблено-поважно заявив, що пан дістав від власниці  

княгині телеграму з Парижа, щоб маєток продати, але коли та як – нічого ще 

не відомо. Отож і поїхав пан до містечка, щоб там докладніше у адвоката 

довідатись. Паничик думає, що він скоро вернеться, тоді буде видніше. 

Запитав Матвія, чи він є уповноваженим  від селян. Наказав вибрати 

уповноважених, а тоді вертатися. 

Усе те було сказано, звичайно, по-російськи, “по-панськи”. Панок 

інакше говорити не може, але дядьки до такого, звісно, звикли. Де є такі 

пани, щоб говорили по-людськи?  На те він такий тоненький, тендітний, а 

обличчя в ластовинні, і волосся м’яке та ясне, мов у ляльки, а довгі прозорі 

пальці, їй-Богу, можуть поламатися як скло. (За У.Самчуком; 134 сл.)  

 

V. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання.  П. 20, вправа 346. 
 

Урок № 89 

Зв’язне мовлення 

Ділові папери. Протокол. Контрольне читання мовчки 

Мета: дати інформацію про особливості складання такого ділового папера, 

як протокол; формувати вміння його складати, дотримуючи вимог ділового 

стилю; з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема 

вміння читати мовчки; розвивати логічне мислення, культуру писемного  

мовлення. 

Обладнання:  підручник, текст для читання мовчки. 
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Хід уроку 

 

І. Підготовка до вивчення нового матеріалу. 

 

* Прочитати заздалегідь записані на дошці речення. В прямому чи 

переносному значенні вжито виділені слова? Свою думку довести. Назвати 

відомі вам види ділових паперів. Навіщо кожен із них складається? 

 

Без дозволу, без жодних віз напнеш на човні полотно – і в вічність по 

хлюпких морях – навпереріз... (П.Тичина.) Чарівний корінь! Щасливий 

корінь! Не потребує він декларації про вірність рідній землі. Цвіте знай собі, 

як легенда  весняна. (Л.Левчев.) Учора заява:  не розмовляйте зі мною очима. 

Сьогодні благання: поговоріть зі мною очима. (Г.Онкович.)  

 

ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  

 

* Пояснення вчителя. 

 

Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на численних 

зборах, нарадах, конференціях, пленумах. Ця вкрай необхідна робота, 

можливо,  не була б результативною, якби не фіксувалась у  протоколі. Адже 

саме на підставі протоколу від працівників  можна вимагати  виконання 

доручених  їм  колективом завдань. 

У протоколі зазначається: 

1. Назва установи чи організації. 

2. Назва ділового папера (протокол). 

3. Найменування колективного органу (трудовий колектив заводу, 

педрада, шкільна рада). 

4. Вид засідання (збори, нарада, конференція тощо). 

5. Дата засідання. 

6. Номер ділового папера. 

7. Прізвище й ініціали голови та секретаря засідання. 

8. Склад присутніх (список або кількість), кількість  відсутніх і причини 

відсутності. 

9. Порядок денний засідання. 

10. Зміст  засідання  (хто говорив і про що, прийняті рішення). 

11.  Підписи голови та секретаря засідання. 

12.  Перелік додатків, якщо вони є (списки, текст  доповіді). 

З посібника. 

* Робота з підручником. Виконання  вправ  215, 216.  

 

ІV. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 
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* Робота з підручником. Виконання  вправ 217, 218. 

 

* Перекласти українською мовою. 

 

Вносить в протокол, заслушать доклад, общее собрание,  действующий 

закон, доводить до сведения,  сделать заключение, заключительное слово, 

віносить решение, в заключение необходимо отметить, решать в один голос. 

 

Для довідок. Вписувати  до протоколу; заслухати доповідь; загальні збори; 

чинний закон; доводити до відома; зробити висновок; кінцеве слово;  

вирішувати (ухвалювати постанову); наприкінці треба (слід) відзначити; 

ухвалювати одноголосно. 

 

V. Проведення читання мовчки. 

 

* Інструктаж щодо проведення читання мовчки. 

 

* Читання учнями тексту мовчки й виконання ними тестових завдань. 
 

* Відповіді  вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання 

виконано). 

 

VІ.  Підведення підсумків уроку. 
 

VІІ. Домашнє завдання. Вправа 334. 

 

Текст  для контрольного читання мовчки 

 

Отто Шмідт 

 

Це була людина легендарної долі. Організатор науки, професор 

математики, геофізик, астроном, альпініст і мандрівник - першовідкривач 

нових земель, дослідник Арктики – ось далеко не повний перелік граней його 

таланту. І в кожній сфері своїх захоплень Отто Шмідт  залишив  яскравий 

слід. 

Становлення особистості й розвиток наукових інтересів Отто Шмідта  

відбувалися саме в Києві. Батько Отто – нащадок німецьких селян-колоністів 

– був купцем у Могилеві.  Тут-таки 1 жовтня 1891 року народився Отто. 

Пізніше сім’я переїхала до Одеси, звідти – до Києва, де 1907 року батько 

придбав папірню. Родина оселилася на Татарці. Нині вулиця, де мешкав 

майбутній науковець, носить ім’я Отто Шмідта. 

У Києві Отто став одним з найкращих учнів класичної гімназії. 

Хлопець мав величезний потяг до музики, спорту, природознавства, і, 

особливо, до точних наук. Закінчивши навчання із золотою медаллю, юнак 

вступив на фізико-математичний факультет  університету  Святого 
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Володимира. Отто складає особистий план самоосвіти, врахувавши 

відвідування музеїв, виставок, театральних вистав  і  концертів. 

Підрахувавши, що на виконання цього плану  знадобиться 1000 років, Шмідт 

зменшує список книг для читання, розрахувавши на...  250 років. Розпочався 

справжнісінький штурм знань. 

Ще студентом Отто Шмідт виступає з доповідями на засіданнях 

фізико-математичного товариства, готує наукову працю “Абстрактна  теорія 

груп”. За неї Київський університет нагородив  молодого науковця золотою 

медаллю. Після опублікування в Києві й за кордоном ця робота здобула 

всесвітню славу. Праця стала магістерською дисертацією, і  1916 року 

Шмідту було присвоєно звання приват-доцента з математики. Він повністю 

поринає у викладацьку роботу. 

Коли розпочалася перша світова війна, Київ опиняється у 

прифронтовій зоні. Молодий науковець бере участь в роботі продовольчої 

управи. Саме тоді в нього виявляється  хист здібного, відповідального й 

передбачливого організатора. Вважають, що завдяки  Шмідтові  вдалося 

запобігти голоду, що насувався на киян. 

Як викладача університету Отто Шмідта  делегують  на нараду з 

питань освіти до Петрограда. Відтоді розпочинається епопея його 

неймовірних наукових звершень і подвигів. 

У двадцятих роках минулого століття Отто Шмідт  створює теорію 

походження Землі, стає організатором Інституту фізики Землі й першим його 

директором, очолює  науковий журнал “Природа”. 

Невтомний мандрівник, 1929 року він очолює першу арктичну 

експедицію на криголамі “Сєдов”, а 1932 року – на криголамі “Сибіряков”, 

вивчаючи північні землі. Долаючи Великий Північний шлях, пароплав 

“Челюскін” був затертий кригою. Члени експедиції живуть на крижині, аж 

доки їх не врятували літаки.  Серед  героїв-челюскінців був і Отто Шмідт. 

Нині ім’я Шмідта носить острів поблизу Північної Землі. На березі 

північно-східної Азії є мис Шмідта. У Східній Антарктиці знаходиться 

рівнина Шмідта.  Кратери Шмідта містяться на Марсі і на Місяці.  

У Києві  видатний учений бував лише наїздами, проте назавжди зберіг 

любов до міста, де минала його молодість, де він здобув найперші наукові 

знання. (За С.Карамашем; 420 сл.)  

 

На кожне питання вибрати правильну відповідь: 

 

1. Становлення особистості й розвиток наукових інтересів Отто Шмідта  

відбувалися  

а) у Санкт-Петербурзі; 

б) у Києві; 

в) в Могилеві. 

2. Батько Отто Шмідта походив  

а) з німців; 

б) з французів; 
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в) з угорців. 

3. У Києві родина Шмідтів оселилася 

а) на Подолі; 

б) на Татарці; 

в)  на  Шулявці. 

4. В університеті Святого Володимира Отто Шмідт навчався  

а) на історико-філологічному факультеті; 

б) на природничому факультеті; 

в) на фізико-математичному факультеті. 

5. На виконання  першого  складеного студентом Шмідтом  особистого плану 

самоосвіти мало піти 

а) 500 років; 

б) 750 років; 

в) 1000 років. 

6. Наукове звання приват-доцента з математики було присвоєне О.Шмідту 

а) 1916 року; 

б) 1925 року; 

в) 1930 року. 

7. Отто Шмідт увійшов в історію  як керівник першої арктичної експедиції на 

криголамі  

а) “Сєдов”; 

б) “Сибіряков”; 

в) “Челюскін”. 

8. Переносне  значення слова епопея  таке: 

а) хідожній твір, в якому відбито великі історичні події, поставлено проблеми 

загальнонародного значення; 

б) ряд подій, пов’язаних з героїчними подвигами; 

в) героїчні народі пісні, думи, поеми, оповіді. 

9. Долаючи Великий Північний шлях, був затертий кригою 

а) пароплав “Челюскін”; 

б) криголам “Сєдов”; 

в) криголам “Сибіряков”. 

10. Ім’я Отто Шмідта  нині  носять 

а) місто, річка, кратери на Марсі й Місяці; 

б) острів, мис, рівнина, кратери на  Марсі й  Місяці. 

в) острів, мис, рівнина, кратери на Венері та Марсі. 

11. Основним типом мовлення опрацьованого тексту є 

а) розповідь; 

б) роздум; 

в) опис. 

12. Текст  має ознаки такого підстилю наукового стилю: 

а) власне наукового; 

б) науково-навчального; 

в) науково-популярного. 
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Уроки № 90, 91 

Тема: Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті. 

Мета: пояснити правила передачі на письмі цитат, формувати вміння 

вживати цитати в мовленні, розставляти розділові знаки в реченніях, що 

містять цитати, правильно інтонувати речення з цитатою; виховувати повагу 

до людської мудрості, влучності вислову; розвивати увагу, логічне й образне 

мислення, пам’ять, культуру розумової діяльності. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.  

Обладнання:  підручник. 

Хід уроку 

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу. 

 

* Прочитати. Вказати вжиті в реченнях дослівні  уривки  з  чийогось 

висловлювання. Чи можна вважати їх різновидом прямої мови? Свою думку 

обгрунтувати. 

 

Хто хоче бути корисним своєму народові, хто хоче бути достойним 

назви “людина”, той повинен удосконалювати свій характер,  позбуватися  

його слабих, недостойних рис. Бо, як сказано у  англійського філософа 

Фостера, “... не дати себе побороти темним силам – значить зберегти себе для 

Батьківщини, для народу...”  

Є.Дудар. 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

 

* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 147-148). 

 

ІV. Виконання  вправ на закріплення вивченого.. 

 

* Прочитати. Вказати цитати. Пояснити розділові знаки в реченнях з 

цитатами. 

 

“Шевченка я знаю, - пожвавішав голос чоловіка. – “Як умру, то 

поховайте”, - писав він. (М.Стельмах.) Єднали нас усіх слова: “Реве та стогне 

Дніпр широкий, сердитий вітер завива”. (В.Родіонов.) Що думав ти в ту 

найгострішу мить? Біль сторінки життя перегортає. Перегорнув останню – 

заболить: “Караюсь, мучуся, але не каюсь”. (І.Гайворон.) Занедбали й те, що 

мали землячки кохані, “славних прадідів великих правнуки погані!” 

(М.Хвильовий.) Всі, хто буває на озері Скарбному, діляться для Нечуйвітра 

на майстрів і браконьєрів. “Той мурує, той руйнує...” (О.Гончар.) “Наша 

дума, наша пісня не вмре, не загине!” – ще раз співає хор. (І.Нечуй-

Левицький.) Обіпершись вітрові на спину, кричить Тарасова гора: “Нема на 

світі України, немає другого Дніпра!..” (В.Симоненко.) 



 243 

 

* Робота з підручником.  Виконання вправи 339. 

 

* Диктант із коментуванням.  

 

І. “Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть”, - так тільки 

він умів сказати й до глибини душі збагнуть терплячу вдачу України, віками 

писану красу, її хороми і руїни, її веселощі і сум. Кобзар іде безмежним 

світом і “як умру, то поховайте...” гримить  священним заповітом. Слова 

холодні, як грудневі дні. Короткий вік у моди, як в толоки. Мені така поезія 

зрідні, як ця: “Реве та стогне Дніпр широкий”.  

З творів  Д.Луценка. 

ІІ. Сиджу я сам під пальмою. Далеко друзі десь... “Кому повім печаль  

мою?” – питаю, як Олесь. (А.Кацнельсон.) “З щастя та горя скувалася доля”, - 

каже людська поговірка. (Панас Мирний.) Мелодія струмує сивим кужелем, а 

пісня усміхається і плаче: “Ой не шуми, луже, зелений байраче...” 

(П.Перебийніс.)  “Тоді жди мене в гості, як виросте в тебе у світлиці трава на 

помості”, - одказав Микола словами пісні. (І.Нечуй-Левицький.) Ну, словом, 

як не затужити, що от уже пройшла весна, що “вже не вернеться вона”! 

(М.Рильський.) “Ну що ж, “повечеряю сама, коли милого нема”, - 

розмірковуючи, говорить отець Хрисантій словами пісні. (М.Стельмах.) 

ІІІ.  “Поезія -  то сплав ума й краси, - казав Тичина, - сила в ній чудова. 

Ви так пишіть, щоб сонцем грала мова, добро і зло кладіть на терези”. Я 

вигранити як учитель мрію: “За всіх скажу, за всіх переболію”. (Д.Луценко.) 

“Якщо на твої прорахунки вказує твій ворог, то в тебе немає справжніх 

друзів”, - сказав передчасно померлий наш геній Василь Симоненко. 

(О.Сизоненко.) Молимось на рваного червінця, українець сварить українця, 

“свій свого тусає та ще й б’є”. (А.Камінчук.)  

 

Словник. Кужіль – прядиво або вовна, намотані на кужівку – частину 

прядки у вигляді  кілка. 

 

* Навчальний диктант. 

В концерті 

 

Баритон заспівав соло жалібну пісню: “Ой чого ти почорніло, зеленеє 

поле?” Ніби через сон чую слова: “Круг містечка Берестечка на чотири милі 

мене славні запорожці своїм трупом вкрили...” Бачу перед собою ясний, 

гарячий день. Військо козацьке наступає. Над ним мають червоні корогви, 

поруч стоять татари. По другий бік польське військо в дорогій зброї. Між 

ворогами зеленіє широка болотяна низина. 

Загриміли гармати. Рушили поляки. Вдарили по них козаки. Зрада в 

козацькому війську! “Почорніло ти од крові, козацької крові...” Долинає до 

мого вуха жалібна мелодія. І рушилась козацька сила. Хан держить Богдана в 
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своєму наметі й не пускає в битву. Виговський поїхав в Чигирин, що 

привезти викуп за гетьмана... 

 “Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий! Багато  ти, батьку, у море 

носив  козацької крові, ще понесеш, друже!” – знов починає баритон 

Лисенкову мелодію. А я все ніби бачу кобзаря, давнього пророка... (За 

І.Нечуєм-Левицьким; 140 сл.) 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. П. 21, вправа  340. 

 

Уроки № 92, 93 

Тема:  Діалог. Розділові знаки при діалозі. Складання діалогів  

відповідно до запропонованої ситуації спілкування. 
Мета: пояснити особливості діалогу як  різновиду  прямої мови, вживання 

розділових знаків у текстах із діалогом; формувати вміння записувати тексти 

з діалогом, правильно розставляючи розідлові знаки, правильно інтонувати 

такі тексти; виховувати повагу до людської кмітливості, дотепності, 

мудрості; розвивати  логічне й робразне мислення, емоційну сферу. 

Тип уроку:  урок вивчення  нового матеріалу. 

Обладнання: підручник. 

Хід уроку 

 

І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Попереджувальний диктант.  Вказати в реченнях цитати. 

 

І правду мовив наостанку Блок: “І вічний бій, нам спокій тільки 

сниться”. (М.Руденко.) Ти включаєш, друже, радіолу і тривожиш піснею 

мене: “Темная ніч, тільки кулі свистять у степах, тільки вітер гуде в 

проводах, тьмяно блимають зорі...” (Д.Луценко.) У нашім розвихренім світі, 

над акції й курси валют, неначе із Пушкіна витяг, Тетянине: “Я вас люблю!” 

(Ю.Каплан.)  

 

ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу. 

 

* Прочитати спроектований через кодоскоп (заздалегідь записаний на 

дошці) текст.  Скільки осіб бере участь у розмові? Прочитати текст за 

особами.  

                                                 І. -Смачна каша! 

                                                    - А ти їв? 

                                               - Ні! 

                                               - А почім  знаєш, що смачна? 

                                               - Чув, як говорили, що бачили, як їли! 
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                                             ІІ. - Де був? 

                                                 - Через річку переходив. 

                                                 -  А  чого сухий? 

- Бо нема чого їсти. 

Народна творчість. 

ІІІ.  Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

 

* Робота з підручником.  Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 139). 

 

V. Виконання  вправ на закріплення вивченого. 

 

* Прочитати. Пояснити вживання розділових знаків. 

 

Петрик запитує у батька: 

- Татусю, що таке діалог? 

- Це, синку, розмова двох людей. 

- Ага, це тоді,  коли ти розмовляєш з мамою... 

- О, ні! То вже монолог мами... 

З газети. 

* Робота біля дошки. Записати текст, пояснити вживання розділових знаків. 

Прочитати написане, правильно інтонуючи речення. 

 

Цвіла Троянда у  садочку, 

А недалеко, у куточку, 

Між бур’яном бренів Будяк. 

І каже він Троянді так: 

     -  Нащо це ти колючок начіпляла? 

-  А ти нащо? – вона його спитала. 

     -   Я? – обізвавсь будяк.- 

- Я, серденько, не проста штука, 

- Я – степовий  козак! 

Мені колючка, як шаблюка, 

Щоб ворогів страшить, 

Щоб всім було спокійно жить, 

Вам більш нема ніякої роботи – 

Цвісти, пахтіть, а не колоти. 

- Не все ж колоть і Будякам, - 

Троянда каже, - треба й нам, 

Щоб крученії паничі боялись 

І до Троянди не чіплялись. 

-Хіба! – сказав Будяк і усміхнувсь. 

За Л.Глібовим. 

* Диктант із коментуванням. 
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І. Зустрілися старезні дідугани – колишні реєстрові козаки. 

- Ну, як ся маєш?  

- Пам’ять препогана. 

- Все, мабуть забуваєш? 

- Навпаки! 

- Виходить, маєш пам’ять ти хорошу? 

- Що ж тут хорошого? – зітхнув козак. – 

Вже тридцять літ, як ти позичив гроші, 

А я не забуваю це ніяк! 

П.Ребро. 

*Навчальний диктант. 

 

І. -   А ви знаєте, чого наше село зветься Медвин? 

- Ні, не доводилось чути. Розкажіть. 

- Коли військо Богдана Хмельницького проходило нашими лісами, то 

селяни стрічали його медом і вином. От хтось  з козаків і сказав: “Хай, славне 

товариство, це село тепер і зветься Медвино!” Ну, ви ж розумієте, що краса 

нашої мови в немалій мірі зобов’язана словесним скороченням, коли це 

потрібно і гарно звучить. Отак наше село і втратило своє кінцеве “о” і вже 

два  віки зветься – Медвин. 

- Це ви в книгах вичитали? 

- Ні, розмовляв з найстарішими людьми села, які вже між небом і землею 

ходять. Надзвичайно самобутні є типи. А скільки життя, живої історії 

збереглося в їхній пам’яті! В книжках не знайдеш такого... (За 

М.Стельмахом;  112 сл.) 

ІІ. Була собі така жінка,  що ніколи доброго слова не сказала чоловікові. 

Що чоловік не скаже, а вона все робить навиворіт.  Чоловік каже: “Ячмінь!”, 

а вона каже: “Гречка!” Ото сама жінка сидить дома, а його  все шле в поле  та 

дає йому  сухарі та цибулю. Раз чоловік примітив, що жінка напекла свіжого 

хліба, спекла собі на обід курку. Бачить він те й каже: 

      -  Гляди ж, жінко, хоч сьогодні не кидай мені  в мішок свіжого хліба! 

- Ба, вкину! 

- Та не кидай же хоч  печеної курки! 

- А тобі що до того? Вкину, вражий сину!  

- Та хоч не піддавай же на плечі! 

- А тобі що до того! Як схочу, то й піддам! – і вона підхопила мішок, 

піддала чоловікові на плечі й випхнула його з хати в потилицю.(За І.Нечуєм-

Левицьким; 123 сл.) 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 
 

VІІ. Домашнє завдання. П. 19, вправа  324. 
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Урок № 94 

Тема:Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації 

спілкування. 
Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь та навичок, 

зокрема вміння вибудовувати репліки-стимули й репліки-реакції та вміння 

слухати-розуміти; формувати вміння доречно й правильно вживати в 

діалогічному мовленні етикетні формули, правильно інтонувати репліки 

діалогу; виховувати поважливе ставлення до співрозмовників, чемність; 

розвивати мислення, культуру усного мовлення, емоційну сферу, увагу, 

збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, удосконалювати 

граматичний лад їхнього мовлення. 

Тип уроку: урок перевірки та обліку якості здобутих знань, умінь і навичок.. 

 

Хід уроку 

 
 

І. Перевірка домашнього завдання. 

 

* Прочитати  спроектований на дошку уривок за особами. Пояснити 

вживання розділових знаків. 

 

- Мамо, а які  у вас тепер очі?  - несподівано запитав Марко. – Ніяк не 

розберу при цій електриці, - косо поглянув на каганець. 

- І нащо воно тобі? – здивувалась, зніяковіла і зітхнула мати. – Хіба ж 

діти придивляються до наших очей? То тільки ми втішаємося їхніми... 

- Та інколи придивляємось. – Марка вразило, що матір засоромилася 

такого запитання, бо й справді:  хто цікавиться очима старих? – У вас були 

сині-сині, як весняне небо після дощу. 

- Як ти, сину, гарно сказав, - зітхнула мати. – За усе життя ні від кого не 

чула таких слів, навіть од батька твого... І невже справді такі були очі? – аж 

зачудувалася, згадуючи минулі роки. 

- Сині були, як барвінковий цвіт у росі. 

- А тепер стали сивими. Спочатку в мене посивіли коси, а потім очі... 

Таки придивився до матері? – з вдячністю  посміхнулася до своєї кровинки, і 

відблиск молодості  майнув у її справді сивих од скорботи очах. Я тебе ще 

голодом не заморила? Ось уже зараз картопелька буде. 

За М.Стельмахом. 

ІІ. Повідомлення мети перевірки і способів її проведення 
 

ІІІ.  Перевірка  рівня сформованості   мовних  знань, умінь та навичок 

усного  діалогічного спілкування. 

 

*  Скласти  й   попарно  розіграти діалоги, можливі за таких обставин: 
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o збираючись на день народження до однокласниці, школярка радиться з 

матір’ю  щодо  вибору подарунка. Скласти діалог між дівчинкою й 

мамою, яка радить передусім урахувати інтереси й захоплення 

іменинниці; 

 

o восьмикласник, якому на день народження батьки подарували омріяну 

книжку (CD-диск, відеокасету), висловлює своє захоплення 

подарунком  у телефонній розмові з товаришем, намагаючись 

обережно з’ясувати, що хотів би  той  отримати d подарунок від нього; 

 

o приїхавши  до родичів, що мешкають у іншому  місті, восьмикласник,  

з’ясував, що загубив їхню адресу. Він змушений звернутися до 

адесного бюро. Відтворити діалог між школярем на працівником  

бюро; 

 

o до класу прийшов новачок,  родина  якого  нещодавно повернулася до  

України з Америки (Німеччини, Канади, Польщі) після тривалого  

службового відрядження батьків. Скласти діалог між новачком  і  

восьмикласником,   який розповідає йому про школу та його новий 

клас; 

 

o восьмикласника, що приїхав  погостювати  до  родичів у Канаду, 

запросили на день народження його однолітка – канадійця. Скласти 

діалог між ним і гостями, які розпитують  про  життя, інтереси й 

захоплення сучасних українських школярів. 

 

VІ. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. Повторити п.  19, вправа 328. 
 

Урок № 95 

Зв’язне мовлення 

Усний твір-оповідання на основі почутого з обрамленням 

Мета: з опорою здобуті учнями на уроках літератури знання про оповідання 

як жанр красного письменства, формувати текстотворчі вміння, необхідні для 

його складання, а саме: вміння прогнозувати тему та головну думку 

майбутнього оповідання, визначати межі теми, складати текст розповідного 

характеру, що включає зав’язку, кульмінацію та розв’язку, а також відповідає 

вимогам художнього стилю мовлення; сприяти збагаченню й уточненню 

словникового запасу школярів та удосконаленню граматичного ладу їхнього 

мовлення; розвивати логічне та образне мислення, удосконалювати культуру 

усного мовлення. 

Хід уроку 

 
 



 249 

І. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання. 

 

ІІ. Підготовка до складання  оповідання. 

 

* Бесіда.  

 Що називається оповіданням?  

 Який тип мовлення покладено в основу тексту оповідання? 

Чому?  

 Чому оповідання складається у художньому стилі?  

 Яка кількість персонажів здебільшого діє в оповіданні?  

 Чому в основу оповідання зазвичай покладено розповідь про одну 

подію з життя персонажа? Наскільки важливою для героя 

оповідання є описана подія?  

 Які  композиційні елементи є для оповідання обов’язковими? Що 

називається зав’язкою, кульмінацією та розв’язкою?  

 Чи можливе оповідання без кульмінації?  
 

* Робота з підручником. Виконання вправи 266. Опрацювання теоретичного 

матеріалу (с. 112). 
 

*Пояснення вчителя. 

Підготовку восьмикласників до роботи над оповіданням слід розпочинати  

з  повторення засвоєних на уроках літератури понять про тему та ідею 

оповідання, його  композицію,  а також сюжет і  конфлікт. 

Тема – це  те, що стало предметом  творчого осмислення і зображення в 

оповіданні,  ті життєві явища,  що їх відібрав письменник для художнього 

відтворення. Тема твору нерозривно пов’язана з його ідеєю, тобто 

авторською установкою,  інтерпретацією  життєвих явищ, висновком, до 

якого підводить автор читача. 

Композиція -  це побудова художнього твору, розташування всіх його 

частин (розділів, епізодів, сцен, картин, образів) у певній послідовнсті,  

групування та розстановка персонажів, чітко продумане розгортання подій. 

Композиція зумовлена не тільки  задум і світоглядною позицією автора, а й  

традиціями жанру художнього твору. 

Сюжет -   система пов’язаних між собою  подій, в яких розкриваються 

особливості характерів персонажів і весь зміст (тобто тема) художнього 

твору. 

В основу сюжету завжди покладено конфлікт. У зв’язку з тим, що цей 

конфлікт виникає,  розвивається, досягає  загострення, а потім розв’язується, 

в сюжетному ланцюгу подій умовно виділяють  основні елементи:  зав’язку, 

кульмінацію та розв’язку. 

Крім сюжету, складниками композиції є позасюжетні  елементи: описи 

(портрети, пейзажі, інтер’єри  тощо), авторські відступи, обрамлення. 



 250 

Обрамлення -  композиційний прийом. Власне, це початкова й остання 

частини  в композиції твору, яка, інби в рамку, вкладає розповідь про події, 

про які йдеться. 

Найчастіше саме з обрамлення читач дізнається  про джерело викладеної в 

оповіданні інформації (з ким коли, де, за яких обставин трапилося, хто це 

розказав чи записав і т. ін.) або про подальшу долю персонажів. Буває так, що  

розважальний зміст сюжету твору сполучаться із повачльним завданням 

«рамкової» історії, сприяючи цілісності твору. Крім того, обрамлення може 

розмежовувати автора й оповідача.  

Класичним прикладом є обрамлення в «Казках 1001 ночі», що є 

розповіддю про мудру й кмітливу Шахразаду, та обставини, за яких вона 

розповідала казкові історії.Часто й саме обрамлення містить роздуми з 

приводу того, про що розказано в основній частині оповідання, складає 

оцінку  цим подіям, яка вкладається в уста котрогось із персонажів або є 

авторською.  

  

*Читання вчителем оповідання.  

 

Татари спинилися в степу біля могили, щоб поділити між собою ясир – 

захоплених під час набігу на села бранців. Не могли вони знати, що в землі 

на могилі закопаний козацький дозорець. 

Виставляючи в степу сторожу, запорожці були змушені враховувати 

татарську спостережливість і хитрість. Тому в могилаїх, поблизу місць, де 

вороги могли спинитися на довгий спочинок, козаки часом викопували  

простору яму для свого дозорця і, засипаючи її, лишали «продуви» 

(«душники») –отвори для дихання. Верст за 30 від кожного закопаного 

дозорця чатував, чекаючи на умовний сигнал, дозорець-вершник. Отримавши 

такий сигнал, він чимдуж мчав до війська. 

…Закопаний у землі дозорець чує крики ворогів, дівоче ридання, вигуки 

полонених чоловіків. Як хочеться йому  вийти з ями, допомогти й оборонити, 

але – не можна. 

Ближче до ночі козак  почув, що хтось вовтузиться  в нього над головою. 

Стало душно в ямі: котрийсь татаин, влягаючись спати, затулив  «душники». 

Якби хтось не покликав чи злякав вузькоокого, задихнувся б наш 

запорожець! 

Дочекавшись, поки вороги поснуть,  козак викресав вогонь, запалив 

просякнуту  спеціальною сумішшю губку й на списі підняв її  через 

«душник». Запалала губка, розсипаючи яскраві іскри. Це – умовний знак  для 

побратима вершника. Та чи помітив він? Удруге, а тоді втретє підносить  

козак запалену губку на списі через отвір. 

Прокинулися од сну татари, заметушилися, кинулися до місця, де горіло. 

Запорожець спис утягнув назад у яму – і слід запав. Шукають татари – ніде й 

нікого. Перенишпоривши все, як закричать не своїм голосом: «Шайтан! 

Шайтан!»(Чорт). 
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Вершник же, побачивши сигнал, швидше поскакав до своїх. Налетіли 

козаки, розметали орду, визволили нещасних бранців.  

Тільки битка скінчилася – кинулися козаки до мгили. Дивляться, місце, де 

азкопаний козак, запалося. Відкидали землю, але пізно. Ледт дивого винесли 

з ями безталанного чоловіка, а на другий день віддав сміливець душу Богові 

(Сюжет О.Кузьмича).  

 

* Колективне складання плану оповідання. 

Зразок. 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ОПОВІДАННЯ 

Основні елементи в 

сюжетному ланцюгу подій 

 

Зав’язка 1. Закопаний на могилі козацький 

дозорець 

Позасюжетний елемент Степовий пейзаж або портрет козака 

Розвиток дії Паювання здобичі татарами. Уночі 

хтось затулив «душники». Дозорець 

подає сигнал. 

Кульмінація Вогонь розбудив татарву. Шайтан! 

Розв’язка Перемога козаків над ворогами. 

Смерть відважного дозорця. 

 

* Колективне добирання обрамлення. 

Варіанти: 

o розповідь постарілого побратима вершника про загибель героя-

дозорця; 

o розповідь котрогось зі звільнених бранців односельчанам; 

o розповідь учителя школярам під час екскурсії біля могили в степу.  

 

*Самостійне обмірковування  оповідання із обрамленням із записами на 

чернетках. 

 

Слухання та обговорення кількох складених учнями оповідань. 

 

V. Підбиття підсумків уроку. 

 

VІ.  Домашнє завдання. Написати оповідання з обрамленням.  

 

Урок № 96 

Контрольний диктант. Тематичне тестування  

(тема: Пряма й непряма мова. Діалог). 

Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності, а також  

рівень засвоєння знань, сформованості мовних умінь і навичок щодо теми 

“Пряма і непряма мова. Діалог”; формувати вміння й навички 
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використовувати здобуті теоретичні знання на практиці відповідно до 

конкретних випадків; розвивати логічне мислення, навички самостійної 

роботи.. 

Тип уроку: урок  перевірки та обліку здобутих знань, умінь та навичок. 
 

Хід уроку 
 

І. Повідомлення мети перевірки і способів її проведення.  

 

ІІ. Написання диктанту. 

 

ІІІ. Проведення тематичного  контролю. 

 

* Інструктаж щодо проведення тестування. 

 

* Виконання учнями тестових завдань. 

 

* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання 

виконано та здано). 

 

ІV.  Підведення підсумків уроку. 
 

VІ. Домашнє завдання. П 18-21. 

 

ТЕКСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ 

 

Люди ходили, понуривши голови. Було до болю шкода затоптаної 

чужоземцями, запроданої рідної землі. Невже ж ти навік будеш невільною, 

Україно? 

Селянські нивки стояли неорані, земля пересихала. Треба було сіяти. 

 Максим став на краю нивки. Після першого помаху золоті зерна бризнули 

на чорнозем широким віялом. Максимові пригадалось, як дід учив його сіяти. 

Високий, худий, дід спроквола крокував  нивою, вимахуючи  закачаною  до 

ліктя правою рукою.  

Першу сівбу дід починав без шапки. Урочисто поглядаючи на внука, він 

промовляв: “Під праву, під праву!” 

Земля м’яко танула під чобітьми. Здавалось, вона втягує в себе  все: труд і 

піт селянина, його радощі й страждання, турботи й надію.  

Максим замислено дивився на блідо-рожеву смугу над лісом. Враз на 

землю впали косі пучки променів. Чисті, немов сльози немовляти, роси 

спалахнули, заграли барвами.  

Попрощавшись, Максим пішов попід  межею, щоб не потоптати золоті 

намистини, розгублені в траві ранковим сонцем. (За Ю.Мушкетиком; 137 сл.) 

 

*** 
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Картина справді була чудесна. Церкви підняли  високо угору свої  круглі 

голови, сяючи  золотими банями. Поміж церквами біліли хати, мов з крейди 

вистругані.  Людські городи тонули  у гущавині темно-зелених садків. Річка 

блищала, звиваючись змією по жовтому пісочку і пускаючи  легенький 

димок туману з себе.  Через річку перекинувся міст, тонкий, узорчатий.  

Ліворуч розіслався степ, рівний, як долоня. Широкий і безкраїй, він тонув 

у своїй просторості, у своїй зеленій траві, спершу темно-зелений, а  чим далі 

– тим блідіший, голубіший. Зійшовшись із краєм  блакитного неба, степ, 

здавалось, загнувся угору і пішов уже попід небом.  

Серед степу хвилі золотого сонячного світла так і ходять, так і 

переливаються, то здіймаючись угору, то опадаючи вниз. Сотні  

срібноголосих жайворонків непримітно в’ються. Їх весела і радісна пісня 

дзвенить, розходиться,  розсипається. Здається,  сизо-прозоре  повітря само 

бринить.  (За Панасом Мирним; 125 сл.) 

 

У степу 

 

Весна почала вже вбирати степ у зелені шати, оздоблені 

різнокольоровими квітками. Ні ярочка у степу, ні горбочка. Тільки могили, 

нерухомі степові вартові, край неба бовваніють, про минуле згадують... 

Серед того зеленого моря, глибоко в нього пірнувши, біг кіньми 

невеликий гурт козаків. Вони їхали з Січі Запорозької.  

Сонце пекло по-літньому. Птаство цвірінькало поміж зеленою травою й 

виспівувало в повітрі. Та ось, зачувши під небом орлячий клекіт, воно 

принишкло й поховалося. 

- Ану, панове, - обізвався наймолодший козак. – Якщо влучить хто- 

небудь з нас в орла, то буде Україна вільна! 

Застогнала тятива. Гнучка стріла жалібно заголосила, піднімаючись в 

небо. Всі, сперши подих,  дивилися угору, де в блакиті ширяв степовий 

хижак.  Ось він  клубком перекинувся в повітрі й каменем упав на землю, 

розкидавши свої колись могутні, а зараз безсилі крила. 

- Якби-то так легко було врятувати Україну! – промовив найстарший 

запорожець. (За А.Кащенком;  135 сл.) 

 

*** 

 

Я не приверженець ні старого села, ні старовини. Я син свого часу. Коли ж 

обертаюсь  я часом до криниці, з якоїсь пив колись воду, до моєї білої 

привітної хатини, згадую про незабутні чари дитинства. Всі враження буття 

зливаються  в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну. Сумно і смутно 

людині, коли висихає і сліпне її уява.  Коли, обертаючись  до найдорожчих 

джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного. 

Ніщо не гріє її, не будить  радості чи людяного  суму. Безбарвна людина ота. 

Труд її, не зігрітий теплим промінням часу, теж  безбарвний. 
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Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Чому ж я мушу 

зневажати все минуле? 

Було це так давно, що  все вже розтануло в далекім мареві часу. Одна 

лише Десна  зосталася нетлінною. Свята, чиста  ріка моїх дитячих незабутніх 

літ і мрій. (За О.Довженком; 130 сл.) 

 

Батьки 

 

“Діти, діти, - каже мати. – Що то з вас буде?” В її голосі, в її очах 

відчувається стільки великої, неповторної материнської любові! Задля однієї 

крапельки тієї любові  варто жити, боліти і на глибокому схилі життя відійти 

у вічність.  Велична, благословенна любов матері!  Кожний промінь сонця, 

дихання кожного листочка, кожний  погляд закоханого дівочого ока, щирий 

порух звіряти, сміх і плач дитини,  весняний легіт -  усе те з”єднане в одному 

теплому погляді матері! Будь благословенна, мамо!  

Батько. Він мову веде -   просту, вузлувату, оповідає про рід, про минуле, 

любить він те минуле, і встають в його уяві предки-велетні. Йдуть вони 

пралісами, рвуть столітні дуби, розчищаючи галявини, орють землю. Дикий 

звір чує запах поту людини за плугом і з диким жахом тікає у безвісті.  

Ніколи батькова рука не обняла сина, не була щедра на пестощі, та все-

таки кожного ранку син припадає устами до її шорсткої, темної твердості. (За 

У.Самчуком; 140 сл.) 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки) 

 

1. Чуже мовлення, передане дослівно, без змін, називається 

а) непрямою мовою; 

б) прямою мовою; 

в) словами автора. 

Скласти (пригадати) й записати речення, в якому чуже  мовлення передане 

без змін (напр.: Знов біля під”їзду товковисько мазд, а радіо каже: “Все буде 

гаразд”. (Н.Поклад.) “Що болить?” – мене питали,  але я не признавалась. 

(Леся Українка.) Яріє думка в голові: “Не поступися, не нікчемній!” 

(М.Самійленко.) 

2. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, після них ставиться 

а) двокрапка; 

б) тире; 

в) крапка з комою. 

Скласти (пригадати) й записати речення з прямою мовою після слів автора 

(напр.: Шуміла калина листом зелененьким: “Ой що ж се я німа стою над 

моїм миленьким?” (Леся Українка.) Чи комарик забринить на вікні твоїм 

весною, ти згадаєш: “Так співав він, сумуючи за мною”. (І.Франко.) 

3.При заміні прямої мови непрямою 

а) пряма мова стає головним реченням, а слова автора – залежним; 

б) слова автора стають головним реченням, а пряма мова – залежним; 
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в) пряма мова і слова автора стають рівноправними частинами складного 

речення. 

Подане речення перебудувати на речення з непрямою мовою (напр.:  Казав 

мені гречний і мудрий газда: “Життя лиш у праці пізнаєш”. (М.Кубик.) 

Казав мені гречний і мудрий газда, що життя лиш у праці пізнаю.        

4. Діалог - це 

а) пряма мова, що передає розмову двох або кількох осіб; 

б) дослівний уривок з чийогось висловлювання, тексту, що наводиться для 

підтвердження чи пояснення власних думок; 

в) чуже мовлення, що передається не дослівно, а із збереженням лише 

основного змісту висловлювання. 

Скласти (пригадати)  й записати діалог з 2-4 реплік (напр.: Це з’явився 

провідник. – Де квиток? – Квитка не маю. – Як же ти  сюди проник, 

неотесаний гультяю? (Д.Павличко.) 

5. Речення, що містить цитату, - це 

а) Мені колись так щиро ти сказала: “А я люблю берізку в тишині” 

(М.Кубик.); 

б) Декламував не раз, бувало, рядки Тараса за столом: “Мені тринадцятий 

минало, я пас ягнята за селом...” (Д.Луценко.); 

в) І кричить в квартирі телефон: “Що у вас там діється, їй-

Богу?!”(Б.Олійник.) 

Скласти (пригадати) й записати речення з цитатою (напр.: Його Святість 

Павло Іван ІІ цитував нам нашого Шевченка: “Нема на світі України, немає 

другого Дніпра...” (С.Йовенко.) 

6. У середині речення пряма мова стоїть у реченні: 

а) І скаже світ: “Ти крихта у мені”. (Л.Костенко.); 

б) Як давній надтріснутий дзвін: “Батурин, Батурин, Батурин!” – лунає мені 

навздогін. (Л.Костенко.); 

в) “Хто ви, мої прапрадіди?” – питаю. (П.Перебийніс.) 

Скласти (пригадати) й записати речення з прямою мовою, обрамленою 

словами автора (напр.: Потиснув кожному смагляву руку: “Учіться ж 

добре!” – мовив на розлуку. Хоч кожен з нас пройшов доріг немало, “Учіться 

ж добре!” - в душу нам запало. (А.Малишко.)  
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