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ЗМІСТ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту (тема,
підтеми, головна думка тексту)
Зв’язність тексту. Актуальне членування речення: “дане” і “нове”.
Типи мовлення
Актуальне членування речення: “дане” і “нове”. Аналіз тексту на
основі текстологічних знань
Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту художнього стилю
Структурна організація (будова) тексту. Поняття про складне
синтаксичне ціле. Мікротема ССЦ
Способи зв’язку речень у системі ССЦ. Будова ССЦ
ССЦ і абзац. Інтонація ССЦ
Тематичне тестування (тема: Лінгвістика тексту)
Зв’язне мовлення. Твір-оповідання на самостійно обрану тему
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164
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170

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
В 5-9 КЛАСАХ

Звуки мови і знаки письма, їх співвідношення. Вимова голосних і
приголосних звуків у словах. Типи орфограм
Уживання м’якого знака і апострофа
Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням,
походженням і використанням
Зв’язне мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія
Значущі частини слова. Основні способи словотвору. Орфограми в
префіксах і суфіксах
Частини мови в українській мові
Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників. Правопис
числівників і займенників
Дієслово і його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник).
Правопис особових закінчень дієслів
Н, НН у різних частинах мови. НЕ з різними частинами мови
Зв’язне мовлення. Контрольний переказ тексту публіцистичного
стилю
Написання слів через дефіс. Правопис службових слів. Контрольне
аудіювання
Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень.
Члени речення (головні й другорядні, однорідні, відокремлені).
Звертання, вставні слова (словосполучення, речення)
Види складних речень. Способи передачі чужої мови. Складання
діалогів відповідно до запропонованої ситуації
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Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум у публіцистичному
стилі на морально-етичну тему
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки
Тематичне тестування ( тема: Узагальнення й систематизація
вивченого в 5-9 класах). Аналіз контрольного диктанту
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ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Урок № 54
Тема: Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту
(тема, підтеми, головна думка тексту).
Мета: поінформувати про предмет вивчення лінгвістики тексту, поглибити
знання про таку важливу ознаку тексту, як його змістова цілісність,
забезпечувана передаваною в ньому фактуальною (фактичним матеріалом) і
концептуальною (виявом авторської установки, задумом) інформацією;
розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиця.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Пояснення вчителя.
Лінгвістика тексту – галузь науки про мову, що почала активно
розвиватися з 70-х років минулого століття. Основним поняттям лінгвістики
тексту є текст, а предметом вивчення – зміст і структура (будова) тексту.
Завдання лінгвістики тексту – виявити й дослідити загальні закономірності
побудови тексту.
Єдиного визначення поняття тексту в сучасній науковій літературі не
існує. Найпоширенішим є визначення тексту як групи речень, об’єднаних
спільним змістом, головною думкою та граматично. Отже, на думку
більшості мовознавців, текст має складатися хоча б із двох речень. Іншими
науковцями висловлюється така думка: текст цілком може утворюватися з
одного речення. Прикладом текстів, що складаються з одного речення,
можуть бути лозунги (Слава Україні!), заклики (Люби, оберігай казковий
рідний край!), прислів’я (Свій гнів запирай у хлів), загадки (Хоч і плавати
мастак, а не риба і не рак (Жаба), коломийки (Ой дивіться, добрі люди, як
Андрій хворіє: на роботі – замерзає, коло миски – пріє), крилаті вислови,
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афоризми (Прийшов, побачив, переміг), вірші-мініатюри2 (Ховрах-мислитель
думав у норі: нащо те сонце крутиться вгорі? (В.Симоненко).
Текст обов’язково висвітлює певну тему. Для того, щоб зміст тексту було
викладено зв’язно, послідовно, повно, автор тексту виділяє складові частини
загальної теми – підтеми й мікротеми. Таким чином, зміст загальної теми
тексту вичерпується сукупністю змісту мікротем.
До визначення теми тексту дев’ятикласники вдаються досить часто,
наприклад, у процесі підготовки до роботи над переказом. Підтеми тексту
визначають у процесі складання простого плану тексту (чітко сформульовані
підтеми відповідають пунктам простого плану), підтеми й мікротеми – у
процесі роботи над побудовою складного плану тексту (мікротеми є
підпунктами складного плану).
Проте суть тексту не вичерпується лише його темою. Важливим є не
лише те, ЩО висвітлює текст, а те, ЯК це в ньому висвітлено, адже автор
обов’язково виявляє власне ставлення до передаваної в тексті інформації.
Комунікативну мету тексту (навіщо створено текст: схвалити, засудити,
ствердити, заперечити, закликати, спонукати, застерегти тощо) у навчальній
практиці прийнято називати головною думкою тексту.
Якщо висловлювання не є тематично цілісним (підтеми й мікротеми не є
частинами загальної теми), не об’єднане головною думкою, воно не є текстом.
Крім тематичної (змістової) цілісності, визначають такі ознаки тексту:
зв’язність, певна послідовність речень, використання мовних засобів зв’язку
між реченнями, завершеність.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с.215 –
Текст і його основні ознаки).
ІІІ. Виконання вправ на закріплення.
*Прочитати (прослухати) текст, визначити його тему й головну думку.
З чим співвідносний заголовок – з темою чи з головною думкою тексту?
Пояснити, що забезпечує змістову цілісність тексту та яким чином
виявляється авторська установка (задум, намір). Сформулювати визначення
тексту.
“Енеїда” Миколи Лисенка

2

Див.: Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української
мови: Посібн. Для вчителів. – К.: Рад.шк., 1986.
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В основу опери Миколи Лисенка “Енеїда” покладено епізоди з поеми
Івана Котляревського. Звісно, античний сюжет узято не для того, щоб відійти
від проблем сучасності. Якби це було так, Лисенко, певно, звернувся б до
“Енеїди” Вергілія. Травестійна ж поема Котляревського давала змогу
висловити ставлення до самодержавства.
За задумом автора лібрето Михайла Старицького сюжетним стрижнем
мав стати роман Енея з царицею Дідоною. Та композитор переніс центр
уваги на Олімп, що давало можливість
відтворити картину життя
суспільства. Сцени життя богів-олімпійців – талановита карикатура на
представників влади: увесь свій час боги проводять у самовихвалянні,
дріб’язкових сварках і гультяйстві.
У образах Енея і троянців втілені живі люди з їхніми переживаннями, у
образах олімпійців показано ватагу п’яниць, ледарів і підлабузників. У
зв’язку з цим музична мова опери має два плани. Там, де йдеться про
троянців, вона наповнена українською пісенністю. Там, де діють олімпійці,
музика набуває опереткового забарвлення.
В історії розвитку української опери Лисенкова “Енеїда” залишається
рідкісним зразком політичної сатири.
За Л.Архімович, М.Гордійчуком.
* Пояснювальний диктант. Визначити тему і головну думку записаного
тексту. Дібрати два варіанти заголовка: співвідносний з темою та
співвідносний з головною думкою тексту. Визначивши й сформулювавши
підтеми тексту, колективно скласти й записати його простий план. Пояснити,
в чому полягає різниця між підтемою й мікротемою тексту.
За півроку до смерті Тараса Шевченка йому було надано звання академіка
гравюри. Тоді ж було влаштовано виставку творів митців, відзначених
високими званнями. Шевченко виставив автопортрет, намальований
олійними фарбами.
Митець зобразив себе в смушевій шапці, вишиваній сорочці, з сергою у
вусі. Було створено образ лицаря, гетьмана України чи кошового Запорозької
Січі, духовного провідника народу. Певно, це був протест проти
самодержавства, яке ламало, але не зламало Кобзаря.
Працюючи над автопортретом, Шевченко не дбав про збереження
подібності, і якби він не вніс твір до каталога виставки як автопортрет, його б
за такий не сприйняли. Мету художник поставив значнішу – втілити в образі
українця нескорений дух народу. Мистецька вартість твору полягала в
підкресленні незборимості нації.
Художник не збирався продавати портрет, проте несподівано для автора
його купили за високу ціну. Отже, після виставки в Шевченка з’явилися
гроші. Усе до копійки він віддав на видання “Букваря” для недільних шкіл
(За Я.Гояном; 142 сл.).
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Орієнтовний план (підтеми тексту)
1. На виставці академік Тарас Шевченко показав олійний автопортрет.
2. Було створено образ духовного провідника народу – гетьмана чи
кошового Запорозької Січі.
3. Мета художника – втілити в образі українця нескорений дух народу.
4. Гроші за автопортрет пішли на видання “Букваря”.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Розповідати про текст і його ознаки.
Урок № 55
Тема: Зв’язність тексту. Актуальне членування речення: “дане” і “нове”.
Типи мовлення.
Мета: поглибити знання учнів про таку важливу ознаку тексту, як зв’язність,
дати поняття про предмет вивчення актуального синтаксису й теморематичний зв’язок між реченнями тексту як засіб забезпечення його
зв’язності, поглибити знання про типологічне значення текстів, пояснивши
суть темо-рематичних зв’язків між реченнями розповіді та реченнями опису;
формувати вміння визначати “дане” й “нове” у реченнях різних типологічних
значень, удосконалювати вміння на основі здобутих текстологічних знань
визначати в тексті основний і допоміжний типи мовлення; розвивати логічне
мислення, пам’ять, удосконалювати вміння й навички порівнювати, робити
припущення і добирати аргументи на їх підтвердження, оперувати поняттями
лінгвістичного плану; збагачувати, уточнювати й активізувати словниковий
запас учнів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиця.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Пояснення вчителя.
Усе більшого поширення набуває актуальний синтаксис (від лат. асtualis
– діяльний), що вивчає реальне значення й роль речення в конкретній
ситуації спілкування. Автор цієї теорії, чеський мовознавець В.Матезіус,
вважає, що речення слід аналізувати в двох аспектах: формальному
(граматичному) й актуальному (смисловому).
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Основними елементами актуального членування речення є основа
висловлювання (“дане”(“відоме”) у конкретній ситуації) і ядро
висловлювання (те, що повідомляється про основу висловлювання, тобто
“нове”). Отже, структура речення залежить від ситуації мовлення.
Відомо, що, кожне наступне речення, з одного боку, будується на основі
речення попереднього, вбираючи в себе його частину, а з другого боку,
включає нову інформацію. Саме такою будовою речень і забезпечується
зв’язність тексту.
Виходячи з цього, речення можна умовно поділити на дві частини.
Частина, що повторює вже відому з попереднього речення інформацію,
називається темою (“даним”(“відомим”). Ця частина є вихідним пунктом
висловлювання думки. Друга частина речення, що включає принципово нову,
не висловлювану до того інформацію, повідомляючи щось про першу
частину, зветься ремою (“новим”). Рема, тобто “нове” містить у собі
основний зміст повідомлення і є комунікативним центром висловлювання.
Така побудова речень забезпечує в тексті безперервне збагачення змісту й
розвиток думки. Відштовхуючись від “даного”, тобто того, що вже було
сказано, мовець додає “нове”, таким чином розвиваючи, “рухаючи” думку.
Таке членування речення називають комунікативним або актуальним.
“Дане” служить для зв’язку речень у тексті. “Нове” забезпечує подальше
розгортання змісту.
При прямому порядку слів “дане” стоїть на початку речення, “нове” –
наприкінці. При зворотному порядку (за умови свідомого застосування
автором інверсії) “дане” і “нове” можуть поміняютися місцями.
ІІІ. Виконання вправ на закріплення.
* Переписати з дошки, на місці крапок уставляючи пропущені букви. У
кожному з речень тексту позначити “дане” й “нове”.
Якось хлопчики пр..несли мені пташ..ня, яке знайшли на бер..зі ставу
під вербами. Це було маля рідкісного в нашій місцевості сокола сапсана.
Сапсан..ня, судяч.. з його віку, лише вчилося літати. Мабуть, воно піднялося
на крила з гнізда услід за матір’ю й полетіло, підхоплене поривом вітру.
Потім воно, певно, вдар..лось об гілляку і впало додолу. Тут і знайшли його
діти.
За Г.Кримчуком.
* Пояснювальний диктант. У кожному з речень записаного уривка
позначити “дане” й “нове”.
Біля казанка з кашею стояв гайворон з опалим крилом. Кривим
дзьобом він доставав пахуче їстиво. Каша була ще, мабуть, гаряча. Вхопиши
грудочку, гайворон одразу кидав її і ждав, доки охолоне, а тоді пожадливо
коватав.
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Раптом підранений гайворон присів перелякано, потім пострибав у
кущі, тягнучи крило. Він побачив мисливця. Данило пішов за ним і
незабаром повернувся, тримаючи птаха в руках. Птах сердито каркав і
намагався клюнути мисливця в руку. Той упіймав розчеріпеного дзьоба,
став біля казанка навколішки і заходився годувати приблуду кашею з ложки.
За Григором Тютюнником.
Пояснення вчителя.
Важливим завданням лінгвістики тексту є дослідження особливостей
типів мовлення. У працях сучасних мовознавців зазначається, що розповідь,
опис та міркування (роздум) сформувалися в мові для передачі різних типів
смислового значення. Розповідь відбиває дійсність у динаміці, русі, передає
те, що розвивається в просторі та в часі. Опис фіксує сприйняту мовцем
дійсність у статиці, непорушності, одномоментності сприйняття. Якщо
розповідь і опис передають те, що реально існує, існувало або може існувати
в майбутньому, то міркування фіксує те, що відбиває людська свідомість,
тобто передає сприйняття мовцем довкілля в причиново-наслідкових
зв’язках.
Учні повинні усвідомити, що у розповіді йдеться про послідовні дії або
події, в описі – про одночасні або постійні ознаки предмета чи явища; у
міркуванні (роздумі) зазначаються причини подій, ознак або явищ.
Наприклад:
І. Розповідь. Збоку від скелі, під кущ присадкуватої шипшини,
понуривши голову, вискочив і побіг ховарашок, побіг-побіг, добіг до нірки,
став на задні лапки. У зубах ховрашок тримав висхлий колосочок пирію. Він
раз у раз поглядав на небо, де яструб, і на приржавілі кущі, де лисиця, і
посмикував вусиками, наче сердився.
За М.Вінграновським.
ІІ. Опис. За будовою ховрах дещо схожий на білку. Його міцне тіло не
більше 20 см завдовжки. Тулуб валькуватий, лапки короткі, хвіст на чверть
коротший від довжини тіла. Спина тварини вкрита добре помітними на
загальному фоні сірувато-бурого забарвлення тіла білими плямами. Вуха
майже непомітні, вони більше нагадують згортки шкіри. У ротовій
порожнині ховрахів є защічні мішки, у які вони збирають кормові продукти.
За О.Корнєєвим.
ІІІ. Роздум. Щоб залягти у зимову сплячку, ховрахи виривають нору. Хід
до кубла вони із середини забивають землею, отже, взимку перебувають в
ізольованому кублі, тому легко переносять морози. Під час зимової сплячки
усі життєві процеси в організмі ховарахів припиняються, тому що вони
зовсім не їдять. Температура тіла тварин узимку падає до 3 градусів. Ось
чому під час сплячки ховрахи майже не втрачають накопичених восени і
навесні в організмі запасів речовин.
З підручника.
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Оволодіння відомостями про особливості побудови різних типів
мовлення, безперечно, полегшує створення текстів певного типологічного
значення. Опора на вироблені лінгвістикою тексту текстологічні поняття
(тема тексту, підтема й мікротема, головна думка тексту, тема і рема
(“дане” і “нове”) тощо), по-перше, забезпечує можливість формування
текстотворчих умінь на свідомому рівні, по-друге, робить можливим
самоконтроль.
Працюючи над створенням опису предмета, учні повинні знати, що
“даним” у реченнях опису предмета є назва цього предмета або його частин,
а “новим” - ознака.
Наприклад:
Д
Н
Н
Н
Д
Сливи жовті, золотисті, як липовим бджолиним медом налиті. Зверху вони
Н
ще й пудрою сизою ледь-ледь притрушені.
За Б.Комаром.
Крім опису власне предмета, поширеними є такі описи: портрет (опис
зовнішності людини), пейзаж (опис картини природи, що складається з
сукупності описів предметів).
У реченнях опису місця “даним” є вказівка на місце, а “новим” – назви
предметів, на цьому місці розташованих. З поєднання опису місця з описами
предметів, на цьому місці розташованих, складається інтер’єр (опис
внутрішнього вигляду приміщення) та опис місцевості. У реченнях опису
приміщення “даним” є вказівка на місце (посередині, праворуч, збоку, на
стіні, у кутку, на підлозі), а “новим” – назви предметів (стіл, диван, вікно).
Кожен предмет у свою чергу також має бути описаний.
Наприклад:
Д
Н
Д
Н
Н
Перед образами горіла лампада. Тут коливались голуби та писанки на
Д
нитках, приліплених воском до стелі. Посеред світлиці стояв застелений
Н
Д
Н
скатертю стіл. Біля стола стояли широкі лавки.
За І.Нечуєм-Левицьким.
У описі місцевості “даним” так само є вказівка на місце розташування
(неподалік, посеред галявини, біля лісу, ближче до обрію), а “новим” – назви
преметів (дерево, чагарник, скеля, річка). Кожен з предметів здебільшого
описано.
Наприклад:
Д

Н

Д

Н

Д

Н
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Ген через річку видніє гатка, а далі гребля, а біля греблі бовваніє млин. А
Д
Д
як прямо подивитися, то за річкою на спадистому березі височіють
Н
Д
Н
віковічні дерева, а поміж дерев стримлять корпуси цукрового заводу.
За Є.Гуцалом.
Розвиток думки в тексті-описі відбувається за рахунок того, що кожне
наступне речення додає до вже сказаного нові ознаки описуваного предмета.
Досить часто трапляються такі різновиди опису, як опис стану людини
(напр.: Я стривожився. Йому стало страшно), опис середовища (напр. У лісі
тихо. Навколо було тепло й сонячно), оцінка предмета або явища (напр.:
Моя мама найкраща в світі. Весна – моя улюблена пора).
Наприклад:
Навколо стихло. У високості сухо шелеснуло. Синьо спалахнула ріка. І ліс
осяявся синьо (опис середовища). У надрах хмари, чорної й низької
(елементи опису предмета), зарокотало, спершу неголосно й нестрашно, а
далі голосніше й потужніше. І раптом ліс охнув від жаху – так по ньому
вдарило згори (опис середовища).
За Григором Тютюнником.
У реченнях тексту-розповіді “даним” є вказівка на особу, що здійснює дії,
“новим” - назва дії (або події). Повідомлення про дії, які виконуються
послідовно, одна за одною (нове) – це та інформація, заради якої створюється
висловлювання. Послідовність виконуваних дій (подій) підкреслюється
такими словами, як спочатку, пізніше, потім, тоді, після цього, нарешті
(хоч такі слова й не є обов’язковими).
Наприклад:
Д
Н
Пташка сиворакша, побачивши нас, випурхнула на вершечок дерева.
Д
Н
Н
Спочатку вона вигулькнула з плетива гілок, далі вчепилася ніжками за тонку
Н
верхівку берізки й загойдалася пустотливо, зиркаючи на нас кокетливими
Н
очицями. Після цього в гіллі різко залопотіло: ображена нашою неувагою
Д
Н
Н
пташина зірвалася з дерева й полетіла кудись далеко-далеко.
За В.Кавою.
У “чистому” вигляді типи мовлення трапляються дуже рідко: фрагменти
різних типових значень зазвичай поєднуються, переплітаються, доповнюючи
одне одного.
Наприклад:
І. Вода у річці чиста та прозора; сонцем вона пронизана її аж до самого
дна. Дно чисте, лише подекуди вкрите зеленим жабуринням (опис картини
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природи). Вам стало важко пливти під водою (опис стану людини), і ви
мерщій виринаєте з-під хвилі, струшуєте воду, розплющуєте очі і
обдивляєтесь кругом себе (розповідь). Вам стає гарно, несказанно гарно
серед річкової прохолоди (опис стану людини).
За Панасом Мирним.
ІІ. У своєму дуплі прокинувся сич. Прокинувся, заворушив крильми,
видряпався з дупла і пішов по гілці сухого береста вгору та вгору, сонно
поводячи сюди-туди головою (розповідь). Дощ мив йому маленькі гострі
вушка, руду спинку та крила, лоскотав загострений клинчик хвоста. Краплі
води котилися по кривому дзьобу і скапували вниз (розповідь з елементами
опису предмета).
Блискавиці пролітали йому над самісінькою головою, громи котилися по
його спині й розбивалися об неї громенята (опис стану природи). Вітер
спробував похитнути птаха, але не похитнув і подався далі.
Сич дійшов по гілці до дупла, струснув із себе краплі дощу і повільно,
вайлувато побрався на постіль з пір’я та сухого листя (розповідь).
За Григором Тютюнником.
*Опрацювання таблиці.
ТИП МОВЛЕННЯ
Опис предмета1
Опис місця2
Опис стану людини
Опис стану середовища
Оцінка предмета або явища
Розповідь

“дане”
“нове”
предмет
ознаки
(або його
предмета (або
частини)
його частин)
місце
предмети
розташування
особа
ознаки стану
елементи
ознаки стану
середовища
предмет,
оцінка
явище
особа
виконувані
нею дії (події,
що
відбуваються)

ІV. Виконання вправ на закріплення.

1

Опис зовнішності людини (портрет) та опис картини природи (пейзаж) є
різновидами опису предмета.
2
Опис приміщення (інтер’єр) та опис місцевості не внесено до таблиці, тому
що кожен із них є синтетичним, поєднуючи в собі опис місця (ДЕ ? - ЩО?) і
опис предмета (ЯКЕ це ЩО?)
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* Прочитати (прослухати). Які типи мовлення поєднано в тексті? Свою
думку обrрунтувати. До яких типів мовлення слід віднести виділені речення?
Що є “даним” і “новим” у реченнях розповіді і в реченнях опису предмета? у
оцінці предмета та в описі стану людини? Свою відповідь проілюструвати
прикладами з тексту. Прочитати два-три речення, що відповідають
визначенню “розповідь з елементами опису предмета”.
Золоте море хлібів колишеться на вітрі. Небо чисте й блакитне. Важке
колосся перекочується, гойдається хвилями. Колосся має бронзовий колір.
Я простягаю руку, беру в жменю кілька колосків і почуваю, як тіло моє
наливається земною силою.
З трави на мене дивляться синіми очима степові волошки. Вони
похитують малими голівками, ніби манять до себе.
Я нахиляюся над ними, без жалю зриваю одну квітку. Вона гарна,
навіть дуже гарна, але якась мертва. Мені стає холодно від її дотику.
Кидаю квітку геть. Знову нахиляю до себе колоски, притуляю їх до
щоки. Він них віє невимірною, здоровою, трудовою силою.
За Д.Ткачем.
* Навчальний диктант. З’ясувати тип мовлення, покладений в основу
тексту (основний). Що є “даним” і “новим” у реченнях тексту-розповіді?
З’ясувати допоміжний тип мовлення. Що є “даним” і “новим” у реченнях
опису предмета та опису місця? Вказати фрагмент, що є описом місцевості.
Вказати речення, що є описом стану людини. Довести, що виділене речення
за типологічним значенням є роздумом.
Коли Славко виїхав за село, землю запинали сутінки. На хвилину
спинився під вербою, що скрипіла в безвітрі, озирнувся. Сонно мукали
корови, дзенькотіли біля криниць відра, вікна кликали: “Вертайся, Славку,
чого проти ночі їхати?”
Славко подивився вперед. До обрію вилася дорога, навколо слався
безмежний степ, злегка поштрихований кущиком. Було незатишно й
самотньо.
Руки самі повернули кермо: у лікарні лежить тяжко хворий брат.
Велосипед рвонув у степ, аж задзижчали шини.
Несподіванка очікувала його за півгодини. На шляху сидів здоровенний
вовк. Був він сірий, гостровухий, із зловісними червоними очима. І об’їхати
вовцюгана боком ніяк не можна...
Хлопець гірко заплакав. Вовк, мабуть, здивувався, схилив голову, тоді
звівся на задні ноги й лизнув Славка гарячим язиком по щоці.
Собака був великий, але марний. І не зловісно, а швидше благально
дивилися його очі. Мабуть, вигнали пса безжалісні господарі.
Славко поволі рушив. Ззаду, не відстаючи, біг, проводжав його лагідний
пес (За В.Кавою; 143 сл.).
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* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо текст
без їх вилучення). З’ясувати тему й головну думку тексту, визначити його
типологічне значення (основний та допоміжні типи мовлення) та стильову
належність.
Зайшовши в правління, я побачив Ліду: вона мила підлогу. Дівчина
засоромилась і, взявши відро, вийшла. Я відчував: це не тільки звичайна
сором’язливість. Дівчинка не хотіла, щоб я розпитував її, чому вона тут
прибирає. Не кажучи вже про те, що це нелегка праця, вона ж має щодня
вставати удосвіта. Крім того, ще й уроки треба робити!
Одягнена Лідочка була в пране-перепране платтячко. Таких не подитячому серйозних, задумливих очей, як у неї, я ніколи в дівчаток її віку не
бачив.
Виявляється, Ліда жила удвох із бабусею. До весни старенька працювала,
тепер злягла. Дівчинка працює, щоб показати бабусі: “Я вірю, що ти
одужаєш, і місце твоє бережу”. Щоб полегшити бабусині муки, вона готова
на все. Тепер мене сповнювала не жалість, як це було у день знайомства, а
почуття радості, що є на світі такі віддані люди (За В.Канівцем; 135 сл.).
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Скласти текст розповідного характеру з елементами
опису предметів (картини природи) та опису стану природи на тему
“Зимовий день”.
Урок № 56
Тема: Актуальне членування речення: “дане” і “нове”. Аналіз тексту на
основі текстологічних знань.
Мета: систематизувати й узагальнити здобуті текстологічні знання, зокрема
відомості про актуальне членування речення, формувати вміння здійснювати
лінгвістичний аналіз тексту; удосконалювати вміння й навички застосовувати
здобуті теоретичні знання на практиці, навички колективної й самостійної
роботи, розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять, удосконалювати вміння
здійснювати такі мисленнєві дії, як аналіз, узагальнення, добір аргументів на
підтвердження припущень на основі оперування поняттями лінгвістичного
плану.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.
Обладнання: таблиця.
Хід уроку
І. Повідомлення мети уроку.
ІІ. Відтворення теоретичних відомостей.
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*Узагальнювальна бесіда.
 Що є предметом вивчення лінгвістики тексту?
 Яке висловлювання є текстом?
 Які основні ознаки тексту вам відомі?
 Що забезпечує змістову (тематичну) цілісність тексту?
 Що забезпечує зв’язність тексту?
 Як зветься частина речення, яка, вбираючи частину речення
попереднього, повторює викладену в ньому інформацію?
 Як зветься частина речення, яка вміщує основне повідомлення – нову
інформацію?
 Які типи мовлення вам відомі?
 Що є “даним” і “новим” у реченнях опису предмета? У реченнях опису
місця? У реченнях тексту розповідного характеру? Навести приклади.
 Де знаходиться “дане” і “нове” у реченнях із прямим порядком слів? У
інверсованих реченнях?
*Опрацювання таблиці.
Актуальне членування речення:
“Дане” (Д)

“Нове” (Н)

(поєднує речення)

(рухає думку)
Порядок слів:

Прямий
Д-Н

Інверсія
Н-Д

ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнених правил.
*Диктант iз коментуванням. З’ясувати типологічне значення тексту, свою
думку обrрунтувати. У кількох реченнях вказати “дане” і “нове”. Визначити
тему тексту та його головну думку. Дібрати два варіанти заголовків:
співвідносний із темою та співвідносний із головною думкою.
Галченя було молоденьке. Воно сяяло і блищало чорним блиском. В
галченяти було перебите крило. Мабуть, воно випало з гнізда: неподалік у
парку повнісінько воронячих гнізд.
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Килина притулила галченя до щоки, воно дзьобнуло її в чоло, й дівчина
засміялася. Вона сховала пташеня під полою, притиснула ліктем і гайнула у
парк. Небо синіло тихо, мило, свіжо, по-дитячому ласкаво. Хоч би тобі
вітерцем повіяло, хоч би тобі листочок здригнувся на дереві!
В парку трава стояла висока й молода. Спинившись біля осокорів, з яких
линуло вороняче каркання, Килина примостила галченя в кущах під
похиленим віттям.
За Є.Гуцалом.
*Переписати текст, вставляючи пропущені букви і розставляючи
пропущені розділові знаки (текст подано без їх вилучення). За поданою
схемою зробити аналіз тексту (усно).
Послідовність лінгвістичного аналізу тексту
1. Визначити тему і головну думку тексту.
2. Визначити підтеми тексту (у процесі складання плану
тексту).
3. Визначити стиль тексту і поєднані в ньому типи
мовлення (основний і допоміжні), виділити фрагменти з
типовим значенням (розповідь, опис, роздум), з’ясувати
структуру речень таких фрагментів – визначити в них
“дане” й “нове”1.
Вікна школи відчинені навстіж. Учні с..дять за мольбертами, ч..каючи на
викладача ж..вопису. Нарешті чуються кроки і на порозі виростає кр..мезна
постать. Обличчя викладача світиться щасливою усмішкою, очі радісно
пр..мружені. “Збирайтеся!” – всміхається він учням.
Святковий настрій учит..ля м..ттєво пер..даєт..ся хлопцям - вони
збуджено гомонять, зб..раючи пензлі, фарби, полотна.
Бруньки вже скинули світло-коричневі обгортки. На крутосхилах
яскравіє ніжно-з..лена трава, а кущі куч..рявляться листям. Небо й з..мля
зл..лися в одне багатокольорове полотнище.
Та найбільше вражає Дніпро: він спокійно й в..личаво лине між
просвітлених сонцем берегів, і в тому плині відчувається його бе..мірна сила.
Зр..вається ле..кий вітрець, і дз..ркальна гладінь сіріє. Чудовий Дніпро у тиху
погоду! Певно, таким бачив його Гоголь.
За Б.Чіпом та О.Оганесяном.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
1

У реченнях фрагменту-роздуму “дане” й “нове” не визначається, натомість
визначається теза, агрумент і висновок (якщо він є).
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V. Домашнє завдання. Зробити лінгвістичний аналіз тексту, поданого у
вправі 252 (усно).
Уроки № 57-58
Зв’язне мовлення
Усний стислий переказ тексту художнього стилю
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів такі
текстотворчі уміння, як уміння визначати тему й головну думку тексту,
підтеми і мікротеми (у процесі складання плану), самостійно добирати
адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум (усно
відтворювати вихідний текст); виховувати милосердя й любов до природи;
удосконалювати вміння відрізняти головне від другорядного, навички
колективної й самостійної роботи, розвивати логічне мислення, пам’ять,
збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Обладнання: текст для переказу.
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
перебувають у пасивному словнику учнів.

слів, які

*Визначення теми й головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення та допоміжних типів мовлення.
*Самостійне складання плану тексту. Обговорення плану та запис його
оптимального варіанту.
*Повторне читання вчителем тексту.
ІІІ. Усне переказування учнями тексту за планом.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Скласти й записати текст (обсяг – 12-15 речень) на
тему “Тварини в моєму житті” (“Брати наші менші”) з поєднанням розповіді,
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опису й роздуму. У процесі роботи над твором визначити головну думку
майбутнього тексту, скласти його план.
Текст для переказу
На річці
Я глянув на розбуджену весною річку. Чого тільки не несла вона на
своїй кризі!
Над кригою кружляли ворони й сороки. Зголоднілі за зиму, вони усе
роздзьобували усе на очах. Де яка викинута водою на крижинку рибина, де
вмерзла у лід блискуча бляшанка – ворони й сороки хапали все. Крик, гам
стояв несусвітній.
Я побачив: неподалік від берега на крижині пливло лисенятко. Було
воно ребристе, змучене, синє від холоду. Як могло, відбивалося від сорок і
ворон, та сил у нього залишалася жменька. Якась ворона ухитрилася вхопити
його за вухо, підняла і понесла, та лисенятко вивернуло мордочку догори і
вкусило ворону за лапу. Від болю ворона крикнула, і лисеня, теліпаючись у
повітрі, як ганчірка, упало на крижину знову...
Черевики з ковзанами розв’язалися на моїх ногах самі, і я кинувся
рятувати лисеня. Перескакуючи з крижини на крижину, поплигав до нього.
Крига під ногами навіть не притоплювалась, і коли я добрався до лисеняти,
воно, піввухе, жалібно дзявкнуло і почало плакати. Я вже знав, що плачуть
коні й корови, але щоб плакали лисиці – такого я ще не знав. Слізки у
лисенятка були дрібненькі, ну то й що з того? Сльози, які б вони не були,
великі чи малі, - сльози – є сльози... Я підхопив його на руки і заховав під
сорочку. За пазухою лисеня принишкло, наче в себе в норі, лише гаряче
дихало, наче у його пискові хто розіклав вогонь.
Я вже заніс було ногу на ближню від мене крижину, як ріка наперла, і ця
наша з лисенятком крижина стала бити й кришити на кашу крижини навколо
себе. Я кинувся на той бік крижини, щоб звідти перебратися на берег, але й
там у воді кипіло крижане кришиво. На нас налетіла ще більша від нашої
чорно-бура крижина, врізалася з розгону, тоді підпірнула під нашу і вже
знизу, з води, розколола її навпіл. І хоч би який кущ чи деревина, щоб
ухопитися руками! Кущі й дерева стояли далеко по берегах і сподіватися на
них не доводилося.
Нас невблаганно тягнуло вниз, а внизу була гребля. Налітаючи на
греблю, крига ставала сторчма і зривалася у вируюче водяне провалля. З
драбинами й вірьовками берегами вже бігли люди й щось кричали. Слів я не
чув, бо навколо все ревіло й тріщало.
Гребля наближалася, а з нею наближався несамовитий гуркіт падаючих у
провалля крижин. Лисенятко в пазусі почало мене покусувати, а тоді й
добряче кусати. Коли ревище греблі залізло лисеняті у вушка, воно
гризонуло мене за горло. Від несподіванки я ойкнув і випустив його на
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крижину. Лисенятко, не роздумуючи, кинулося в річкове коричневе місиво, і
більше я його не бачив...
До греблі вже можна було докинути грудкою, як з річкою щось
зробилося: наче якісь невидимі якорі загуркотіли на її дні. Крижини,
штовхаючись боками, стали йти повільніше і смирніше, а далі зупинилися й
стали. Моя зупинилася біля самої греблі. Я глянув на свої порізані об кригу
босі ноги, перейшов на крижину сусідню, а з тієї ще на сусідню, а там від
однієї до другої і так до берега... (За М.Вінграновським; 485 сл.).
 Дібрати синоніми до слів ребристий, писок, принишкнути, пірнути,
розколоти.
 Скласти план докладного переказу (орієнтовний: І. Розбуджена весною
річка. 1. Зголоднілі ворони й сороки. 2. Лисеня на крижині. 3. Напад
ворони. ІІ. Хлопчик побіг рятувати тварину. ІІІ. На кризі. 1. Піввухе
лисеня почало плакати. 2. За пазухою тваринка принишкла. 3. Навколо
кипіло крижане кришиво. 4. Чорно-бура крижина розколола кригу. ІV.
Хлопчика з лисеням невблаганно тягнуло до греблі. V. Берегами бігли
й щось кричали люди. VІ. Втеча лисеняти. VІІ. З річкою щось
зробилося. 1. Крижини почали йти повільніше. 2. Крижина з хлопцем
зупинилося. 3. Босоніж до берега).
 План докладного переказу перебудувати на план переказу стислого
(орієнтовний: І. На розбудженій річці. ІІ. Хлопчик побіг рятувати
лисеня. ІІІ. На кризі. 1. Лисячі сльози. 2. Лисеня під сорочкою. 3.
Навкруги крижане місиво. 4. Крижину несе до греблі. ІV. До берега).
 Стисло переказати текст, замінивши першу особу на третю (усно).
Урок № 59
Тема: Структурна організація (будова) тексту. Поняття про складне
синтаксичне ціле. Мікротема ССЦ.
Мета: пояснити особливості будови тексту, дати поняття про ССЦ як
синтаксичну одиницю текстового рівня і проміжну ланку між реченням і
текстом; формувати вміння на основі з’ясування мікротеми ССЦ визначати
його межі, визначати автосемантичне речення; розвивати логічне мислення,
удосконалювати вміння й навички виконувати такі мисленнєві дії, як аналіз,
конкретизація, висловлювання припущень та добір аргументів на їх
підтвердження з опорою на поняття лінгвістики.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиця.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
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ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Кожне наступне речення тексту має доповнювати, уточнювати, розвивати
або спростовувати думку, висловлену в реченні попередньому.
Проте щодо свого смислового
навантаження речення тексту не є
рівноцінними. Є такі, що, відзначаючись відносною самостійністю, несуть
найважливішу інформацію вони називаються автосемантичними
(самозначними). Інші речення допомагають уточнити, поглибити,
конкретизувати зміст автосемантичного речення.
Для позначення такої групи речень, що складається з автосемантичного
речення і речень, від нього залежних, лінгвістами пропонувалися різні
терміни: компонент тексту, прозаїчна строфа, надфразова єдність, лінійносинтаксичний ланцюжок, складна синтаксична єдність. Найчастіше
вживаним є термін складне синтаксичне ціле (ССЦ). ССЦ є проміжною
ланкою між текстом і реченням.
Таким чином, складне синтаксичне ціле (ССЦ) – це група речень,
об’єднаних тісним логічним і синтаксичним зв’язком, які являють собою
більш повний у порівнянні з реченням розвиток думки1.
ССЦ може виступати компонентом, частиною тексту, але може існувати
й самостійно як мініатюрний художній твір. В окремих випадках ССЦ може
складатися з одного речення – це можливо тоді, коли в межах одного
речення охоплено тему з підтемами та підсумковою кінцівкою.
Суттєвою ознакою ССЦ є його змістова (тематична) єдність – це означає,
що всі речення, що входять до його складу, об’єднані однією мікротемою.
Тому межа ССЦ проходить саме в тому місці, де закінчується розвиток
мікротеми.
ІІІ. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати текст, визначити межі ССЦ. Пояснити, як ви їх визначили.
З’ясувати підтему кожного з ССЦ, вказати автосемантичні речення (їх
підкреслено).
Кобзар
На п’ятнадцятому році життя Михайло Кравченко, тяжко захворівши,
втратив зір. Щоб заробити на шматок хліба, сімнадцятирічним він почав
вивчати кобзарське мистецтво.
На початку минулого століття з Кравченком познайомився відомий
український художник і фольклорист Опанас Сластьон, і згодом між ними

1

Див.: Мельничайко В..Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української
мови: Посібн. Для вчителів. – К.: Рад.шк., 1986; Величко Л.И. Работа над
текстом на уроках русского языка: Пособие для учителя. – М.: Просвещение,
1983.
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зав’язалася дружба. Саме Сластьон записав і подав до друку тексти
складених кобзарем дум.
Завдяки художнику ми маємо відомості про життя народного співця.
Михайло жив у невеликій хаті з сім’єю: дружиною й трьома синами. Щоб
утримувати родину, він, окрім кобзарювання, займався плетенням мотузок,
що для незрячого було невимовно тяжко.
Свої пісні й думи кобзар виконував спочатку в рідному селі, пізніше
подорожував до Харкова, Києва, Одеси, Санкт-Петербурга. Слава про
кобзаря як про видатного виконавця розійшлася Україною та за її межами.
Злидні, поневіряння, безперервні вимушені мандри, підірвавши здоров’я
народного митця, дочасно звели його в могилу.
За В.Корнелюком.
Підтеми ССЦ
Михайло Кравченко втратив зір на п’ятнадцятому році.
Знайомство кобзаря з художником Опанасом Слостьоном.
Відомості про Михайла Кравченка ми маємо завдяки художнику.
Спочатку кобзар співав вдома, потім подорожував.
У могилу кобзаря звели злидні й поневіряння.
* Пояснювальний диктант. Визначити в тексті ССЦ, вказавши в кожному
автосемантичне речення (їх підкреслено). З’ясувати підтему кожного з ССЦ.
Амвросій Бучма – митець величезної духовної культури. Тому на
головну роль у двосерійному фільмі “Тарас Шевченко”, що знімався у 1926
році в Одесі, було запрошено саме його. Актор повинен був показати
непохитну мужність і гідність Тараса Шевченка, ледь помітними, але
точними деталями передавши найскладніші людські почуття.
Зовні Бучма дуже скидався на Шевченка. Коли включили юпітери і
актор почав грати, всі завмерли: перед ними був справжній Тарас
Григорович. Не можна було забути очей актора, живих і проникливих...
Треба було відтворити історичну обстановку тих часів – зйомки
проводилися не тільки на кінофабриці. Творчу групу можна було побачити
на Київщині, в Петербурзі, Нижньому Новгороді...
Мільйони людей побачили у фільмі Кобзаря таким, якого собі уявляли.
(За Ю.Косачем; 110 сл.).
* Навчальний диктант. Визначити в тексті ССЦ.
Люди, знайомі з Василем Верховинцем, вражалися з його надзвичайного
знання народної хореографії: пам’ять митця зберігала сотні танцювальних
візерунків.
З народним українським мистецтвом, зокрема пісенним і танцювальним
фольклором,
Василь Миколайович Верховинець пов’язав усе життя.
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Закінчивши учительську семінарію, він перебрався до Києва, щоб вступити
до музично-драматичної школи Лисенка. Тут під керівництвом уславленого
композитора Василь здобув фах диригента.
Досягнувши слави, Верховинець переїжджає до Полтави, щоб
організувати вокально-танцювальний колектив. Тут він поставив десятки
композицій: весіль і вечорниць, святкових дійств і молодіжних гулянь.
Кожна вистава повертала глядача в українське село, ознайомлюючи його з
великою сторінкою життя – народною творчістю.
Є у Полтаві затишна вуличка, названа його іменем. Стоїть на тій вуличці
невеличкий будиночок, обсаджений мальвами й бузком. Тут він жив, тут
творив, наполегливо працюючи на ниві збирання перлин народної творчості,
вірячи у талант народу і віддаючи праці всі сили (За Я.Гордійчуком; 130 сл.).
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. У тексті вправи 399 визначити ССЦ та
автосемантичні речення (усно).
Урок № 60
Тема: Способи зв’язку речень у системі ССЦ. Побудова ССЦ.
Мета: пояснити способи зв’язку речень у ССЦ та особливості побудови
ССЦ, формувати вміння розрізняти послідовний та паралельний способи
зв’язку між реченнями, а також визначати в ССЦ зачин (автосемантичне
речення), середню частину й кінцівку; удосконалювати вміння виконувати
такі мисленнєві дії, як аналіз і синтез, конкретизація, висунення припущень і
їх обrрунтовування на основі здобутих текстологічних знань; розвивати
логічне мислення, увагу, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Обладнання: таблиця.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Речення ССЦ поєднуються в основному
двома
типами зв’язку:
послідовним (ланцюговим) або паралельним. Темо-рематичний ланцюжок
при послідовному зв’язку такий: “даним” наступного речення стає “нове”
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попереднього. При паралельному зв’язку “дане” залишається одним і тим
же1.
Наприклад:
1. Послідовний зв’язок.
Кенгуру двометрового зросту народжує малюсіньке, завбільшки з
Н
Д
Н
волоський горіх, дитятко. Таке немовлятко навіть мамине молоко
Д
Н
одержує в примусовому порядку. Пожива впорскується йому в рот без
його на те згоди.
З довідника.
2. Паралельний зв’язок.
Д
Н
Цей чудернацький ссавець має вкриті роговим чохлом щелепи.
Н
Д
Н
Н
Розмножується він також незвичайно: відкладає яйця, насиджує їх, а
Н
Д
Н
малят вигодовує молоком. У тихих річках Австралії ця тварина ловить
Д
Н
безхребетних, вибираючи їх із мулу. Качкодзьоби стали дуже рідкісними
Д
Н
тваринами. Вони перебувають під охороною закону.
З довідника.
При послідовному зв’язку речення можуть поєднуватися між собою
займенниками, синонімами, лексичними повторами тощо. При паралельному
зв’язку кожне наступне речення не поєднується з паралельним – речення
рівноправні між собою й однаково відносяться до зачину.
* Опрацювання таблиці.
Способи поєднання речень
послідовний:
Д1
Н1
Д2(=Н1)

паралельний:
Д1
Н1
Н2

Д2(=Д1)

Н2

1

Див.: Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для
гімназій гуманіт. профілю. – К.: Вежа, 1994.; Капинос В.И., Сергеева Н.Н.,
Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения: Кн. для
учителя. – М.: Просвещение, 1991.
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Д3(=Н2)

Н3

Д3(=Д1,2)

Н3

ІІІ. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати уривки, з’ясувати в кожному спосіб зв’язку між реченнями.
Якими лексичними засобами міжфразового зв’язку (займенниками,
синонімами, антонімами, повторами тощо) пов’язані речення, поєднані
послідовним зв’язком? (Слова, що є засобами зв’язку, виділено).
1.У саду два їжаки(Д) наїжачили (Н) голки. Накололись(Н) на голки спілі
яблука й грушки(Д). Їх понесли(Н) у нору годувати дітвору (послідовний
зв’язок).
За Є.Гуцалом.
2. Їжаки(Д) водяться в різних місцях(Н): у листяних лісах, у чагарникових
заростях, полезахисних смугах і навіть у степу. Вони(Д) трапляються в
заплавах річок, на болотах, на оброблених полях(Н). Тварини(Д) уникають
високостовбурних лісів(Н). Для лісового і сільського господарства їжак(Д),
безперечно, корисний звір(Н). Він(Д) знищує величезну кількість шкідливих
комах та їхніх личинок(Н), а також гризунів та отруйних змій(Н)
(паралельний зв’язок).
З довідника.
*Творча робота. За поданим початком скласти невеликий текст, речення
якого пов’язані паралельним способом зв’язку.
Д
Н
Миша маленька завдовжки 5 см (без хвоста)...
Зразок.
... Цей звірок живе на луках і полях. Він чіпляє гніздо на стеблах високих
трав або хлібних злаків. Миша знищує зерно і в полі, і в скирдах, куди
перебирається жити на зиму.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
ССЦ складається з трьох частин: зачину, середньої частини й кінцівки.
Зачин висловлює ключову думку висловлювання. У системі ССЦ це
найбільш значиме (автосемантичне, самозначне) речення. Зачин групує
навколо себе інші речення, підпорядковуючи їх собі. Середня частина
складається з кількох речень, пов’язаних між собою й зачином послідовним
або паралельним зв’язком. Всі ці речення залежні від зачину і без нього
можуть бути незрозумілими. Кінцівка висловлює висновок або ж підбиває
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підсумок усьому вище сказаному. Часто кінцівка є узагальненням. У кінцівці
можуть бути вставні слова, що вказують на завершеність, вичерпаність
думки: отже, одним словом, нарешті, таким чином. Проте, якщо думку
вичерпано, кінцівки в ССЦ може й не бути.
V. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати записаний на дошці (або спроектований на дошку) текст.
Визначити в ньому зачин, виклад і кінцівку. Визначити ССЦ, у кожному
вказати зачин, середню частину й кінцівку.
І. Щоранку в один і той же час я чув, як білка стрибала на дах і, дряпаючи
гострими кігтями по залізу, прибігала до мого вікна. Минала якась мить –
сонячним зайчиком білка летіла на сосну, і з гілля, що легко похитувалося,
сипалася зерниста роса.
Перестрибнувши на сучок, тваринка витирала лапкою вмиту росою
мордочку, причепурювалась. Якщо в цю хвилину я підходив до вікна, вона
кидала на мене погляд очей-янтаринок і, цокаючи, як танцюристка
кастаньєтами, шугала на вершечок сосни. Звідси, розпустивши хвіст, летіла
на ялинку, а потім, як у воду, пірнала в густе листя ліщини.
Назад верталась іншим шляхом: в зубах у неї були зірвані разом із
зеленою шкаралупою горішки. Пробігала парканом, тоді спускалася на
землю і, майнувши через вуличку, зникала.
Я здогадувався: білоччине гніздо десь недалечко. Хотілось подивитися, де
вона живе, але тваринка, помітивши, що я стежу, починала сердито цокати й
заплутувати сліди, і я щоразу слухняно повертав назад (За В.Канівцем; 148
сл.).
ІІ. Цього великого гусака єгер Микола підібрав пораненим: одне з його крил
було перебите. Полетіти у вирій він не зміг би, і на нього чекала холодна й
голодна смерть.
Гусак так і залишився в єгеря. Через місяць він ходив по кімнаті,
доброзичливо гагагкаючи, просив їжу й навіть грався, смикаючи усіх за
одежу. Він хапав різні предмети, тому вранці ніколи не можна було знайти
Миколиної шапки чи доньчиних рукавичок.
Навесні в гусака вселився неспокій. Якось, розбивши вікно, він вирвався
надвір, і з того часу його не полишала шалена туга. Микола з нетерпінням
чекав, поки розтане крига – гусака можна буде випустити на озеро.
Віднісши гусака до водойми, Микола ще днів з десять допомагав йому
харчами, проте не кликав. А одного прекрасного ранку ми побачили свого
підопічного з подругою, оточених верткими жовтими бульбашками, що
пурхали на плесі, пропадали під водою й знову вискакували. Сонце,
дивлячись на цю красиву, веселу й щасливу сім’ю, теж раділо в небі,
посилаючи на це озеро, мабуть, найбільше тепла (За Г.Кримчуком; 160 сл.).
VІ. Підбиття підсумків уроку.
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VІІ. Домашнє завдання. Вправа 335, І (усно).
Урок № 61
Тема: ССЦ і абзац. Інтонація ССЦ.
Мета: пояснити особливості співвідношення між ССЦ та абзацом,
особливості інтонування ССЦ; формувати вміння з’ясовувати відповідність
або невідповідність між ССЦ та абзацом, обrрунтовувати її, правильно
інтонувати ССЦ, що входять до складу тексту; розвивати увагу, логічне
мислення, пам’ять, удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні
знання на практиці, навички колективної й самостійної роботи,
удосконалювати орфоепічні навички.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: таблиця.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Між ССЦ і абзацом немає тотожності. У тексті ССЦ може бути частиною
абзацу або ж членуватися на кілька абзаців.
Часто ССЦ і абзац можуть збігатися: такий збіг характеризує тексти суто
інформаційні, позбавлені емоційності. В емоційно забарвлених текстах поділ
на абзаци залежить від задуму автора. Якщо кілька розрізнених фактів він
хоче об’єднати в одну картину, абзац об’єднує кілька ССЦ. Якщо з метою
посилення експресії пов’язані між собою елементи він хоче розмежувати,
ССЦ членується на кілька абзаців. Отже, абзац виступає не тільки засобом
членування тексту на композиційній основі, він буває й художнім засобом
увиразнення змісту, засобом підсилення емоційності висловлювання.
Поділ ССЦ на кілька абзаців практикується у діловому мовленні,
здебільшого в документах великої суспільної ваги (Конституція України).
В інтонаційному відношенні ССЦ є закінченим цілим. Між ССЦ робиться
глибока пауза. Рамочні речення, тобто зачин і кінцівка, вимовляються
повільніше, більш напруженим тоном, ніж речення середньої частини.
“Нове” в кожному з речень зазвичай виділяється логічним наголосом.
ІІІ. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати записаний на дошці (або спроектований через кодоскоп)
текст, правильно його інтонуючи. Звернути увагу на інтонування кожного
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окремого ССЦ. З’ясувати: збігаються чи не збігаються у тексті ССЦ та
абзаци?
Володимир Боровиковський
Він народився в Миргороді, що на Полтавщині, де й жив до тридцяти
років. Мистецтво живопису було в його сім’ї спадковим, тому першим
вчителем Володимира став батько – Лука Боровик – талановитий
іконописець, який розмалював на Лівобережжі десятки церков. Отож рання
творчість художника пов’язана з опануванням традицій українського
іконопису.
Перебуваючи в Україні на шляху з Криму, цариця Катерина ІІ звернула
увагу на Володимирові картини. Це різко змінило долю художника: його
запросили до Петербурга, де він отримав звання академіка живопису.
Боровиковський став видатним майстром як релігійного, так і портретного
жанру. Жіночі портрети його пензля – найкращі зразки олійних картин
вісімнадцятого століття.
Володимир завжди сумував за Україною, повторюючи в листах палке
бажання повернутися на вітчизну. На жаль, мрія не здійснилася.
Він створив силу-силенну картин, більшість з яких – перлини тонкого
психологізму й натхненної лірики. Національна особливість його таланту –
виняткова м’якість і якась по-особливому лагідна проникливість.
За В.Рожанівським.
* Переписати текст, самостійно членуючи його на абзаци (подаємо текст
в авторському членуванні) та вставляючи пропущені букви. Визначивши
межі ССЦ, підкреслити в кожному автосемантичне речення. Зробити
висновок про співвіднесеність ССЦ та абзаців. Прочитати текст, правильно
інтонуючи ССЦ.
І. Микола Терещенко – український з..млевласник з-під Лохвиці, що на

Полтавщині, відомий у світі цукровий магнат. Нащадок давнього козацького
роду, що брав початок від старшини Терешка, котрий зміг ро..б..гатіти з
шаблі та участі в походах, Микола Іванович володів б..гатьма цукроварнями
на сході України і торгував цукром не л..ше в Росії, а й за кордоном. Каву з
цукром Терещенка залюбки п..ли в англійських кав’ярнях, у францу..ьких
кафе та в німецьких бістро.
У Києві підпр..ємець мав палац-контору – діловий палац, як він сам
його наз..вав. Тут він працював, пр..ймав замовників, партнерів, укладав
угоди. Звідси тяглися нитки управління в далекі цукроварні, сюди стікалася
інформація з усієї цукрової імперії. Цей свій будинок лохви..ький поміщик
любив найбільше, хоч, крім нього, мав у місті пр..красні палаци. В одному з
маєтків ро..міщувався родинний музей: Терещенко був завзятим
колекціонером.
165

Тож коли 1917 року Терещенко був обраний міністром фінансів, ніхто
особливо не зд..вувався: він мав зв’язки за кордоном, знав кілька іноземних
мов, а, головне, мав в..ликий вплив на пром..словців Європи (За
Ю.Дмитренком; 160 сл.).
ІІ. Перші відомості про сім’ю Симиренків пов’язані з ім’ям запорожця
Степана, який понад двадцять років козакував на Запоро..ькій Січі. Його
сина Федора зап..сали в кріпаки. Федір узявся будувати млини, а невдовзі,
ро..багатівши на торгівлі хлібом та худобою, він викупився з кріпа..тва.
Пізніше Федір спорудив механічний пісково-рафінадний та машинобудівний
заводи. До речі, найперший збудований Симиренком м..талевий пароплав
носив назву “Українець”.
Обох своїх синів пром..словець Федір Симиренко послав навчатися до
Парижа. Старший син Платон, отримавши диплом інж..нера, заснував
знам..ните на весь світ садівни..тво.
Згадаймо: навкруги панувала кріпаччина, і заклади Симиренків на її тлі
були не тільки т..хнічним дивом, а й ос..редками культурного життя. При
цукрозаводі було збудовано церкву, лікарню, школу для робітників, а також
гуртожитки для одинаків і будинки для сімейних.
Якось у гості до Симиренків завітав Тарас Шевченко. Глибоко вражений
побаченим, поет ро..чулився до сліз, а вже наступного року коштом Платона
Симиренка вийшов Шевченків “Кобзар”.
Любов до України, піклування про її культуру стали невід’ємною
частиною ж..ття родини Симиренків (З календ.; 158 сл.).
ІV. Перевірка самостійної роботи.
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Написати твір-роздум на тему “Чи зустрічалися мені
благодійники?”. У записаному тексті позначити межі ССЦ. Підготуватися до
виразного читання твору.
Урок № 62
Тематичне тестування (тема: Лінгвістика тексту)
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань про текст і його основні ознаки, про
ССЦ як проміжну ланку між текстом і реченням, особливості будови тексту і
ССЦ та способів зв’язку речень у системі ССЦ, співвіднесеність ССЦ і
абзаців; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, удосконалювати вміння
й навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички
самостійної роботи.
Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.
Обладнання: тестові завдання.
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Хід уроку
І. Повідомлення мети уроку і способів проведення перевірки.
ІІ. Проведення тематичного тестування.
* Інструктаж щодо виконання й оцінювання тестових завдань.
* Виконання дев’ятикласниками тестових завдань.
* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання
виконано).
ІІІ. Підведення підсумків уроку.
ІV. Домашнє завдання. Зробити лінгвістичний аналіз тексту, поданого у
вправі 234 або 255 (усно).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ (зразки)
І варіант
1. Основним поняттям лінгвістики тексту є
а) слово;
б) речення;
в) ССЦ;
г) текст.
2. Текст - це
а) висловлювання, яке складається з кількох речень (іноді з одного) і має
змістову й структурну завершеність;
б) сукупність мовних засобів, що використовується мовцем за певних умов
спілкування;
в) сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці;
г) розмова двох або більше осіб.
3. Комунікативна мета тексту (те, заради чого його створено) - це
а) тема тексту;
б) головна думка тексту;
в) підтема тексту;
г) мікротема тексту.
4. Тема тексту - це
а) те, про що в ньому йдеться, його зміст;
б) комунікативна мета висловлювання (те, заради чого створено текст);
в) частина тексту, що містить його головну думку;
г) сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.
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5. Абзац – це
а) стійке сполучення слів, яке за значенням відповідає одному слову;
б) фрагмент тексту від нового до нового рядка або до кінця тексту;
в) стисло й чітко сформульована підтема тексту;
г) уривок тексту, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або
виразу, що входять до його складу.
6. Типи мовлення є такі:
а) науковий, художній, діловий, публіцистичний;
б) оповідання, новела, повість, нарис;
в) розповідь, опис, роздум (міркування);
г) замітка, репортаж, інтерв’ю, стаття.
7. Проміжною ланкою між текстом і реченням є
а) слово;
б) словосполучення;
в) ССЦ;
г) абзац.
8. З погляду актуального членування в реченні можна виділити:
а) підмет і присудок;
б) групу підмета і групу присудка;
в) головні і другорядні члени речення;
г) “дане” і “нове”.
9. Для зв’язку речень у тексті служить
а) “дане”;
б) “нове”;
в) граматична основа речення;
г) другорядні члени речення.
10. Містить у собі основне повідомлення, виділяючись логічним наголосом,
а) “дане”;
б) “нове”;
в) один з другорядних членів речення;
г) один з головних членів речення.
11. Якщо “даним” наступного речення стає “нове” речення попереднього,
йдеться про
а) паралельний зв’язок між реченнями;
б) послідовний зв’язок між реченнями;
в) перспективний зв’язок;
г) дистантний зв’язок.
12. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) - це
а) сукупність загальноприйнятих правил, яких дотримують в процесі
спілкування мовці;
б) група речень, об’єднаних тісним змістовим і граматичним зв’язком, що
забезпечують більш повний у порівнянні з реченням розвиток думки;
в) мовлення, обов’язково зафіксоване на папері і розраховане на зорове
сприйняття;
г) основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку.
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ІІ варіант
1. Текст - це
а) словесна конструкція, що є формою вияву думки у вигляді зв’язків між
членами речення;
б) висловлювання, що складається з кількох (іноді з одного) речень, має
змістову й структурну завершеність;
в) відрізок мовлення, обмежений двома тривалими паузами;
г) особлива безсполучникова структура, що складається зі слів автора і
власне прямої мови.
Скласти й записати невеликий (4-5 речень) текст на тему “Різдвяні канікули”.
2. Типи мовлення є такі:
а) проза і поезія;
б) монолог і діалог;
в) розповідь, опис, роздум;
г) казка, оповідання, повість.
Скласти й записати невелике (обсяг 3-4 речення) висловлювання
розповідного характеру на тему “Робочий день сучасного школяра”.
3. У реченнях опису предмета “дане” і “нове” - це
а) назва предмета і назва його ознаки;
б) назва особи, що виконує дію, та назва дії;
в) назва місця розташування та назва предмета;
г) назва предмета і оцінка.
Скласти й записати діловий або науковий опис (обсяг – 3-4 речення) будьякого шкільного приладдя (пенала, зошита, олівця).
4. Мета художнього опису предмета а) забезпечити точність інформації про розмір, форму, вагу, колір предмета
тощо;
б) скласти аргументовану оцінку предмета;
в) створити образ предмета, підкресливши в ньому найхарактерніше;
г) дати уявлення про призначення предмета.
Скласти й записати художній опис того ж шкільного приладдя (обсяг – 3-4
речення).
5. По праву руч від вас збігає вниз шлях, в’ється поміж деревами. По ліву –
яри, непролазні хащі, а прямо перед вашими очима розіслалася долина. Над
річкою - село з білими хатками та вишневими садками. (За Панасом
Мирним). Цей уривок є таким різновидом опису:
а) портрет;
б) пейзаж;
в) інтер’єр;
г) опис місцевості.
Скласти й записати 2-3 речення опису зимової природи (пейзажу).
6. Олесь не повірив своїм очам: по городі спокійнісінько походжав
здоровенний вепр. Він визбирував картоплю, що залишилася після копання.
169

Величезний, вуха – ніби лопухи, ікла, як дві шаблі, з рила стирчать, щетина –
наче дріт. Вепр пирхнув, прочистив забиті землею ніздрі і рушив у напрямку
лісу. (За Б.Комаром.) У поданому уривку поєднано такі типи мовлення:
а) розповідь і опис;
б) розповідь і роздум;
в) розповідь, опис і роздум;
г) розповідь, опис та оцінка предмета.
Скласти й записати висловлювання (обсяг 3-4 речення), поєднавши в ньому
розповідь і опис.

Уроки № 63-64
Зв’язне мовлення
Твір-оповідання на самостійно обрану тему
Мета: формувати текстотворчі вміння з урахуванням специфіки художнього
тексту конкретного літературного жанру; формувати вміння здобуті на
уроках літератури й мови теоретичні знання застосовувати на практиці;
розвивати увагу до влучного й доречного слова, смак, логічне й образне
мислення, усне й писемне мовлення.
Обладання: пам’ятка.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над оповіданням.
* Робота з підручником. Виконання вправи 327 (І,ІІ).
* Бесіда.
 Які оповідання українських та зарубіжних письменників ви вивчали на
уроках літератури?
 Які читали самостійно?
 Дати визначення оповіданню як жанру літератури.
 Що таке тема оповідання? Головна думка оповідання?
 Яким чином пов’язані тема художнього твору та його головна думка
(ідея)?
* Пояснення вчителя (доповнення до учнівських відповідей).
Тема – це життєві явища, що їх відібрав письменник для художнього
відтворення; те, про що йдеться в художньому творі.
Тема нерозривно пов’язана з головною думкою (ідеєю) твору, з тим, як оцінюється
зображуване.
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Оповідання – невеликий розповідний художній твір про одну чи кілька
подій у житті персонажа. Характерними ознаками оповідання є проста
композиція, однолінійний сюжет, невелика кількість персонажів. Описані в
оповіданні події здебільшого відбуваються протягом невеликого проміжку
часу та на одному місці.
Оскільки оповідання є твором розповідного характеру, в основу його
тексту завжди покладено розповідь. Розповідь становить основу сюжету
твору. У кожній розповіді завжди можна визначити початок (зав’язку),
розвиток дії, кульмінацію (найцікавіший, критичний момент у розвитку дії)
та завершення (розв’язку). Таким чином, у кожному оповіданні легко
визначити такі елементи його сюжету, як зав’язка, кульмінація й розв’язка.
У тексті оповідання, як правило, є описи (портрет, пейзаж, інтер’єр тощо)
або елементи опису, а також роздуми (авторські, які часто набирають вигляду
ліричних відступів, або ж вкладені автором в уста персонажів твору).
Портрет, пейзаж, ліричні відступи – це позасюжетні елементи художнього
твору.
* Прочитати перелік запропонованих для оповідання тем. Які
персонажі могли б діяти в оповіданні, створеному на кожну з тем? Стосовно
кожної теми придумати зав’язку, кульмінацію та розв’язку; сформулювати
ймовірну головну думку кожного оповідання.
 Врятування безцінної національної реліквії із загрозою для власного
життя (або ціною власного життя).
 Відвернення
загрози
епідемії
страшного
захворювання,
спровокованого пришельцями з іншої планети.
* Опрацювання пам’ятки.
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ РОБОТИ НАД ОПОВІДАННЯМ
1. Вибрати тему оповідання.
2. Обміркувати головну думку (ідею)
майбутнього
оповідання.
3. Поміркувати, які персонажі могли б діяти в оповіданні.
4. Придумати зав’язку, кульмінацію, розв’язку (вибудувати
сюжет) оповідання. Продумати поза сюжетні елементи
(портрет, пейзаж, ліричні відступи).
5. Зробити робочі начерки оповідання (план, характеристики
персонажів, вислови, які варто використати тощо).
6. Написати оповідання на чернетці.
7. Відредагувати текст оповідання. Дібрати влучний і цікавий
заголовок.
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* Вибрати тему оповідання із

 спогадів про власне дитинство;
 родинних переказів;
 фольклорних джерел;
 історичних відомостей про рідне місто (село);
 реального життя друзів, знайомих, сусідів.
* Зачитування вчителем 2-3 зразків учнівських оповідань на самостійно

вибрану тему.
ІІІ. Самостійна робота учнів над оповіданням ( вибір
обмірковування головної думки, робочі начерки на чернетках).

теми,

ІV. Підведення підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Вправа 330.
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
В 5-9 КЛАСАХ

Урок № 65
Тема: Звуки мови і знаки письма, їх співвідношення. Вимова голосних і
приголосних звуків у словах. Типи орфограм.
Мета: узагальнити знання про звуки мови та знаки письма, про вимову
голосних і приголосних, про типи орфограм, удосконалювати вміння
характеризувати звуки мовлення та вимовляти їх відповідно до норм
орфоепії, визначати в словах орфограми та обґрунтовувати вибір написання
відповідним орфографічним правилом; виховувати поважливе ставлення до
природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, удосконалювати
вміння й навички роботи з таблицею.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.
Обладнання: таблиці, підручник.
Хід уроку
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І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Запитання та завдання.
 Витлумачити терміни звук мови та звук мовлення.
 Які ви знаєте органи мовлення?
 Який розділ науки про мову вивчає звуки мовлення?
 Яке походження назви фонетика?
 Що утворюють звуки мовлення, поєднуючись і розміщуючись у
певному порядку?
 Чи втрачає слово при переміщенні звуків смисл?
 На якій основі звуки поділяються на голосні й приголосні?
 Як зветься графічний знак, що служить для позначення звука на
письмі?
 Який розділ науки про мову вивчає знаки письма?
 Яке походження слова графіка?
 Із скількох літер складається український алфавіт?
 Чому не можна сказати голосна буква, м’яка буква?
 У чому полягає різниця між буквою і звуком?
 Що вивчають такі розділи науки про мову, як орфоепія та орфографія?
* Опрацювання таблиці.

Співвідношення між буквами і звуками
Е = [е] або [е]
И = [и] або [и]
Я = [йа] або [‘а]
Ю = [йу] або [‘у]
Є = [йе] або [‘е]
Ї = [йі]
Щ = [шч]
ДЖ =[дж]
ДЗ = [дз] або [дз’]
Ь – окремо звука не позначає

[cерце], [cе стра]
[cин], [си н’іти]
[cімйа], [хвил’а]
[йунак], [л’удина]
[йевропа], [син’е]
[йіжак], [мойі]
[шчука], [плошка]
[ходжу], [джм’іл’]
[дзвонити], [дз’об]
[ден’] [мужн’о]

ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнених правил.
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*Робота біля дошки. Записати слова. Назвати букви, якими воно записане,
та позначувані буквами звуки. У кожному слові назвати звуки голосні й
приголосні. Виділені слова записати фонетичною транскрипцією. Як у цих
словах позначається м’якість приголосного?
Зразок: [м р’і й а].
Небо, земля, мрія, життя, щастя, джерельце, rедзь.
* Записані на дошці (спроектовані через кодоскоп) слова переписати за
алфавітом. Після виділених слів указати в дужках кількість літер і звуків.
Підкреслене слово записати фонетичною транскрипцією.
Надія, майбутнє, обрій, добробут, серйозний, ящір, роз’яснити, зорепад,
ллється, переливається, боротьба, віддзеркалення, батьківщина, мережка,
по-українськи, святковий.
* Розподільний диктант. Подані слова записати в три колонки: а) слова, у
яких кількість букв і звуків збігається; б) слова, у яких звуків менше, ніж
букв; в) слова, у яких звуків більше, ніж букв. За схемою, поданою на с.245
підручника, зробити фонетичний розбір виділених слів (усно).
Барвінок, плющ, троянда, васильки, дзвіночки, калина, ліщина, в’яз, тінь,
блакить, яр, байрак, ягода, полуниця, бджола, синь, юнь, озеро, річенька,
морський, хвилюється.
* Записані на дошці (або спроектовані через кодоскоп) слова прочитати,
додержуючи орфоепічних норм. Наголошення виділених слів перевірити за
словником.
Крилатий, веснянка, голубка, широчінь, щирість, щебетати, хрущик,
джемпер, кукурудза, броджу, ґудзик, ґудзь, дзиґлик, аrрус, проrавити,
ґирлига, горниця, підґрунтя, гніт (уярмлення), rніт (нитка), фабрика, фартух,
професія, фельдшер, фарфор, вокзал, легко, кігті.
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Бесіда.
 Що в дослівному перекладі з грецької означає слово орфографія?
 Що є предметом вивчення цього розділу науки про мову?
 Яке написання називається орфограмою? Які є види орфограм?
V. Виконання вправ на застосування узагальнених правил.
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* Словниковий диктант. Визначити в словах орфограми. Які з орфограм є
буквеними, які – небуквеними?
Зима, білосніжний, сніжно-білий, прилетіти, до озера, на сьогодні,
безземельний, беззаконний, віч-на-віч, часто-густо, роз’яснення, п’єдестал,
сміється, змагаєшся.
* Диктант за аналогією. Визначивши в диктованому слові орфограму,
записати інше слово з тією ж орфограмою. Вказати орфограми буквені й
небуквені.
День, ожеледь, криниця, м’ята, без’язикий, лимонний, алея, в Україні, став
би, високоосвічений, синьо-жовтий, по-нашому, директор, радіо.
* Диктант із коментуванням. Вказати орфограми буквені й небуквені.
Виділені слова записати фонетичною транскрипцією.
Зразок: [з д а й е ц’:а]
І. Прилітають з-за моря лелеки і гніздяться на буйнім гіллі, та між ними
немає одної – так здається мені. (П.Воронько.) Стоять озера в пригорщах
долин. Луги цвітуть у придорожній смузі. І царствений цибатий чорногуз
поважно ходить в ранній кукурудзі. Там, як зривались чорні бурі, чорнозем
тоннами несло. (Л.Костенко.)
ІІ. Весняна квітка у хустці синій на пагорб талий зійшла, сміється.
(П.Воронько.) Ця спідниця не буде носиться у квітах маленьких на ситці.
(Л.Білозерська.) Краще всіх окрас широка щедрість прикрашає нас.
(Ф.Війон.) Лишилось тільки розвести руками на всі степи аж по Великий
Луг. (Л.Костенко.)
VІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. П. 17, вправи 259 (усно),261 (письмово).

Урок № 66
Тема: Уживання м’якого знака і апострофа.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про вживання м’якого знака й
апострофа, удосконалювати вміння визначати в словах орфограми “м’який
знак” та “апостроф”, обґрунтовувати написання слів відповідними
орфографічними правилами; удосконалювати орфоепічні навички,
орфографічну грамотність; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.
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Обладнання: таблиця, підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Бесіда.
 Як позначається на письмі м’якість приголосних звуків?
 Якими буквами передається на письмі м’якість приголосних?
 Чим відрізняється м’який знак від інших літер?
 Чому він не може стояти на початку слова?
 Після яких букв м’який знак не пишеться?
 За якими правилами вживається м’який знак?
*Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с.139-140).
ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Словниковий диктант. Позначити орфограму “м’який знак”.
Учитель, вогонь, радість, сядь, стань, навчається, намагаються, батько,
більший, сільський, польський, льон, дзьоб, малесенький, голубонька,
український, медальйон, портьєра, сеньйор.
* Переписати, на місці крапок уставляючи, де потрібно, м’який знак.
Степ.., кров.., тін.., міц.., кобзар.., буквар.., осін.., піч.., ніч.., с..огодні,
л..отчик, мен..ший, кін..чик, учител..с..кий, май бут..нє, батон..чик, лис..тя,
тішит..ся, заливаєт..ся, знаєш.., любиш.. .
* Подані слова та словосполучення
відмінка однини.

поставити у формі давального

Сопілка, бурулька, соломинка, скринька, шкатулка, рибалка, люлька,
сніжинка, дівчинка, кіт Васька, кицька Пушинка, кобилка Лиска, львів’янка
Мар’янка, лялька Мальвінка.
* Від поданих слів утворити присвійні прикметники.
Донька, матінка, нянька, Оксанка, Маринка, Галька, Нелька, Параска,
Юлька, вчителька, дитинка, дитинонька.
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* Переписати, на місці крапок уставляючи, де потрібно, м’який знак.
І. Благання я посилаю долен..ці своїй. (Леся Українка.) Ти моє дитинство
золоте! В брилику і вишиван..ці білій все карбуєш.. у душі святе.
(О.Озірний.) Дитина не плаче у зробленій бат..ком колис..ці дитячій.
(В.Ковалівський.) В материнс..кій колисан..ці надлюдс..ке терпіння і любов..
така велична, що й кін..ця не знати. (П.Воронько.) Пропахли маком нен..ці
руки. (Т.Вишталюк.) Тихий вечір сади нян..чить, співа “люлі” помаран..чам.
(Ф.Г.Лорка.)
ІІ. У потемнілій різ..біленій шкатул..ці я зберігаю вишитий рушник.
(В.Кордонець.) А корали, дон..чині корали зорями ранковими палали.
(Д.Луценко.) І снилис.. дівчин..ці квітки лілові. (Г.Гуржій.) Хай, мов
Снігурон..ці, судилос.. в той же ден.. мені прийняти смерт.. через кохання, я
йду тобі назустріч.., Берендей! (Л.Забашта.) Весна й зима на терезах або на
гойдал..ці примхливій. (М.Рильський.) Лети, сизий голубон..ку, де рід мене
сподіваєт..ся. Скажи моїй родинон..ці: я за нею убиваюся!
(Л.Боровиковський.)
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Бесіда.
 Чи позначає апостроф на письмі звук?
 Чи позначає м’якість попереднього приголосного?
 Для чого вживається апостроф?
 Буквеною чи не буквеною орфограмою є апостроф? Чому?
 Перед якими буквами вживається? Навести приклади.
 На межі яких значущих частин слова може вживатися апостроф?
Навести приклади.
 Після яких букв і за якими правилами вживається апостроф?
 За якими правилами апостроф не вживається?
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 141).
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Прочитати подані пари слів, відзначити відмінність у їх вимові й
написанні.
Здоров’я – свято. Духмяний – м’ята. Подвір’я – повітря. Буряк – бур’ян.
З’явитися – роззявити.
* Записати народні прислів’я, на місці крапок вставляючи потрібні слова.
Позначити в словах орфограму “апостроф”.
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Свічка свічку світить і себе ... . Хто сам в гріхах, як в ..., хай інших не
судить. Піст – не міст, його ... . Як всі ... відзначати, то й сорочки не мати.
На кожнім ... свої повір’я. Два лисих за гребінь ... . Щастя в повітрі ... , воно в
боротьбі дістається.
Для довідок. З’їдає. Реп’яхах. Не об’їдеш. Свята. Подвір’ї. Б’ються. Не
в’ється.
* Розподільний диктант. Слова з апострофом та без нього записати в дві
колонки.
Полум’я, надбрів’я, поспів’я, надвечір’я, лисогір’я, прип’ятський,
медвяний, рутвяний, Святослав, В’ячеслав, Воробйов, Прокоф’єв,
Лук’янченко, об’їжджати, святковий, невід’ємний, дзвякнути, мавпячий,
повір’я, Дем’янчук, Муравйов, ряжанка, цвях, зв’язок, міжгір’я, врятований,
торф’яний, зоряний, пів’ящика, пів-Ялти, пів’яру, кур’єр, брязкіт, пюпітр,
дит’ясла, дебют, різьбяр.
* Пояснювальний диктант.
І. Летять століття, мов космічна мить, а пам’ять не вмирає і не в’яне.
(С.Жук.) Лет мрії як із дійсністю з’єднати? Як поєднати землю і блакить?
(В.Семченко.) Ця химера таки невідв’язна, я дарма з нею стільки б’юсь: наче
й крила мої не зав’язано, а піднятися ввись боюсь. (В.Кордонець.) А землю
тільки з неба осягнеш – під фюзеляжем – рідне Білозір’я, крислатий клен на
батьковім подвір’ї. (А.Горбівненко.) Люди, я на сторожі чистих криниць,
святих криниць ваших сердець. (В.Поліщук.) Не роз’єднай нас, доле, у путі,
не дай нам, Боже, поодинці впасти! (В.Лупейко.) Поміж ненавистю й
любов’ю душа стікає кров’ю. (Л.Білозерська.) Життя – як вокзал. Хтось
приїжджає, хтось від’їжджає. (Л.Костенко.) І день пливе у далину рудим
нав’юченим верблюдом. (Д.Луценко.)
ІІ. Ліс зеленим полум’ям лиже сиві хмари. (О.Галета.) Ще літом дихає
забір’я. (Г.Алексєєва.) Вже надвечір’я туманцем сріблиться. (Л.Косило.) І
крадеться там сором’язливе сонце русявим хлоп’ятком підстриженим.
(М.Косякевич.) Сонце в тихім надвечір’ї наче кісточка у фрукті. (Ф.Г.Лорка.)
Червоне сонце опускається в роз’южену куряву. (В.Шевчук.) На прив’язі
стежок гойднуться хати. (А.Горбівненко.) Солов’ями затьохкає ніч горобина,
і рясними дощами обізветься спека. (А.Малишко.) Навіть скрекіт зляканих
сорок серце не роз’ятрює, а тішить. (Д.Луценко.) Достигле сонце, наче
помаранча, насіяло духмяних промінців. (В.Герман.) Осінні хмарини,
жоржини вечірнього неба! Здійміться високо, полиньте далеко!
(В.Свідзінський.) Студеного дощу іржаві цвяхи рвуть шмаття хмар.
(В.Герман.) І стільки галактик у тому сузір’ї, що навіть поет завмира в
недовір’ї. (В.Базилевський.)
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V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П. 18, вправа 272.
Урок № 67
Тема: Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням,
походженням і використанням.
Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про лексичне значення слова,
групи слів за значенням, походженням та вживанням; удосконалювати
вміння визначати синоніми, антоніми, розрізняти за значенням омоніми,
визначати слова власне українські й запозичені, а також діалектні слова та
професійні; формувати логічне й образне мислення, удосконалювати навички
виконання таких мисленнєвих дій, як порівняння, узагальнення, аналіз і
синтез; уточнювати, збагачувати й активізувати словниковий запас учнів.
Тип уроку: урок узагальнення й систематизації виченого.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
* Словниковий диктант.
Пам’ять, узгір’я, повітряний, без’ядерний, довір’я, нев’янучий, п’єса,
священний, зап’ястний, поцвяхований, розв’язка, духмяний, різьбяр,
тьмяний, під’южувати, безхмар’я, беззоряний, різнодерев’я, морквяний,
беззуб’я, підребер’я, заозер’я, під’яр’я.
* Виконання індивідуального завдання за картками.
Картка 1
Переписати, на місці крапок уставляючи, де потрібно, апостроф
або м’який знак.
Черв..як, дев..яносто, міжребер..я, конферанс..є, прем..єра, кол..є,
В..чеслав, Св..ятослав, Дем..ян, Лук’ян, бул..йон, кабал..єро,
ад..ютант.
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Картка 2
До поданих слів дібрати й записати спільнокореневі слова, що
пишуться з апострофом. Позначити орфограму “апостроф”.
Верба, арфа, олово, перо, язик, трава, жнива, їхати, кава, їжа, зірка,
торф, жирафа.

Картка 3
Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи вибрані з
довідки
і правильно записані слова. Позначити орфограму
“апостроф”.
Музика ... , а людей збирає. Безрогий віл і гулею ... . Катерина ...
не попустить обману. Не ... горшки ліплять. Міль ... одежу, а нужда
людину. Гнила дошка ... не приймає. ... живе довше, ніж цілий глек.
Довідка. Св..яті. Б..ється. Без..язика. Череп..я. Дем’яну З...їдає.
Цв..яха.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Бесіда.
 Що є предметом вивчення такого розділу науки про мову, як
лексикологія?
 Що називається лексикою?
 Що означає термін лексичне значення слова?
 Яке ще значення, крім лексичного, має слово?
 З’ясувати лексичне й граматичне значення слів юність, гідність.
 До якого словника слід звернутися, щоб з’ясувати лексичне значення
слова?
* Робота з підручником. Виконання вправи 274 (І, ІІ).
. Опрацювання таблиці “Відомості про лексику” (с. 228).
ІV. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
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*Прочитати речення. Визначити синоніми й антоніми.
І. День за днем завія не вгаває, хуртовина збурена літає. Хукають замерзлі
димарі, де гуляє віхола вгорі. (О.Хало.) Стежок поплутаних, доріг, шляхів і
колій мережа слалася безмежна по землі. (М.Рильський.) Підсніжник розцвів
і одцвів – не встиг я й спасибі сказати. (С.Павленко.) Моя надія стане на
порозі, закриє двері лихові й біді. (З.Бебешко.) Знов до мене вернулися
спогади й спомини. (Є.Гуцало.) Я вся із суму і печалі, а люди
кажуть:”Оптиміст”, бо маю я один лиш хист – сміятися в тяжку годину.
(Л.Паниченко.) Шемрає, навшпиньки ходить дощ, шамотить під вікнами і
хлипа. (В.Базилевський.)
ІІ. Гірке й солодке у цьому слові, що без розлуки нема любові.
(П.Кубаєвич.) Так я живу у пеклі і в раю – по зустрічі настане знов розлука. І
так щодня – до розпачу й знемоги: то я – багач, то я – злидар убогий.
(В.Шекспір.) Річка буває спокійною, а буває дуже проворною. Заздрість
буває білою, але частіше – чорною. (Л.Соловйова.) Якщо трапиться диво із
див, стануть відповідями питання. (О.Омельченко.) Що там говорить, коли
нема чого балакать. Зі злої трави лихе й сіно. Насміявся лисий голомозому.
Сьогодні з мішком, а завтра з лантухом. Тихого та смирного і кури не
клюють.
ІІІ. Людина там не буде вільна, де є великі і малі. (В.Загороднюк.)
Теревені, балачки, поголоски і плітки. Аж тут владно закричав Кукурудзяний
Качан: “Ось у чому весь секрет: йдете задом наперед, треба ж передом назад
– і Вкраїні буде лад”. (І.Драч.) Минає час неквапно, спроквола. (М.Луків.)
Криши, ламай, трощи стереотипи! (Л.Костенко.) Навчи, історику, навчи! Хай
заболить нам корінь етно-! Народ – отець а чи вітчим? Народ – абстрактний
чи конкретний? (О.Слоньовська.)
* Вибірковий диктант. Виписати антонімічні пари.
І. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Учітесь, читайте, і
чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. (Т.Шевченко.) І він настав –
останній день Помпеї, щоб всіх зрівняти лавою, вогнем, патриція зрівняти із
плебеєм, і вічну ніч зрівняти з вічним днем. (В.Герман.) З журбою радість
обнялась. (Олександр Олесь.) Запам’ятай: у радості чи в горі не всі горять й
не всі тьмяніють зорі. Любов за ненависть сильніша. (В.Герман.)
ІІ. А квіти як колись цвіли, тепер так не цвітуть. І так, як предки віджили,
нащадки не живуть. (М.Осадчий.) Небо рідне й чуже над покорою хат, та не
можу вже я повернутись назад. (В.Сосюра.) І що узавтра не було б там,
сьогодні не марнуй снаги. (Д.Паламарчук.) І те, що в серці не почато, не
умира, а ожива. (А.Малишко.) В ряду живих і мертвих зараз ти, ти колесо
історії штовхаєш, його повільно, вперто просуваєш у напрямку людської
доброти. (А.Волинська.)
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ІІІ. Щоб міцно спати вночі, треба вдень важко наробитися: це закон
збереження душевної рівноваги. (В.Добрянський.) Тривалість ночі рівна дню,
тривалість радості – печалі. (С.Пантюк.) Мале тире між датами двома.
Попереду, позаду – нескінченність. І мертвим, і живим, і нерожденним –
несть їм початку і кінця нема. (А.Волинська.) Наяву й у сні – вічна двоїна: і
життя, і смерть, а душа – одна. (В.Герман.)
* Прочитати, вказати омоніми. Пояснити, в чому полягає відмінність
омонімів від багатозначних слів.
Нині чи завтра вулкани озвуться гуркотом, вибухом лави. (Ї.Маген.)
Розходяться людськії лави широкі, скрізь видно ту юрбу велику. (Леся
Українка.) Міг би його поганити – не хочу вуст поганити. (М.Лукаш.)
* Довести, що кожне з поданих слів є омонімом, склавши з кожним по 2-3
словосполучення (усно). При потребі звернутися до словника омонімів.
Лист, лебідка, пара, фокус, стопа, ячмінь.
* Прочитати. Визначити омоніми та омоформи.
Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас – де ж мені
вас діти? (Т.Шевченко.) У кожнім дні на самім дні стою і світ жорстокий
зцілюю любов’ю. (О.Софієнко.) Вибиваємось в метри погонними метрами –
дуже спритні творці вельми правильних строф. (В.Герман.) А Дике Поле,
Дике Поле! По груди коням деревій. А мати свій городець поле, - все ще у
пам’яті моїй. (Л.Костенко.) А вже трава ступила до коси: “Коси!”
(Т.Мельничук.) Гроза – мов Божий гнів, мов кара темно-кара. (Є.Гуцало.)
Для довідок. Омоформи – слова, що належать до різних частин мови і
збігаються звучанням і написанням тільки в одній якійсь формі (три –
числівник, три – дієслово).
* Попереджувальний диктант. Вказати слова власне українські й
запозичені.
І. Крилом черкають плеса гуси. (Т.Вишталюк. ) Вечір весняний, мов
літепло, тихо по луках тече. (П.Воронько.) Мережкою поклався на землі
останній ярий сонця візерунок. ( І.Гончар.) Лелекою у вікна стукнув ранок і
шибку прохромив червоним дзьобом. (М.Косякевич.) Снилось: мрія до мене
летіла. (Н.Гришаєнко.) І жовте листя, й обрій синій, і тускле сонце, й день
осінній злились у мовчазний акорд – у вересневий натюрморт. (Є.Маланюк.)
У тирлича весняного – бельканто: розцвів – немов звучить, немов співа. Мов
промовля на мові есперанто пелюстка кожна в тирлича жива. (Є.Гуцало.)
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Музей під небом – наш скансен, хто що зберіг, той тим спасен. (Б.Гірський.)
Пройдисвіти і рекетири вилазять з потаємних нір. (В.Скомаровський.)
ІІ. Білий лебідь в чистім плесі біле пір’ячко помив. (П.Середюк.) Летить
лелека, лепет лип летить удалину, мов заповітна мрія. (Д.Кремінь.) Я
пізнавав життя в полоні ностальгії. (І.Гнатюк.) Ще зашпори не відійшли з
душі, та вітер молодий несе відлигу. (А.Горбівненко.) Перефарбовані
манкурти тісніше з’єднують ряди. (Л.Воловець.) Політики не терплять
критики, поети забули про сонети, подалися лірики складати панегірики, у
моді – одноденки, не шевченки, шикуються в колони епігони, і знову
графомани у пошані. (В.Герман.)
Словник. Тирлич - багаторічна трав’яниста рослина. Бельканто – стиль
виконання, що є основою італійської вокальної школи, характеризується
легкістю й красою звука. Есперанто - міжнародна штучна мова. Скансен музей просто неба. Сонет – 14-рядковий ліричний вірш, створений
п’ятистопним ямбом. Панегірик –
урочиста похвальна поезія, перен. надмірно хвалебний відзив про когось. Епігон – послідовник певного
політичного або мистецького напряму, який у нових умовах механічно
відтворює застарілі ідеї або мистецькі прийоми й засоби попередників.
Графоман – людина без творчого хисту з хворобливим потягом до
письменництва.
*До поданих іншомовних слів дібрати синоніми – власне українські слова
(усно).
Бібліотека, біографія, фонтан, рекомендація, пейзаж, фортеця.
Для довідок. Книгозбірня, життєпис, водограй, порада, краєвид, укріплення.
*Пояснювальний диктант. Застарілі слова підкреслити.
Аз єсмь українець, неначе рядок з отченашу! (В.Осадчий.) Б’ється птахом
на вітрі князівська свята коругов. (М.Лазарко.) Кров кипить... Ставай на прю!
Я бажанням жить горю! (М.Вороний.) Спалахне в очах дорожче злота серед
ночі папороті цвіт. (О.Софієнко.) Цвіте барвінку видиво блаватне.
(Є.Гуцало.) Уста отверзлися – і слово, лихим безбатченкам на зло, глаголом
істини раптово, як зерно в rрунті, ожило. (І.Гнатюк.) Співатиму, співатиму,
поки гласу стане, хоч і слухать не захочуть, я не перестану. (М.Костомаров.)
Ходить лірник, корбу крутить, корбу крутить, спомина. (Б.Гірський.) Дні
мої – невтомні пілігрими, полотняні на плечах сакви. (Є.Гуцало.) Коли вмира
бунчук – встає канчук. ...Десь на Вкраїні квітнуть вишні, й повстанців –
гайдамаків піших волочить бусурмен конем. (Т.Мельничук.) Тепер ти ось
тримаєш корогву на перехресті “вчора” і “сьогодні”. (А.Волинська.)
*Вибірковий диктант. Виписати застарілі слова.
183

Кипить розбурхана столиця, цвіте прадавній Київ-град. (П.Щегельський.)
То Київ – трибун златоглавий про волю святу возвістив. (Д.Горішний.) На
прю! Без ляку і зневіри за правду, волю, за наш край! (М.Старицький.) За
гетьманом полковники на конях, і куренями виступає Січ, булави, пірначі
мигтять в долонях, і від шабель розвиднюється ніч. (Б.Лепкий.) У киреях, у
брилях, з люльками, саквами, ішли наші на Ладогу битими шляхами.
(О.Кониський.) У хлібі - краплі жаркого поту, рук роботящих жагуче злото.
(В.Кочевський.) Леміш іржа гризе, а чересло травою й диким зіллям обросло.
(Б.Лепкий.)
* До поданих застарілих слів дібрати відповідники (усно).
Атрамент, каламар, піїт, вия, дзиґарі, січа, ланіти, шуйця, глаголити, зріти.
Для довідок. Чорнило, чорнильниця, поет, шия, годинник, битва, щоки, ліва
рука, говорити, бачити.
* Пояснити лексичне значення записаних на дошці (спроектованих на
дошку) слів. Як давно з’явилося кожне з них у мові? Чи можна вважати їх
неологізмами? Чому? Навести приклади неологізмів.
Кіборг (кібернетичний організм), алгол (від “алгоритм” – єдина
міжнародна мова електронно-обчислювальних машин), факс, компакт-диск,
інтернет, кліпмейкер, іміджмейкер.
* Переписати, вставляючи пропущені літери та знімаючи риску.
Авторські неологізми підкреслити, пояснити їх роль.
Згадавсь чому/сь Іван Франко і вічно/думна Леся Українка. (П.Тичина.)
Все на цьому світі – т..мчасовість, вічно сущий тільки рідно/край.
(В.Бровченко.) Жорнує час роди і покоління. (В.Герман.) Землю зігріває
в..сновій, сонце випл..ва золото/груде. Небо ро..просторилось високо,
бджоли в квітограєві гудуть. (Д.Луценко.) Мов сади, яблуневляться душі.
(М.Дубов.) Каштани падають і рвут..ся, неначе бомбочки малі, а діти вес..ло
сміют..ся в бабинолітньому теплі. (П.Воронько.) Я міста мого незбагненно
осонцену вроду у сяєві долі крізь ціле ж..ття пронесу. (Т.Бартош.)
* Диктант із коментуванням. Підкреслити в реченнях діалектизми та
професійні слова.
І. У нас, як осінь, розводять ватру. А як весна – цвітуть сади.
(В.Поліщук.) А сонце ставить ногу через тин, а в сонця хмара – золота
крисаня. (І.Драч.) Мосяжним топірцем опришка на грушці висить молодик.
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(Д.Павличко.) А думка – з барткою легінь січе хребет покорі. (Й.Тереля.)
Хтось мені шепче: “Бачиш ліс! Де твоя шабля, де твій кріс?” (Б.Лепкий.) Він
не навчився навіть своє порекло на письмі покласти. (В.Стефаник.) Сонце в
небі здається, либонь, бараболею, для дітей недоступною і недосяжною.
(Є.Гуцало.) Сонце западає за високі гори, товар повертає за свої обори.
(І.Гушалевич.) Мені б овець побачити отари, на полонині ватага почуть.
(Є.Гончаренко.) Блідолиций кружляє між хмар, тронка дзвонить поперед
отар. (О.Ісаченко.) Повна тайстра важка, а порожня ще важча. Народ, як
товар у череді: усякі є. (Нар.творч.)
ІІ. Батько, коли співав, то співав за цілий хор, вів, сказати б, цілу
партитуру. Він вів усі партії одночасно, і пісня виходила багатоповерхова.
Співаючи, він відбивав такт рукою, показував собі зміну тону, зміну ритму.
(За І.Сенченком.) Неначе трієри, кібермашини були забиті формулами
вщерть. (Б.Олійник.) З тросами літака змикаєш карабін, і робиш, як усі, ледь
видимий уклін. Тебе не покида видіння віщих снів: твій купол – угорі, а ти у підвісній. (В.Семченко.) Що ж ти, човнику мій, - ані мрець, ані воїн... Що ж
ти в мулі засів і форштевень зелений такий? (В.Погрібний.) Раз Крила в
Вітряка гуділи й горготали, що все село вони насущним годували. А камінь,
п’ятірня і колесо...
мовчали. (Л.Боровиковський.) Корову пасти – це не
проста річ! Хто знає термін “згедзькалась корова”, хто чув страшні слова –
“зайшла у шкоду”, той пригадає свій дитячий вік не завжди ідилічними
словами. (М.Рильський.)
* З кожним із поданих слів усно скласти по два речення так, щоб слова

вживалися як професійні і як загальновживані. Як утворилися такі
професіоналізми?
Підвал (будинку, газети), дупло (дерева, зуба),
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П. 19, вправа 288.
Урок № 68
Зв’язне мовлення
Ділові папери. Заява. Автобіографія
Мета: пояснити призначення таких ділових паперів, як заява та
автобіографія; формувати вміння їх складати; формувати вміння складати
тексти за аналогією до поданого зразка та з дотриманням вимог певного
стилю, удосконалювати орфографічну та пунктуаційну грамотність;
удосконалювати навички роботи з підручником і таблицями; розвивати
культуру ділового спілкування, увагу, пам’ять.
Обладнання: таблиці (зразки ділових паперів).
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Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Прочитати (прослухати) речення. Вказати вжиті в них назви ділових
паперів. Яке призначення кожного з названих ділових паперів? У якому з
речень таку назву вжито в переносному значенні? Якому?
Приготуй хороших справ валізу і прямуй сміливо до мети. Добрі справи
означають візу в мандри до країни Доброти. (Д.Білоус.) Рядки телеграми,
розтопіть неуважності драму! (В.Однолько.) На перукарні вицвіла об’ява
похмуро сповіщає білий світ: “Коли йдете голитись до роззяви, то не
забудьте скласти заповіт”. (В.Симоненко.)
ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Робота з підручником. Виконання вправи 412, працювання таблиць “Стилі
мовлення” та “Стилі мовлення і мовні засоби” (с.224-225).
*Пояснення вчителя.
Заява - документ, що містить пропозицію або прохання однієї чи кількох
осіб до установи чи керівної особи. Заява завжди пишеться від руки і в
одному примірнику – так передбачено стандартом, тобто зразком, еталоном.
Стандарт передбачає для заяви такі реквізити:
1) повна назва організації, установи, а також посади особи, якій
адресовано заяву;
2) відомості про того, хто подає заяву;
3) назва ділового папера – “заява”;
4) текст заяви;
5) дата (ліворуч під текстом) і підпис (праворуч).
Заяви бувають прості (містять лише прохання чи пропозицію) й складні,
вмотивовані (обгрунтовують прохання чи пропозицію, містять перелік
документів, що докладаються до заяви).
* Робота з підручником. Самостійне виконання вправ 413, 414 (опрацю
вання пам’ятки “Як складати заяву”).
ІV. Виконання вправ на закріплення.
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* Робота біля дошки. Колективно скласти заяву від імені випускника
дев’ятого класу про зарахування на навчання до професійно-технічного
училища (про допущення до складання вступних іспитів у технікумі).
*Самостійна робота. Від свого імені скласти одну з таких заяв:
o про зарахування на навчання до 10 класу;
o про зарахування на навчання на курси користувачів ПК
(іноземної мови; дизайнерів, перукарів);
o про надання дозволу достроково скласти випускні іспити у
зв’язку з виїздом родини до іншого місця постійного проживання
(сімейними обставинами, потребою лікування у санаторії).
V. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправ 416, 418.
* Самостійна робота. За зразком, поданим у вправі
автобіографію.

418, скласти

* Перевірка самостійної роботи.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. Вправа 420.
Урок № 69
Тема: Значущі частини слова. Основні способи словотвору. Орфограми
в префіксах і суфіксах.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про будову слова й основні
способи словотвору, про орфограми в префіксах і суфіксах; удосконалювати
вміння робити морфемний i словотвірний аналіз слів, визначати в словах
орфограми
та
обґрунтовувати
вибір
написання
відповідними
орфографічними правилами; виховувати патріотизм, повагу до майстрів
художнього слова; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення.
Тип уроку: урок систематизації та узагальнення вивченого.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
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Хід уроку
ІІ. Перевірка домашнього завдання (повтореного з лексикології).
*Виконання індивідуальних завдань за картками.
Картка 1
Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх
вилучення). Синоніми підкреслити. Визначити лексичне й граматичне
значення виділеного слова.
Все літо злі палючі суховії шугали в полі, сушачи думки. Тепер інакший
вітер степом віє, він повіва в замети безнадії. Коли вже вихор схопиться
новий – не легіт, пустотливий і пестливий, а налітний ревучий буревій?
Г.Кочур.

Картка 2
Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи антоніми. Вказати
антоніми спільнокореневі і власне лексичні. Визначити лексичне і
граматичне значення виділеного слова.
Плітку в одне вухо впусти, а в друге - ... . Що легко прийде, то легко ... .
Боржник весело бере, та ... віддає. Умів улізти, умій і ... . Малий тілом, а ...
ділом. Хто великого не бачив, той ... дивується. Одні очі і плачуть, і ... .
Голова каже: “Іди!” , а ноги: “...”. Менше говори, то ... почуєш. Де свої
б’ються, хай ... не мішаються. Багатому свято, а ... діла багато.
Для довідок. Випусти. Піде. Сумно. Вилізти. Великий. Малому.
Сміються. Сиди! Більше. Чужі. Бідному.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Будова слова” (с.149).
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* Бесіда.
 Які значущі частини слова вам відомі?
 Що об’єднує значущі частини слова і чим вони різняться?
 Що таке основа слова? Які є основи?
 У чому різниця між похідною й непохідною основами?
 Як співвідносяться основа й корінь?
 Яка роль закінчення? Яку характерну ознаку має нульове закінчення?
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Вибірковий диктант. Виписати спільнокореневі слова, виділити в них
корені.
До мови рідної уважний, слова споріднені відзнач: житняк – хліб житній,
ячник – ячний, пшеничний – булка і калач. Коли у полі колоситься – зернина
в колосі, зерня; виймають з печі – паляниця, хлібець, хлібина, хлібеня.
(Д.Білоус.) О слів жорстока і солодка влада! Такі ж близькі звучанням: “рада”
й “зрада”! Які ж провалля поміж них страшні! (Б.Олійник.) І що нам
домисли, що помисли, що замислів чужих орда? (Є.Гуцало.) Дзвонять дзвони
на подзвіння з жовтої дзвіниці. Жовтий вітер несе подзвін в жовте вітровіння.
(Ф.Г.Лорка.) Уже і вечір звечорів – мені не до вечері, я спів почув і враз
майнув на вулицю до Мері. (Р.Бернс.) Горби горбаті горблять спини, й граки
чорніють, мов ожина. Імлиста млиста мла імлиться, як куниця. І в млистій
млі імлистий ліс імлиться. (Є.Гуцало.)
*Робота біля дошки. У записаних словах позначити значущі частини. За
схемою, поданою на с. 246 підручника, зробити повний розбір виділених
слів за будовою (усно).
Порада, зеленкуватий, бездіяльний, потривожений, сидячи, світанок,
пальто, журі, горілиць, навперейми.
* Робота з підручником. Виконання вправи 293.
V. Аналіз матеріалу з метою узагальнення.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Способи словотворення”
(с. 151).
VІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Робота з підручником. Виконання вправи 297.
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* Прочитати. Визначити способи творення виділених слів. Які з цих слів є
авторськими неологізмами? За схемою, поданою на с. 246 підручника,
зробити словотвірний аналіз підкресленого слова (усно).
Древня праматінко Русь, я твій законний нащадок, що українцем зовусь.
(Д.Білоус.) Це був козак. І не просто козак, а козацюга, козачище!
(П.Загребельний.) Народе мій рідний! Твій стяг заповітний, він жовтоблакитний, він жовто-блакитний. (Л.Барабаш.) Жовоблакиттю квітка
презавзята цвіте крізь брук торованих сторіч у сяйві поранкового багаття.
(І.Немченко.) Гей, недругам усім наперекір внесіте прапор вільної держави!
(В.Крищенко.) Тут Сагайдачний в кожнім серці плаче: пояничарились козачі
юнаки. (Т.Мельничук.) Важко буть безбатченком нашої духовності, у любові
праведній, ні, нема гріховності! (В.Каюков.) Ми віримо, що нашому огню
належить всяку нечисть спопеляти. (В.Симоненко.) Один з розділів нашої
історії зветься: Українські Січові Стрільці, УСС. (О.Климчук.)
VІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Орфограми у префіксах” (с.
154).
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 154-155).
VІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Словниковий диктант. Виділити в словах префікси, позначити
орфограми. За схемою, поданою на с. 246 підручника, зробити морфемний
аналіз виділених слів (усно).
Премудрий, приморський, причинений, прізвище, розмова, безлюдний,
сформульований, зчепитися.
*Пояснювальний диктант. Позначити орфограми у префіксах слів.
І. І Кобзаря думки пророчі ведуть нас у прийдешні дні. (М.Сингаївський.)
Яка ж ти, о воле, прекрасна, пречиста! Із панських прихвоснів-рабів ми
людьми з прізвищами стали і вголос прізвища сказали під зле сичання
ворогів. (Олександр Олесь.) Як жити маю я на чужині? Клекоче плач
придушений в мені. (З.Красівський.) Я зневажаю час і зміни всі, на вірність
присягаючи красі. (В.Шекспір.) Куди схилюся і до кого? В якому напрямі
брести? Вже на притомлених дорогах од родоводу – лиш хрести.
(М.Осадчий.) О епохо розбрату й безладдя, ти людей вбиваєш і сади!
(В.Базилевський.) Ти не тривожся, що обіч – провалля, скільки невпевнених в
прірву зірвалось! (В.Герман.) І мовчать, як сон, премудрі верби.
(Д.Фальківський.) Я знаю: трави міцно прикуті ногами до галери степу.
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(Т.Мельничук.) Минуле не гортають, а пригортають, як п’янкий романс.
(Н.Яницька.)
ІІ. Серденьком б’ється джерельце цілюще, з ним розмовляю один на один.
(М.Осадчий.) Неначе випурхнула з казки пречиста райдуга-дуга. (І.Драч.)
Прекрасні дні, в минулім потонулі! Я п’ю блаженним слухом клич зозулі.
(М.Орест.) Горобиної ночі присниться даленіючий лет журавля.
(В.Базилевський.) Вартують вечір безшелесні буки, снує багаття диво
позолот. (М.Сарма-Соколовський.) Волала ніч: “Не розбудіте тишу!”
(В.Герман.) Схлипують вікна: під вікнами примерзли квіти. Але ж землі –
родити?! (В.Поліщук.) А заметіль заграє навкруги. А потім спатиме в німім
безсиллі. (М.Сарма-Соколовський.) І в темну прірву манять, звуть нудьга й
безмежний сум. (М.Філянський.) Дівчиськом запальним розмріється весна.
(А.Волинська.)
ІХ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 156-158).
ХІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Робота з підручником. Виконання вправи 317.
* Диктант iз коментуванням. У виділених словах позначити орфограми.
І. На узліссі дрімливі берези притримують досвітню спідничку неба, щоб
не заросилася вона. Я ломачкою розворушив пригасле багаття і таки знайшов
вуглину, на краєчку якої трималася цятка вогню. (М.Стельмах.) Ти
прислухаєшся, як пахне земля. Вона пахне картоплинням, гарбузинням, а ще
вогко пахне гудинням огірків, прив’ялим цвітом і пуп’янками. (Є.Гуцало.)
Спадає ніч на Чигирин, на сіре прядиво годин, на тлусті видива родин, якими
славен Чигирин. (І.Драч.) І думка безпорадно грузне в клейкім баговинні
слів. (В.Симоненко.) Та далека мрія недосяжна, як марево пустині. (Леся
Українка.)
ІІ. Опівдні сонце пригріло так, що в степу, за сторожовою могилою,
заструмувало марево, ніби там, на обрії, пастухи варили куліш у
здоровенному казані, і пара, що виходила з нього, ніжно слалася над землею.
(Григорій Тютюнник.) З яблунь червиві падають яблука, соки грушеві оси
спивають. (Л.Забашта.) Струни, срібні струни, струни дощові, забіліли перла,
перла у траві. (В.Сосюра.) Немов тумани, тане сиве марево.
(М.Сингаївський.) Вітер в лице мені холод космічний несе. (Б.Олійник.)
* Пояснити значення фразеологізмів. У прикметниках визначити
орфограми, обґрунтувати написання суфіксів.
З двома-трьома
фразеологізмами скласти речення (усно).
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Бабине літо. Матусин синок. По Марусин обідок. Пенолопина вірність.
Аріаднина нитка. Пандорина скринька.
ХІ. Підбиття підсумків уроку.
ХІІ. Домашнє завдання. П. 21, вправи 315, 320.
Урок № 70
Тема: Частини мови в українській мові.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про частини мови,
удосконалювати вміння розрізняти частини мови, визначати їх граматичні
ознаки; виховувати любов і повагу до рідної мови, до фольклору;
вдосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність; розвивати
логічне мислення й мовлення, увагу, пам’ять.
Тип уроку: урок систематизації та узагальнення вивченого.
Обладнання: підручник, роздавальний матеріал.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
* Пояснювальний диктант. Виділені слова розібрати за будовою. З’ясувати
спосіб творення підкреслених слів.
На межі споришевій тиховійно узлісся співає. (Г.Михайличенко.) Курна
дорога з-під Маланчиних ніг біжить у поле. (М.Коцюбинський.) Там догоря
картоплиння руде, в’ється у небо живими димами. (О.Софієнко.) Маріїне
личко, як вона сама, мов на папері та написане. (Нар.творч.) Напружилась і
вирвалась до сонця троянда небувалої краси – троянда оксамитова, вишнева.
(С.Литвин.) Дощ блакитними ризами сяє, кропить кропивом крапель густих.
(Є.Гуцало.) Розкине маревом зеленим чарівне плетиво весна. (Т.Губар.)
* Словниковий диктант. Позначити в словах орфограми.
лексичне і граматичне значення виділених слів.

Пояснити

Морозиво, плетиво, марево, печиво, гарбузиння, хмаровиння, вуличка,
криничка, стежечка, ложечка, хлопчичок, кружечок, краєчок, патріотизм,
оптимізм, пейзажист, командир, ювелір, фантастичний, комічний.
Словник. Плетиво – що-небудь сплетене, переплетене; плетений
мереживний виріб. Оптимізм - світосприймання, перейняте життєрадісністю,
бадьорістю, вірою в краще майбутнє.
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*Виконання індивідуальних завдань за картками.
Картка 1
Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Виділені
слова записати фонетичною транскрипцією..
Аби чоловіка ро..пізнати, треба його за серце взяти. Книжка мовчки все
ро..каже. Хто без науки, той як бе..рукий. Без клинка не ро..колеш пенька.
Батогом ковадла не ро..січеш. У нього клепки ро..сохлись. Учора браталися, а
нині ро..сталися. Кого добро ро..пирає, той сам собі клопоту шукає.
Народна творчість.

Картка 2
Переписати, вибираючи з дужок префікс. Виділені слова розібрати за
будовою.
Кому (з-,с-)крутиться, а кому й (з-,с-)мелеться. Хліб – не зять, як (з-,с-)
печуть, так (з-,с-)їдять. Від людського поговору не (з-,с-)ховатися у нору. Як
серцем не любиш, о словом не (з,с)дуриш. Легше поговорити, ніж (з-,с-)
робити. Щастя важко (з-,с-)найти, але легко (з-,с-)губити. Або волю (з-,с-)
добути, або дома не бути. Журбою горя не (з-,с-)долаєш. Мала сльоза (з-,с-)
меншує й велике горе. Поки багач (з-,с-)худне, то бідний (з-,с-)дохне.
Народна творчість.

Картка 3
Переписати, вставляючи пропущені букви. Виділені слова розібрати за
будовою.
Рідний край – пр..красний рай. Без муки нічого не пр..йде в руки. До
чужого рота не пр..ставиш ворота. Його хоч до сала пр..в’яжи, то все буде, як
драбина. За одним пр..сідом вечеря з обідом. Коли зубів не маю, тоді й горіхи
пр..несли. Чужу біду на воді ро..веду, а до своєї ума не пр..кладу. Велике
лихо пр..мушує забувати мале.
Народна творчість.
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Картка 4
Від поданих іменників утворити слова із суфіксами –ичок, -ечок, -ичк,
-ечк. Два-три утворених слова увести до самостійно складених речень.
Рушник, полковник, серпик, вогник, вершок, вузлик, кутик, край, пруг,
пшениця, стежка, стрічка, паляниця, молодиця, світлиця, вікно, серце.

Картка 5
Від поданих слів утворити іменники з суфіксом –ив- (-ев-). Позначити в
словах орфограми. Два-три утворених слова увести до самостійно складених
речень.
Варити, палити, морозити, мережити, курити, варити, марити, прясти.

Картка 6
Від поданих слів утворити відносні прикметники. В утворених словах
позначити орфограми. Два-три утворених слова ввести до самостійно
складених речень.
Калина, клен, вишня, яблуня, алича, овоч, ситець, парча, батист,
фланель, шовк, борщ, марш, дощ, плащ, клей, алюміній.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Бесіда.
 Що вивчає такий розділ науки про мову, як морфологія?
 За якими ознаками слова поділяють на частини мови?
 У чому полягає відмінність між самостійними (повнозначними) та
службовими частинами мови?
 Назвати самостійні частини мови та службові частини мови.
 Які частини мови не змінюються?
 У чому особливість вигуків?
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* Робота з підручником. Опрацювання
“Самостійні частини мови” (с. 229-232).

таблиць “Частини

мови”,

ІV. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Прочитати речення. З’ясувати, якою частиною мови є кожне слово.
Назвати частини мови самостійні та службові.
Кожне слово рідної мови має своє обличчя, як у квітки, у нього
неповторний аромат і відтінок барви, а цих відтінків кожна мова має тисячі.
(В.Сухомлинський.) “Ласкавими словами й гадюк чарують”, - каже одна
українська приказка, а друга додає: “Слово - не стріла, а глибше ранить”. (За
Б.Антоненком-Давидовичем.)
*Попереджувальний диктант. З’ясувати, до яких частин мови належить
кожне слово із записаних речень та яким членом речення воно виступає.
І. Над гніздом дитинства переліт: перші втрати, перші відкриття. В
школі нас навчають вчителі, та екзаменує нас життя. (Н.Поклад.) Нині нам на
обох тридцять п’ять світлих літ, квітне вишня для двох біля наших воріт.
(З.Гіленко.)
ІІ. Роди нам, земле, юних серцем, о земле, велетнів роди! (П.Тичина.)
Нехай мене з ніг збиває натхнення дев’ятий вал! (А.Волинська.) Не страшно
упасти, а страшно тягтися на довгім повідді втікаючих літ. (П.Воронько.)
Життя стрімкого звихрена хода прощать гріхів і помилок не хоче.
(Б.Дегтярьов.)
* Навчальний диктант. З’ясувати, до яких частин мови належать виділені
слова.
Перша спроба
Прихопивши папір і олівець, Миколка вийшов на дорогу, що вела до
ставка. Спочатку йому хотілося намалювати цей став. Кинув оком праворуч
– висока могила проситься під олівець.
Тільки-но приготувався, як почулася неголосна розмова. Чорночубий
хлопець вів діда, і з ходи старого Микола здогадався, що той сліпий. Обоє
всілися на могилі під розлогим дубом, хлопець розстелив полотно, поклав
хлібину.
Доки мандрівники полуднували, Миколка малював. Йому вдавалося все:
велет дуб, людські постаті, стрілчата трава. І не було більшої насолоди, як
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кидати на папір поруч із густою зеленню трави золотисті сонячні зайчики,
чітко визначаючи на блакиті неба химерні контури хмар.
Дід витягнув із чохла кобзу. Злегка бренькнули струни, старечі пальці
моторно побігли по них, а потім... Сліпий заспівав про вечірню зорю, що
сходила над горою, а Миколка заворожено слухав. Безмежно жаль стало
кобзаря, який не може бачити ні зорі, ні темно-зеленого дуба, ні бистрого
птаха.
Увечері юний Микола Пимоненко довго-довго дивився на вечірню
зорю, то світлу, зовсім близьку, то тьмяну, недосяжну (За Б.Чіпом та
О.Оганесяном; 160 сл.).
Видатний учений
Наукова спадщина мовознавця Павла Житецького - велика й
багатогранна. Він є автором досліджень з історії української літературної
мови, історичної фонетики, публікацій давніх пам’яток. Учений брав участь у
роботі над словником за редакцією Бориса Грінченка. Безперечно, він був
талановитим педагогом, адже створив неперевершені шкільні підручники.
Павло Житецький народився в родині священика, проте
його
священницький сан не приваблював. Закінчивши університет, Павло
Гнатович працював викладачем словесності спочатку в Кам’янці, а пізніше в
Києві. Чесний і порядний, науковець Житецький завжди мав власну думку,
яка не обов’язково вкладалася у загальноприйняті виміри. Тож не доводиться
дивуватися з того, що невдовзі за політичну неблагонадійність його було
звільнено зі служби.
Ображений Житецький від’їжджає до Петербурга, де вчителює в
гімназіях, а пізніше читає лекції студентам. Та подумки вчений лине в
Україну, мріючи про повернення на вітчизну. Коли така нагода трапилася,
Павло Житецький повернувся до Києва. Тільки тяжка недуга – параліч –
змусила його відмовитись від викладацької роботи, хоч робота наукова не
припинялась до останніх днів життя (З календ.; 155 сл.).
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П.22, вправи 331 (письм.), 332 (усно).

Урок № 71
Тема: Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників.
Правопис числівників і займенників.
Мета: систематизувати й узагальнити знання про правопис відмінкових
закінчень іменників і прикметників, удосконалювати вміння ставити вказані
частини мови у потрібних відмінкових формах, правильно записувати
відмінкові закінчення; виховувати патріотичні почуття; розвивати увагу,
пам’ять, логічне мислення.
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Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
* Робота з підручником. Виконання вправи 340.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Робота з підручником. Опрацювання таблиць “Іменник як частина мови”
та “Прикметник як частина мови” (с. 229, 230).
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Робота біля дошки. Подані словосполучення поставити у формі орудного
відмінка однини. Виділити відмінкові закінчення іменників і прикметників.
Позначити орфограму “букви о, е, є”.
І. Розумна голова, справедлива душа, надійна рука, порядна людина,
лагідна матуся, мудра бабуся, добра сестра, мила племінниця, довірлива
теща, гарна свекруха, роботяща зовиця, вірна подруга.
ІІ. Зелена ялина, струнка тополя, висока круча, недосяжна гора, червона
калина, запашна малина, пахуча вишня, свіжа груша, пряма дорога, широка
вулиця, ошатна площа, загрозлива хмара, страшенна буря, хижа тигриця,
прелюта левиця, хитрюща лисиця.
* Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені літери.
І. Я нерозлучний з рідною земл..ю, моя любов найвища і земна.
(О.Ющенко.) Багато бачив я країв, та отчий дім з топол..ю мов зіронька, мені
світив. (І.Нехода.) Вона здавалася зор..ю в свої шістнадцять ніжних літ.
(В.Сосюра.) А ліс потемнів стін..ю від низу до верховіть, плюк..ю золотою
захід над ним стоїть. (Л.Талалай.) Долина з чаш..ю туману, а далі схилі і
небосхил. (Л.Костенко.) Осінь рж..б листя позначає: ні, своєї долі не минуть!
(А.Казка.) Тут фортеп’яно з теплою душ..ю стоїть і жде, що приторк білих
рук в йому пробудить півзаснулий звук. (М.Рильський.)
ІІ. Сниться: тою меж..ю, що за обрій лягла, мати (чую душ..ю) кличе
рідна моя. (Н.Гришаєнко.) І пливла тиха пісня під стел..ю хати, і до батька
тулилася пташк..ю мати. (М.Луків.) Зорями щастя вечір спадає, прац..ю
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честі повниться дім. (Н.Гуменюк.) Де покрита істина ірж..ю, правда мовчки
сльози витира. (Б.Дегтярьов.) В тюрмі, в солдатах, під конвоєм поет-бунтар
не гнув чоло: ніколи в нього за душ..ю зерна неправди не було. (Б.Дегтярьов.)
ІІІ. Краще їсти хліб з вод..ю, аніж жити чужиною. Дивиться лисиц..ю, а
думає вовком. Сметан..ю вареників не зіпсуєш. Вихвалявся гриб гарною
шапк..ю. Густою каш..ю дітей не розгониш. Гарно пише, та брехн..ю дише.
Ужалений змі..ю боїться вірьовки. Прощай, розуме, коли з горілк.ю
зустрівся. Скільки води не пий, а п’яниц..ю не станеш.
Народна творчість.
VІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с.164).

VІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Робота з підручником. Виконання вправи 337 (усно).
Робота біля дошки. Подані іменники поставити у формі давального відмінка
однини. Пояснити лексичне значення виділених слів.
Лікар, аптекар, секретар, сектор, бригадир, газетяр, майстер, гончар,
сталевар, шофер, слюсар, токар, кобзар, поводир, лектор, Лазар, Ігор,
Сильвестр, комар, звір, ледар, свекор, диктор, аматор, суфлер, календар.
* Робота біля дошки. Подані іменники поставити у формі давального
відмінка однини.
Учитель, директор, Київ, Париж, Харків, борщ, хліб, кисень, азот, ліс, сад,
гай, дуб, ясень, ве дмідь, вовк, Дніпро, очерет, берег, пісок, завод, палац,
гараж, тиждень, місяць, долар, іменник, синтаксис, землетрус, вихор, вітер,
біль, жаль, інтерес, роман, танець, хокей, футбол, Дунай, Донбас, Кавказ.
* Переписати, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі.

Визначити відміну, відмінок і число цих іменників. За схемою, поданою на
с. 246 підручника, зробити морфологічний розбір вказаних учителем
іменника та прикметника (усно).
І. Бджоли чекають (цвіт), а люди (мед). Батога з (пісок) не сплетеш. Без
(кожух) нема (дух). Ложка (дьоготь) зіпсує бочку (мед). Ложки до (рот) не
донесе. І (ведмідь) танцювати вчать. Ми про (вовк), а вовк суне. Їдеш з (дім)
на день – бери (хліб) на тиждень. Із нехочу з’їв три миски (борщ). (Камінь) –
хоч бийся, води – хоч топися, (хліб) – хоч плач. Оливою (вогонь) не погасиш.
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Доведе ниточка до (клубочок). Любові, (вогонь), і (кашель) від людей не
сховаєш. Любов не знає (закон). Добрий чоловік надійніший кам’яного
(міст). Дім (брат) – не своя хата. До свого (рід) хоч і через воду.
ІІ. Дурний пишається достатком, а розумний (мати). Сім’я в кожній хаті
(любов) багата. Я ним дорожу, як колькою в боці, як (сіль) в оці. Добрі діти
стають (радість), а лихі гризотою. З-поміж усіх скарбів жоден не зрівняється
з (молодість). Перед (смерть) не нажитися, перед екзаменом не навчитися.
Не клопочися славою, а тільки (совість). За гроші (честь) не купиш.
Народна творчість.
VІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Робота з підручником. Опрацювання таблиць “Числівник як частина мови”
та “Займенник як частина мови” (с. 230, 231).
VІІІ.. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Прочитати речення, записані на дошці (спроектовані на дошку).
Вказати в реченнях займенники та числівники. Зробити морфологічний
розбір вказаного вчителем займенника та числівника за схемою, поданою на
с. 246-247 підручника (усно).
І. Гей же, п’яній, і лети, і крутися, пісне моїх двадцяти і трьох літ! (Б.І.Антонич.) То до чого ж нам бажати літ прожити вісімсот, коли ми їх марно
тратим, розкидаєм, як пісок? (Г.Сковорода.) Двадцятий вік ген стік уже
потічком, а двадцять перший вже зайшов у двері: супроти часу не помчиш
галеру. (В.Герман.)
ІІ. А вже люди женуть корови у череду: хто – одну, хто - дві, хто – три, а
моя мати вигонить з двору один ріг, одне вухо, одне око і дві дійки... Може,
це комусь видасться неймовірним, а я, згадавши дитинство, тільки зітхну:
моя мати й сусідка тримали одну козу на двох.
М.Сарма-Соколовський.
*Переписати, передаючи числа словами. Визначити відмінок кожного з
числівників.
Атестати видали 357 випускникам школи. З 198 ми зустрілися через рік
на шкільному вечорі. Більше 100 з них продовжили навчання. Близько 50
наполегливо готуються вступати до навчальних закладів. Цього року школу
закінчать більше 500 чоловік.
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* Попереджувальний диктант. Підкреслити в реченнях займенники,
визначити розряд кожного.
У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм
дитяточком малим. (Т.Шевченко). Нема нужденнішої на землі людини ніж
та, яка нікого в житті не любить. (І.Драч.) Погана людина та, яка нічого не
знає і не намагається що-небудь узнати. (Платон.) Той не помиляється, хто ні
до чого не торкається. (Нар.творч.) На чужині не ті люди, тяжко з ними
жити! Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. (Т.Шевченко.) Страшно
безсило-малим чути себе перед смертю, але страшніше, коли ні за що вмерти.
(Б.Олійник.)
* Словниковий диктант.
Нічий, чий-небудь, абичий, хтозна-чий, будь-кого, будь до кого, абихто,
хтось, аби з ким, дехто, з кимось, казка-скільки, хтозна з ким.
* Переписати, знімаючи риски. Займенники підкреслити.

Хто/сь блиснув коло скирти сіна, хто/сь ледве тліє у юрбі. Кого/сь несе в
руці Вкраїна і шлях освічує собі. (О.Слоньовська.) Ні/хто любив мене, вітав, і
я хилився ні/до/кого. Блукав собі, молився Богу та люте панство проклинав.
(Т.Шевченко.) О візьміть мене, гуси-гусята, хоч хто/небудь, візьміть на
крилята! (Г.Алексєєва.) Рожеві метелики сподівань невідь/звідки сідають на
мої плечі. (В.Герман.) Як багато розумієш потім, коли важко що/небудь
змінить! (В.Олешко.) І кого/сь шукає хто/сь по світу, бо не тільки світла, що
в вікні. (.Дегтярьов.) Донець, туманіючи, пісню несе, яка ні/про/що і про все.
(Л.Талалай.) І ні/яка в світі хуртовина не зламає
калинових віт.
(В.Письменний.) Тьмяніє на ставку непевна крига, і певності ні/в/чому більш
нема. (І.Муратов.)
ІХ. Підбиття підсумків уроку.
Х. Домашнє завдання. П. 22, 23, вправи 342, 348.
Урок № 72
Тема: Дієслово і його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник).
Правопис особових закінчень дієслів.
Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про дієслово, правопис
особових закінчень дієслів та особливі форми дієслова – дієприкметник і
дієприслівник, удосконалювати вміння визначати морфологічні ознаки
дієслів, дієприкметників і дієприслівників, а також орфографічні й
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орфоепічні навички; розвивати увагу, удосконалювати навички роботи з
таблицею, розвивати логічне мислення.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Бесіда.
 Яка частина мови називається дієсловом? Навести приклади.
 Яка форма є для дієслова початковою? Навести приклади.
 Які морфологічні ознаки має дієслово?
 Що таке дієвідмінювання?
 На якій основі дієслова поділяють на дві дієвідміни?
 Які особливості особових закінчень дієслів І дієвідміни? ІІ дієвідміни?
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Особові закінчення дієслів”
(с. 171).
ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Робота біля дошки. Записати речення, вказати в них дієслова. Яке з дієслів
стоїть у початковій формі? За схемою, поданою на с. 247 підручника, зробити
морфологічний розбір виділених дієслів.
Убиймо в собі раба! Його в нас віками плекали! (Г.Гордасевич.) Коросту
рабства якнайшвидше витравить, яка жива вода допомогла б? Яким
рентгеном кожний зможе виявить, хто він такий: людина, а чи раб?
(В.Кордонець.) Учора похвалили випадково – я порадів, а нині – каюсь, бо ще
не вижав я раба із себе. (В.Герман.) Хай нас очистить від скверни і гнилі
рідного неба іконостас! (А.Волинська.)
* Переписати речення з дошки, на місці крапок уставляючи пропущені
букви. Визначити дієвідміну та особу кожного з дієслів, пояснити правопис
особових закінчень. Прочитати прислів’я, дотримуючи правил орфоепії.
І. До любові й до пісні не присилу..ш. Силуваним волом не дороб..шся.
Усієї роботи не перероб..ш. Закон грошима не злама..ш. Розуму не позич..ш і
за гроші не куп..ш. Напо..ш цапа вином – він на вовка полізе. Хорошого
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друга узна..ш, як із ним розлуч..шся. Чого собі не зич..ш, іншому не бажай.
Волом зайця не дожен..ш. Криком дуба не зруба..ш. Від податків і гостей не
відкрут..шся. Голкою криниці не викопа..ш. Твоє не мел..ться, то й мішка не
підставляй. Дірявого мішка не насипл..ш. Коли стел..ться доріжка, козакові
не до ліжка.
Народна творчість.
ІІ. Начита..шся різних віршів, римованих і без рим, наблука..шся в хащах
метафор, аж чоло спалахне вогнем. Потім томик Шевченка візьм..ш, сяд..ш
тихо в задумі над ним, і немовби весняним вітром у душу тобі війне...
(С.Павленко.) Зелений шовк зорі простел..м на землі, лляний туман поверх
зорі простел..м. Стел..ться білі тумани, немов рушники полотняні. Удвох
прокресл..мо вгорі Чумацький Шлях, не обійтись нам без такого шляху. Ти
почуват..мешся так, неначе птах, і почуват..мусь я також птахом. (Є.Гуцало.)
* Диктант із коментуванням.
І. Який гарний степ будь-якої пори! Дихаєш озоном, різнотрав’ям,
широчінню, вдихаєш їх на повні груди і силу відчуваєш велетенську, і крила
зростають для високого злету, і помисли з’являються найчистіші, і гордо
відчуваєш себе сином рідної землі. Сила твоя, вічність твоя, людино,
починається тут. Починається і щодень множиться, тут твоя, людино, артерія
життя.
За М.Міщенком.
ІІ. Ніде, мабуть, не буває так добре, як на городі. Ляжеш коло грядок на
гарячу землю горілиць, лежиш, дивлячись у небо, і така довкола тиша, наче
ти зостався сам-самісінький на всю землю. Припадеш вухом до землі й
починаєш прислухатись: що воно діється в чорній глибині? І думається про
рослини, що, посаджені в землю, ростуть, тягнуться до сонця. Притулишся
вухом до землі, ніби сподіваєшся від неї на відповідь, а вона мовчить, не
озивається, не видає жодної таємниці.
За Є.Гуцалом.
*Навчальний диктант. Записаний текст прочитати, дотримуючи правил
орфоепії.
Пісне! Скільки мелодій ти в наших душах плетеш! Закрадаєшся в душу, як
злодій, хвилюєш її і ведеш. Дрібний, невловимий натяк ти перетвориш на
крик, примусиш спомин заплакати, чекати майбутнього втіх. Всі надра
нашого серця ти розгортаєш до дна, показуєш, як воно б’ється, чи ясна його
глибина. В серцях засипаєш провалля, вириваєш терни й бур’яни, щоб
завжди вищим моралям давали місце вони. Наставляєш на діло корисне
рядками римованих слів. Хвала тобі, вільна пісне, оздобо нових віків!
(Д.Загул; 75 сл.)
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
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*Бесіда.
 Що таке дієприкметник? Навести приклади.
 Які ознаки прикметника і дієслова йому властиві? Навести приклади
дієприкметників.
 Що називається дієприслівником?
 Які ознаки дієслова і прислівника йому властиві? Навести приклади
дієприслівників.
 Які синтаксичні функції виконують дієприкметник і дієприслівник?
 Що називається дієприкметниковим зворотом? Навести приклади
 Дієприслівниковим зворотом? Навести приклади
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Попереджувальний диктант. Вказати дієслова та особливі форми
дієслова: дієприкметники й дієприслівники.
Живемо, доки не згасла ватра бажань: хвилі хочуть сточити скелю, вітер
прагне зірвати капелюха, лицар поклявся ворога вбить. Але що робитимуть
хвилі, як скеля трісне? Чого вітер запрагне, зірвавши всі капелюхи? Чим
житиме лицар, здолавши своїх ворогів? Хвилі цілуватимуть розчахнуті груди
скелі, вітер гукатиме зірваного капелюха, лицар жалкуватиме за знищеним
ворогом.
В.Кузьмич.
* Прочитати. Визначити дієприкметники й дієприслівники. Пояснити
вживання розділових знаків.
І. А під дощем так терпко й гірко віє на всіх вітрах настояний полин
(В.Боровий.) Ще спить земля, укутана снігами, мовчать в льоди заковані
річки. (Д.Луценко.) Біжать струмки, розбуджені весною. (І.Гнатюк.) Село,
зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких
пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відволоженим
пилом і дозрілими садами пахне ніч. (М.Стельмах.) Заколисаний довгою
тишею, літній вечір у травах приліг. (О.Ісаченко.) Підійшов вечір, засвітив
зорі, прослав на травах тумани і, на вуста поклавши палець, посередині ліг.
(П.Тичина.) Вечірня зірка гупнула в отаву, труснувши сіллю на Чумацький
Шлях. (В.Лупейко.) Заснула ніч, стиснувши зорі в жмені. (В.Дячук.) День
вмостився тихо спати, загорнувшись в ковдру-ніч. (В.Івасик.)
ІІ. Сонце сходило, владно виринало серед верболозів, вражаючи своєю
величчю й урочою значущістю цих хвилин. (О.Гончар.) Палає райдужно
довкола дощами скроплена земля. (Д.Луценко.) Схиливши віти, дерева
півсонні ронили перла срібної роси. (Д.Паламарчук.) Хай ранок цей
навшпиньки відійде, поклавши пальця на вуста в мовчанні. (Т.Коломієць.)
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Дрімає всесвіт на травині, підперши зіркою щоку. Стоїть по пояс в Україні
ромашка в білому вінку. (Т.Мельничук.) І марно, спотикаючись, нога шука в
чужій реальності опори (В.Базилевський.)
*Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Підкреслити
відокремлені
члени
речення,
виражені
дієприкметниковим
та
дієприслівниковим зворотами.
Бе..межні поля запорі..ькі. Див..шся на масиви оці неозорі, пощедр..ні
силою ж..ттєдайною, і не надив..шся; ле..ко стає на душі, і радість просит..ся
в серце, і забува..ться лихо людське. Гл..боке й просторе небо вабить до себе
тихою, ніжною ласкою, манить і щедро зл..ває на землю ро..сип сліпучого
срібла. Здаєт..ся, незримі струни повисли над степом і дзв..нять і співають,
утверджуючи право на щастя жити.
За Я.Башем.
* Пояснювальний диктант. Зробити морфологічний розбір виділених
дієприкметників
і
дієприслівників (за схемою, поданою на с. 247
підручника).
Вкусивши гіркого, взнаєш ціну солодкого. Наймит ходячи наїсться, а
стоячи виспиться. До танцю скачучи, а до роботи плачучи. Ледар спить
сидячи, а працює лежачи. Не мастивши - не поїдеш. Не стрибай у воду, не
спитавшись броду.
Народна творчість.
* Диктант із коментуванням. Дієприкметникові та дієприслівникові
звороти підкреслити.
І. Розпрощавшись навік з чужиною, в рідну землю вернувся Тарас.
(М.Барчук.) Я, надивившись всяких див, дивнішого не сподобав від України
і Дніпра. (Б.Олійник.) Зеленаво-гнучкими оправами оповите дзвенить
джерело. (Є.Гончаренко.) Перегортаю пам’яті листки, летять в уяві сходжені
стежки. (М.Сингаївський.) Слова, розкидані недбало, немов крижинки в
серці б’ються. (С.Жадан.)
ІІ. Запалимо лицарські зорі, зітерши рабське клеймо! (І.Перепеляк.) Кого
виглядаєш, принцесо, з дощами розмитого степу, так ревно плекаючи мрію,
тендітну, як квіти з казок? (А.Зігора.) Сплять сивиною закутані гори в цьому
земному раю. (Б.Дегтярьов.)
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. П.24, вправа 364.
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Уроки № 73-74
Тема: Н, НН у різних частинах мови. НЕ, НІ з різними частинами мови.
Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про Н та НН у різних
частинах мови та написання НЕ, НІ зі словами різних частин мови,
удосконалювати вміння визначати в словах вказані орфограми,
обґрунтовувати вибір написання відповідними правилами; удосконалювати
орфографічні навички, вміння працювати з таблицею та підручником;
розвивати логічне мислення, мовлення, увагу.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Букви Н, НН у різних
частинах мови” (с. 174).
* Бесіда.
 Для чого вживається подвоєння букв?
 На межі яких значущих частин слова, за яких умов відбувається збіг
НН? Навести приклади.
 Як вимовляються подовжені приголосні звуки? Навести приклади.
 Чи відрізняється вимова подовжених приголосних від вимови
подвоєних?
 Чому не відбувається подовження у граматичних формах знань, облич?
 У формі якого відмінка відбувається подовження приголосних в
іменниках ІІІ відміни? Навести приклади.
 Чи зберігається подовження приголосних у похідних словах типу
пісенність, гостинність?
 У яких іменникових суфіксах відбувається подовження?
 Навести приклади збірних іменників із подовженими приголосними.
 Навести приклади прикметників зі збігом приголосних на межі
морфем.
 Навести приклади прислівників з подвоєнням, пояснити його умови.
 Пояснити умови подвоєння НН у прикметниках типу здоровенний та у
прикметниках дієприкметникового походження типу незрівнянний.
* Робота з підручником. Виконання вправи 365.
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ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Робота біля дошки. Записати слова, позначити орфограми з Н, НН,
обґрунтувати вибір написання. Виділені слова розібрати за будовою.
Лимонний, калинник, законність, туманність, письменник, щоденник,
картоплиння, жабуриння, квасолиння, навчання, коріння, тінню, Ташанню
(назва річки), повінню, щоденно, натхненно, спросоння, зрання, попідтинню,
несказанний, несказаний, неподоланний, неподоланий, підписаний,
зроблений, широченний, товстенний.
* Вибірковий диктант. Виписати слова з НН у суфіксах із збільшувальнопідсилювальним значенням.
І. Закипіла по Вкраїні страшенна тривога, як на шляхту піднялася сірома
убога. (П.Куліш.) Чи ж я винен, що скрутонька зрана опрягла нас тяженним
ярмом? (М.Старицький.) Ніч темна, олив’яна, зимна, люта, лиш вітер обертає
хмар важенні жорна. (Б.-І.Антонич.) Лагідна ніч не має перемоги, не може
зняти дум страшенної облоги. (С.Черкасенко.) Козаче село Глибове при
самому Дніпрі, та облягли його височенні гори. (Марко Вовчок.) Пригадуєте
радощі хлопчини, що коропа “такенного” впіймав? (М.Рильський.) Подивися,
як зіщулилась травинка, чекаючи з жахом важкенних чобіт. (В.Кузьмич.) Ви
бачили, як рута проростає через гудрон або гранітну брилу? Пагінчик! А
якенну має силу! (П.Воронько.)
ІІ. Коли б мене більше на світі було, підняв би забуті народи, їх кроки,
добра їхніх душ глибоченні потоки, - коли б мене більше на світі було!
(П.Воронько.) Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і
знайомі, і кожен добрим словом пригощає, пахучим хлібом, яблуками в домі.
(А.Малишко.) Над ними висів клапоть олив’яної хмари, а круг них їжився
височенний, цупкий, жовтий комиш, немов сунувся разом із ними, як
зачарований. (М.Коцюбинський.) Страшенний чорний павучище, мов
копиця, сидів на вербі і дивився своїми блискучими витрішкуватими
баньками. (Панас Мирний.)
*Від поданих слів утворити слова із суфіксами із збільшувальнопідсилювальним значенням. Одне-два
утворених слова ввести до
самостійно складеного речення (усно).
Здоровий, глибокий, гарячий, страшний.
* Прочитати речення, правильно наголошуючи виділені слова. Пояснити
написання Н та НН.
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І. Залежність незбагненна і сувора від неба і землі. (Д.Павличко.) Міркуєш
над причиною причин, вдивляєшся в незбагнене майбутнє. (Є.Маланюк.) Я
відкрию жадану істину – незбагненну таку і просту. (Г.Васильченко.) Багато
слів написано пером, несказане лишилось несказанним. (Л.Костенко.)
Читатиме хтось ці пісні, нескінчені тихі слова. (М.Рильський.) Та вовік
безсмертен рух нескінченної спіралі. (Б.Олійник.) Присняться нам розміряні
нездійснені думи. Присняться нам розмріяні, нездійснені думи, ніби тії
розвіяні полонинські шуми. Над руїною отою не місяць це сходить – наша
мрія нездійсненна знову в сльозах ходить. (Б.Лепкий.) Не заздрю я нічому і
нікому, хай іншим їх незрівняні діла. (Д.Фальківський.)
ІІ. Ми йдем давно. Незлічені століття усе вперед женуть нас і женуть.
(С.Черкасенко.) Не балувала розкішшю ніколи скупа і невблаганна доля нас.
(Д.Луценко.) Укотре вже карають-мучать мене всі нездійсненні наміри!
(В.Герман.) Благословенна щедрість! Все від неї, від щедрості думок, сердець
і рук. (В.Симоненко.) Ліси мої, гаї мої священні! Пребудьте нам вовіки
незнищенні! (Л.Костенок.) Світил небесних незчисленні rрона відкрила ніч.
(С.Бурлаков.)
* Словниковий диктант.
Годинник, баштанник, священик, дзвіниця, читання, креслення,
гороховиння, капустиння, неоціненність, неоціненний, неоцінений,
незбагненний, незбагнений, священний, благословенний, блаженний,
старанно, віддано.
* Від поданих слів утворити прислівники. З двома-трьома прислівниками
скласти речення (усно).
Нескінченний, незрівнянний, довгожданий, зажурений, замислений,
тривожний, невиліковний, незчисленний, шалений.
* Попереджувальний диктант.
Місяць в хмари оповився, сонно вітер повіває. (Б.Лепкий.) За склом вагона
у сяйві захмареного місяця нескінченно й темно розгортався рівний степ.
(В.Підмогильний.) Сонного місяця сива лисина полум’ям сизим горить.
(В.Симоненко.) Серце завмерло, а я заворожено слухаю музику фортепіанну.
(В.Ковалівська.) Нитки тоненькі, невидимі своїх думок я старанно пряду.
(Д.Фальківський.) Стоять дуби замислено і строго. (М.Рильський.) Озонової
молодості повен, натхненно і шалено, як Бетховен, природі гімн величний
творить гай. (Д.Луценко.) Біжать струмки, розбуджені весною, уже й верба
спросоння зацвіла. (Леся Українка.) Попідвіконню цвітуть жовтогарячі
мальви. (І.Цюпа.) Попідстінню, мов тінь, я снуюсь. (М.Вороний.) Як жити
хочеться! Несказано, безмірно. (Олександр Олесь.) Котиться колесо життя
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безупинно. (В.Герман.) Може, й треба навмання пускатися в дорогу, щоб
творити. (І.Гнатюк.)
*Диктант із коментуванням.
І. Гуманний будь, і хай твоя гуманність пливе з криниці чистої любові.
(І.Франко.) І правдою Тараса “Неофіти” в замерзлі душі дихають вогненно.
(В.Вербич.) І тіні предків, їх безгучні кроки священну вдячність збуджують в
мені. (П.Воронько.) І сум шалений, непримиренний знов крає серце на
чужині. (С.Черкасенко.) Блаженний, нетлінний, солодкий, мов з раю, як в
Лесі Вкраїнки, - дим рідного краю! (М.Осадчий.) Моя ти земле, краю мій
блаженний, вклоняюсь низько я твоїй красі. (М.Загородній.) Стій, серце, стій!
Не бийся так шалено! (Леся Українка.) А нас не вбив і тридцять третій, бо
незнищенний ми народ! (Л.Волонець.) Мені у далеку дорогу степи
нездоланність дали. (Л.Тендюк.) В світ ідемо щирими, до усіх з гостинністю!
(В.Каюков.) Незбагненна, безвимірна вічність одна. (Б.Дегтярьов.)
ІІ. Теперішнє! Золотогранна свічка, що кожну мить згоряє безнастанно!
(В.Свідзінський.) Причалить сонце в яхті голубій, запалить денну лампу
філігранну. (В.Герман.) Багрець осінній капає, мов кров, а в серце дивиться
журба безсонна. Назустріч нам прямує із дібров процесія туманів похоронна.
(М.Сарма-Соколовський.) Ми підемо пісками навмання, приспавши в серці
гадину зневір”я. (Леся Українка.) Посріблені ліси окуталися тінню.
(М.Рильський.) Так, навмання йдучи й замислившись, натрапив на оселі.
(В.Герман.) Височенні хмарочоси нависають, як цунамі. (П.Кириченко.)
Дрижали зорі і сполохано перебігали до небокраю. (М.Хвильовий.) Хтось
мовив: щастя – це хвилинність. (В.Герман.)
*Пояснити значення фразеологізмів. Увести їх до самостійно складених
речень (усно).
Верзти як спросоння, ходити попідвіконню, тинятися попідтинню.
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Написання НЕ з різними
частинами мови” (с. 178-179).
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Прочитати речення. Слова яких частин мови вжиті тут з НЕ, НІ? У яких
випадках НЕ, НІ є префіксами, в яких – частками?
Кинь, добродію, неробство, дорожити варто днем. (Г.Сковорода.)
Захочеш – і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила. (О.Ольжич.)
Господь міцним мене створив і душу дав нерозділиму. (Ю.Липа.) Ні одного
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бездумного рядка, ні однієї мислі неживої не віддавай на строгий суд людей!
(Л.Забашта.) Ніч спокійна, нерухома, а день невгомонний. (Ф.Г.Лорка.)
Величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем. (В.Симоненко.) Хай
той навіки знає, хто ненависть сама: де творчості немає, там і життя нема.
(В.Сосюра.) Ненавиджу сонних мух! Ненавиджу затхлий дух! (В.Герман.) У
дібровах і гаях голубою незабудкою бродить молодість моя. (Д.Луценко.)
* Робота біля дошки. Записати слова, позначити в них орфограми,
обгрунтувати вибір написання.
Ненависний, несамовитий, неук, нездара, негайно, неквапно, недуга,
недокрів’я, неправда, недруг, невольник, нехтувати, незчутися, ніхто, ні
перед ким, ні до кого, ні у кого, нічого, нічим.
* Переписати записані на дошці (спроектовані на дошку) речення,
знімаючи дужку.
І. Для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю не/сну, а життя. (Леся
Українка.) Не/канделябр і не/підсвічник людина, а жива свіча.
(О.Слоньовська.) Я не боюсь тюрми і ката, вони для мене не/страшні.
Страшніш тюрма у рідній хаті, не/воля в рідній стороні. (О.Кониський.)
Розриваються кайдани не/волі й не/слави. (М.Костомаров.) Ох! Як важко
жить тому, кому світ не/милий, кому очі зав’язані на вік його цілий
не/хусткою, а долею. (В.Забіла.) Життя віддам за те, щоб моє слово почув
далекий і не/знаний друг закономірно, а не/випадково. (Л.Дмитерко.)
Повернулись купці з Бару: ані/грошей, ні/товару. (Нар.творч.)
ІІ. У бідного тоді не/діля, коли сорочка біла. Не/роба гірше пияка.
Уродися не/красним, а щасним. До сухої криниці не/йдуть пити водиці.
Доброму каменю пісок не/страшний. Коневі овес не/тяжкий. Не/діли шкуру
не/вбитого ведмедя. Люби не/словами, а ділами. Дай язикові волю – заведе в
не/волю. Не/звані гості гризуть кості. Краще втонути, як за не/любом бути.
Краснеє личко – серцю не/спокій. Не/спіймана риба завжди найбільша.
Перше в не/від подивися, тоді й рибою хвалися. На любов і смак товариш
не/всяк.
Народна творчість.
* Прочитати. Пояснити особливості написання НЕ з дієприкметниками.
Ненаписаний роман – не написаний письменником роман. Незасіяне поле
– не засіяне хліборобами поле. Незавершена справа - не завершена вчасно
справа. Неспростовані зауваження – не спростовані доповідачем зауваження.
* Попереджувальний диктант.
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Життя нелегке, часом і круте, і все ж нам на шляху не зупиниться.
(Г.Гордасевич.) Ненавиджу я хомути і шлеї, вуздечки й шори, сідла й нагаї!
(Д.Павличко.) І розгортається широко ніким не сковане життя.
(П.Карманський.) Найстрашніша втрата – недосліджена передісторія мого
народу. (І.Перепеляк.) Скільки це разів говорене, а не сказане до дна!
(М.Рильський.) У слова нові, невивчені світлий промінь переллю.
(А.Малишко.) Ллються, ллються синім шовком нерозгадані думки.
(Д.Фальківський.) В сліпучому сіянні непокори ми стали нездоланні, як боги.
(Д.Павличко.) Мене любов ненависті навчила. Тихе море спокою навчило
невгамовнеє серце моє. (Леся Українка.) Це не середня школа, а ліцей, не
технікум, а коледж щонайменше. А хто придумав кавардак оцей, і не
шукайте: так собі дешевше. (П.Щегельський.) Не докотившись, застигали
сльози, в сумне стогнання обертались речі. (П.Куліш.) Незважаючи на всю
навальність зламу, що стався в ньому, він почувався на диво спокійним.
(В.Підмогильний.) Непереболене – не рідне, непережите – не святе,
непереоране – не плідне, а непроторене – святе. (І.Ольховський.) О, скільки
ласк і невичерпних сил таїш в собі ти, українська земле! (Д.Луценко.)
Попереду незнана стежина степова, лугова, лісова і в’юнка волоока ожина.
(П.Воронько.) Сняться ще не сказані слова, сняться ще не виплакані сльози.
(Л.Матусяк.) Лягала на дорогах многотрудних дочасна непокликана зима.
(М.Рильський.) Твої слова, не змиті потом непогамовного труда, пролинуть
непотрібним льотом, не залишаючи сліда! (М.Рильський.) Моє нечуване
терпіння іще ніхто не переміг. (Л.Костенко.) Мабуть, завіяла віхола твій
ненаписаний лист. (В.Курченко.) Замислившись, на палець собі вітер
незчувсь, як павутину насотав. (Б.Олійник.)
* Переписати прислів’я, уставляючи пропущені слова.
Він би рад косити, та ... косу носити. Попросили б сісти, та ... їсти. Біда,
як є що з’їсти, та ... за стіл сісти. Самовар кипить, та ... чай пить. Свого
горба ... не бачить. Хто багато просить, той ... не дістане. Своїх багато, а як
прийдеться топиться, то ... ухопиться. Такий убогий, що й кошеняти із
запічка ... виманити. З пустого в порожнє ... переливати. За тебе, як за гарячу
головешку, ... не вчепишся.
Для довідок. Нікому. Нічого. Ні з ким. Нікому. Ніхто. Нічого. Ні за кого.
Нічим. Нічого. Ніде.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
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VІІ. Домашнє завдання. П. 25, 26, вправа 379.
Уроки № 75-76
Зв’язне мовлення
Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю
Мета: з’ясувати рівень сформованості таких текстотворчих умінь, як уміння
визначати темиу й головну думку тексту, підтеми і мікротеми (у процесі
самостійного складання плану), добирати адекватні змісту виражальні засоби
мови, реалізувати задум (письмово відтворюапти текст), удосконалювати
написане; виховувати повагу до таких рис, як працелюбність,
відповідальність, самокритичність; удосконалювати навички самостійної
роботи, розвивати логічне мислення, писемне мовлення, пам’ять, збагачувати
й уточнювати словниковий запас учнів.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над контрольним переказом.
* Читання тесту вчителем.
*З’ясування лексиного значення вжитих у тексті переказу
перебувають пасивному словнику учнів.

слів, які

*Визначення теми й головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення та допоміжних типів мовлення.
*Самостійне складання плану переказу.
*Повторне читання вчителем тексту.
ІІІ. Самостійна письмова робота учнів на чернетках.
ІV. Редагування чорнових варіантів переказу. Переписування переказу
до зошитів.
V. Домашнє завдання. Скласти й записати текст (обсяг – 12-15 речень) на
тему Як пізнати себе, використавши 4-5 слів з НН.
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Текст публіцистичного стилю для контрольного переказу
Як знайти своє покликання
Невдовзі кожен з нас має обрати фах, який має визначити долю. Як же
страшно помилитися у виборі майбутньої професії! Саме цей вибір для плину
нашого життя цілком може стати вирішальним.
Ви помічали, як багато навколо нас халтурників і невмійків? Якщо
невмійко – це той, хто чогось не вміє, але може ще колись навчитися, то
халтурник – це людина, усвідомлено байдужа до своєї праці. Халтурник –
це безвідповідальний і ледачий ремісник, який так і не став і вже не стане
майстром.
Кажуть, що майстер – це той, хто знайшов своє покликання у праці. А
ще кажуть, що справжнього майстра характеризують три ознаки. Перша – це
високе професійне вміння, володіння тими прийомами, які забезпечують
щонайвищий рівень роботи. Друга ознака – це творче ставлення до праці,
своєрідний і неповторний “почерк”. Це те, що все виконане майстром робить
неповторним, а самого майстра – незамінним. І, нарешті, третьою ознакою
справжнього майстра є його прагнення прислужитися людям, бути їм посправжньому корисним.
Ви можете заперечити: хіба ота корисність така вже необхідна?
Навчився щось робити вправно, то й роби! Аби платили побільше. Та
виявляється, все не так просто. Якщо праця майстра не є корисною людям, то
й майстерність виявиться позбавленою смислу, навіть може суперечити
інтересам людей, стати аморальною.
Кому спаде на думку визнати майстром кишенькового злодія? Або
славетного шахрая, “великого комбінатора” Остапа Бендера? Або здібного
вченого – героя роману Герберта Уеллса “Людина-невидимка”, який і не
думав про те, щоб його відкриття стало для людей корисним.
Знайти своє покликання – значить виявити себе у праці, яка найкраще
відповідала б складові душі, нахилам, здібностям. Пам’ятаєте ідею “сродної
праці” Григорія Сковороди?
Самим лише навчанням створити майстра неможливо. Необхідна
гармонія особистості з обраною професією. Тобто відповідність того, чого
людина прагне, з тим, на що ця людина спроможна.
Як було б прикро поповнити собою лави узаконених дипломами
немайстрів! Щоб цього не сталося, потрібно одне: правильно обрати
професію, відчувши своє покликання. А для цього необхідно навчитися
правильно оцінювати себе. Це тільки на перший погляд просто, а насправді –
немає нічого складнішого. Отже, пізнай себе - і знайдеш своє покликання!
(З посібн.; 330 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів аморальний, гармонія (співмірність,
злагодженість).
212

 Дібрати синоніми до слів фах, прикро, шахрай.
 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Вибір професії – важливий крок у
житті. 1. Невмійки й халтурники навколо нас. 2. Як хочеться стати
майстром! ІІ. Майстер – це той, хто знайшов своє покликання. 1. Три
ознаки справжнього майстра. 2. Без усвідомлення корисності своєї
праці майстерність може стати аморальною. 3. Покликання - справа,
що відповідає суті людини, її якостям і нахилам. ІІІ. Пізнай себе - і
знайдеш покликання)
 Написати детальний переказ.

Урок № 77
Тема: Написання слів через дефіс. Правопис службових слів. Контрольне
аудіювання.
Мета: систематизувати й узагальнити усе вивчене про написання слів через
дефіс, зокрема про написання через дефіс прийменників і часток,
удосконалювати орфографічні навички; з’ясувати рівень засвоєння
комунікативних умінь і навичок, зокрема вмінь сприймати-розуміти текст;
розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: комбінований урок (узагальнення та систематизація вивченого;
перевірка й облік здобутих умінь, навичок).
Обладнання: підручник, текст для аудіювання.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Написання слів через дефіс”
(с. 183).
ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Від записаних на дошці (спроектованих на дошку) пар слів утворити

складні слова, записати їх. Позначити орфограму. Обrрунтувати вибір
написання.
Падати, зорі; робити, хліб; міряти землю; косити, сіно; спідниця, міні;
трудитися, день; генерал, майор; український, англійський; народний, пісня;
історичний, педагогічний; плодовий, ягідний; кислий, солодкий; жовтий,
блакитний; світлий, зелений; сім, поверх; п’ятнадцять, рік.
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*Переписати, знімаючи риски. Пояснити вживання розділових знаків.
Шипшини кущ у мене під вікном цвіте блідо/рожевим скромним цвітом.
(М.Рильський.) По/осінньому тихо цвітуть небеса, мила погляду й серцю
билиночка кожна, і така навкруги невимовна краса – не любити цю землю,
їй-богу, не можна! (М.Луків.) Згорів опалий лист осінній, і лиш димок
небесно/синій у небі, танучи, кружив. (В.Герман.) Мітлами оранжевими ліс
небо вимітає синьо/синьо. (Т.Бартош.) Сині/сині сутінки понад білим: знову
вишні радісно забіліли. (В.Вдовиченко.) Достиглий день снопом
золото/гривим покірно сів на призьбі під вікном. (Л.Косило.) І крають небо
на шматки золото/пері ластівки. (Н.Кир’ян.) Ти накуй мені, накуй, зозуле,
літ-дукатів срібно/золотих. (Я.Лесів.) В небуття не піду, проросту
буйнотравами, кленами, вічно житиму я між деревами вічно/зеленими.
(В.Герман.)
*Словниковий диктант.
П’ятиденний, дев’яносторічний, тримільйонний, семитонний, сторіччя,
будь-хто, хто-небудь, хтозна від кого, казна з ким, будь у кого, як-небудь,
більш-менш, любо-дорого, не сьогодні-завтра, давним-давно, зроду-звіку,
слово в слово, день у день, пліч-о-пліч, віч-на-віч, з року в рік, сяк-так, сам на
сам.
* Вибірковий диктант. Виписати прислівники, що пишуться через дефіс.
Любов відкрити важче, ніж Америку. По-перше, чи до неї допливеш?
(Л.Костенко.) Як блідо, по-північному росте в душі тонка травиночка надії.
(Г.Кочур.) Небо здіймається по-сократівськи високе, думами сократівськими
хмарини летять. (Є.Гуцало.) Повій, вітре, тишком-нишком над рум’яним
білим личком. (С.Руданський.) Я в пісні молодість знайду і довго-довго буду
з нею. (В.Сосюра.) Безмірна тиша. Спів веселий давно-давно помалу стих.
(Олександр Олесь.) Так би раз я по-старому давню пісню заспівав.
(О.Маковей.) Світ по-новому відкривати, поете, обов’язок твій!
(М.Рильський.) Рано-вранці розтяли завісу полохливі крила журавлів.
(Є.Гончаренко.)
*Попереджувальний диктант.
І. Я стою серед подвір’я і по-своєму перебираю дідові слова.
(М.Стельмах.) Старі люди по дідовому кашлю вгадували навіть погоду.
(О.Довженко.) Тут кожен сам собі пан, живе по своєму закону. (Л.Костенко.)
У мемуарах написав Батіг: “Виховував по-своєму, як міг”. (М.Білокопитов.)
Ну та й сонце ж, як-не-як, а гріло ж таки не по-зимовому. (В.Винниченко.)
Пліч-о-пліч сядем між беріз, віч-на-віч тихо поговорим. (П.Камінський.) Дене-де зависла тиша на краєчку самоти. (С.Кацалап.) Спіткала нас біда – не
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треба лиш відчаю: її віч-на-віч я безтрепетно стрічаю. (Ф.Моріак.) Або з
вовками жити й по-вовчому вити, або з’їденим бути. По своєму ліжку
простягай ніжку. Стара свита, та по-новому пошита! Як стіжечки покінчаєм,
по-козацьки погуляєм! (Нар.творч.)
ІІ. Яга тут чортзна-де дівалась, Еней остався тілько сам.
(І.Котляревський.) Бозна-звідки ждати ранку. (В.Стус.) А місяць все такий
же, він – місяць-місяченько, як вчора, позавчора і хтозна ще коли!
(Л.Костенко.) Нерухомо станьте коли-небудь, як над вами лебідь проплива.
(П.Воронько.) Вже не можна будь-де просто неба водиці напиться.
(З.Бебешко.) Ну скажіть же хто-небудь: це я? Чом мечуся, немов не своя?
(Г.Алексєєва.) Нами править власний розум, власний маємо закон, не дамо
себе нікому вбгати в будь-який шаблон. (С.Чех.) Хіба ж кого-небудь ми
опечалимо тим, що пливемо там, де пливемо? (Л.Костенко.) Успіх у
літературі, як і в будь-якому іншому мистецтві досягається ціною
надлюдських зусиль, ціною великих моральних і фізичних втрат.
(В.Герасимчук.) Казна-що і збоку бантик. (Нар.творч.) Казна за що усі люди,
де б я тільки не ступив, дорікають мені всюди... Я ж нічого не робив!
(В.Симоненко.) У селі одному на Поділлі дід Карпенко ходить щонеділі у
степу шукати бозна й що. (Л.Костенко.)
* Творча робота. Подані прислівники та однозвучні з ними іменники з
прийменниками увести до самостійно складених речень.
o По-весняному (тепло); по весняному (небу).
o По-вовчому (жити); по вовчому хребту.
o По-своєму (зробити), по своєму подвір’ю.
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Службові частини мови” (с.
187).
V. Виконання вправи на застосування узагальнюючих правил.
* Прочитати записані на дошці (спроектовані) речення. Пояснити
написання через дефіс прийменників та часток.
Підвівши очі
з-поза книжки, побачиш світ барвистим сном. (Б.І.Антонич.) Суцвіття гам і всесвіту розкрилля на полотно з-під пензля
вирина. (О.Хало.) Вже день моргає квітці з-під бриля.(К.Бальоха.) В обличчя
вдарив пил з-під підошов, як я по росах стоптаних пішов. (В.Герман.) З-над
річки лине пісня голосна. (М.Рильський.) Вчуся в таборі грати на бандурі, і
струни з-під пальців тікають на Україну. (Т.Мельничук.) Найвищі-бо вежі
духовності ждуть твойого шаленого штурму. (О.Ольжич.) Йди ж бо, сміливо
йди до ясної мети. (Дніпрова Чайка.) Зірка твоє освітила обличчя і потемніла
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– світить не змогла-бо. (А.Малишко.) Віддаю хліборобові шану:
найстаріший-бо хліб на землі! (М.Сингаївський.) А рівне поле стало раптом
схоже на тільки-но розгорнутий мольберт. ( Г.Васильченко.) З-за кучугурів
старість зирить, немов на зайця сірий вовк. (М.Осадчий.) У тім-то й суть
старечого відчаю: незвершеного світ не помічає. (П.Воронько.) Що сіяв, якто кажуть, пожинай. (С.Бурлаков.) Не журись, якось-то буде. (Нар.творч.)
То-то й лихо, що так не буває, як нам хочеться! (Панас Мирний.) То були усе
прелюди, а тепер от-от фінал. Отож-бо й є, нема чого балакать. Сміятись
краще все-таки, ніж плакать. (Л.Костенко.)
* Переписати прислів’я, вставляючи пропущені слова.
написання через дефіс службових слів.

Пояснити

З-за дерев і ... не видно. Не шукай з-під здохлого коня ... . З-під ринви та
на ... . З-під стоячого ... випоре.
Народна творчість.
Для довідок. Лісу. Підкови. Дощ. Підошву.
VІ. Проведення контрольного аудіювання.
VІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. П.27, 28, вправа 388 (ІІ). 397.
Текст для контрольного аудіювання
Людина з Місяця
У Новій Гвінеї є досить велика річка під назвою Гоголь, дорога ж, що
проходить неподалік, називається Гогол-роад. Такими дещо дивними для
Нової Гвінеї назвами цей край завдячує видатному
українському
мандрівникові Миколі Миклухо-Маклаю, який побував тут близько 130
років тому. Відомо, що письменник Микола Гоголь дружив з батьком і
дядьком Миклухо-Маклая, а мандрівник-науковець завжди мав із собою
примірник свого улюбленого “Тараса Бульби” і портрет Гоголя.
Маклая, цього видатного вченого й гуманіста, досі пам’ятають, шанують і
люблять у Новій Гвінеї та в Австралії, яка стала йому другою батьківщиною і
де, до речі, нині живуть троє його онуків.
Хто ж він, Микола Миклухо-Маклай? Колись сам він розповів про себе
кореспондентові сіднейської газети так: “Моя особа є живим прикладом
того, як щасливо з’єдналися три одвічно ворожі сили. Палка кров запорожців
мирно злилася з кров’ю їхніх, здавалося б, непримиренних ворогів, гордих
ляхів, та ще була розбавлена холодною кров’ю німців. Чого в цій суміші
більше, який із складників найзначніший, судити необачно й навряд чи
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можливо. Я дуже люблю вітчизну мого батька Україну, проте ця любов не
применшує поваги до двох батьківщин моєї матері – Німеччини й Польщі”.
Проте світ знав Миколу Миклухо-Маклая як науковця російського, бо ж
навчався він протягом певного часу в Петербурзі, а про свої мандри й
відкриття звітував Російському географічному товариству й Академії наук.
Хоч, якщо вдуматися, цей син українського народу (є відомості, що
народився Микола в Малині на Житомирщині) належить усьому людству,
адже його внесок до світової науки колосальний. Більшу частину свого
життя (а помер він в неповні 42 роки) Микола Миклухо-Маклай провів за
межами Російської імперії, в мандрах по світу. Після закінчення
Гейдельберзького й Лейпцігського університетів Микола Маклай працював
на Канарських островах, у Мароко, в Єгипті, Саудівській Аравії, на островах
Індонезії, в Північній Америці, Австралії, на островах Тихого океану.
Цей довжелезний список, без сумніву, можна було б продовжити, хоч для
більшості з нас ім.’я мандрівника асоціюється насамперед з островом Нова
Гвінея, де Миклухо-Маклай прожив у цілому лише п’ять років. Тут він
поселився поміж корінними жителями – папуасами, які знаходилися на рівні
первіснообщинного ладу, майже не знали металів, виготовляючи знаряддя
праці з каменю й кісток. Подружившись із папуасами, Микола МиклухоМаклай провів ґрунтовні дослідження їхнього життя, що дало йому
можливість розвіяти расистські людиноненависницькі міфи про
неповноцінність аборигенів. Так, учений свідомо ризикував власним життям,
жив у хворобах і нестатках серед людей, яких європейські дослідники
вважали канібалами, стверджуючи, що вони займають проміжну позицію між
людиною й мавпою, але робив це заради утвердження права цих людей на
повноцінне життя в людській спільноті. Для папуасів Міклухо-Маклай став
учителем, порадником, чарівником. Тільки тому вони дали йому можливість
вивчати себе й своє життя. “Природа людей однакова, розділяють їх лише
звичаї” – ці слова китайського мудреця Концуфія Маклай перевів із рангу
філософії до рангу істини природничо-наукової.
Зосередимося на українських коренях видатного науковця. Його прадід
запорозький козак Степан Миклуха відзначився в російсько-турецькій війні,
за що й був удостоєний офіцерського чину хорунжого й дворянства. Батько
вченого чернігівець Микола Ілліч Миклуха, з відзнакою закінчивши
Ніжинський ліцей, пішки вирушив по освіту до Петербурга. Справа в тім,
що, попри дворянство, Миклухи були настільки бідними, що навіть зібрати
гроші синові на дорогу виявилося їм не під силу. Здолавши понад тисячу
кілометрів знову-таки пішки, Микола Ілліч оселився в столиці, де незабаром
вступив до Інституту корпусу інженерів шляхів сполучення. Закінчивши цей
заклад з відзнакою, він став інженером на будівництві ПетербурзькоМосковської залізниці, а згодом і начальником пасажирської станції в
Петербурзі. Він був українським патріотом, знав і любив творчість Тараса
Шевченка. Зі служби був звільнений 1856 року за те, що вислав Шевченкові
на заслання 150 крб. Через рік Микола Ілліч помер від туберкульозу,
залишивши дружину з п’ятьма дітьми. На щастя, удова Катерина Семенівна,
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що теж була родом з України, мала маєток у Малині на Житомирщині, де й
оселилася з дітьми.
У родині Миклух свято берегли пам’ять про козацьке походження батька,
не цуралися рідного народу й рідної мови.
Майбутній науковець Микола Миколайович Миклуха не зміг здобути в
Росії освіти - за неблагонадійність юнака було виключено з Петербурзького
університету без права вступу в будь-який навчальний заклад імперії.
Спрага знань змусила Миколу покинути Росію.
Кілька слів про прізвище науковця. Саме після виключення з
Петербурзького університету Микола додав до родового прізвища Миклуха
козацьке прізвисько свого прадіда Маклай (Махлай). Таким чином, з Росії в
Німеччину виїхав Микола Миклуха, а повернувся через кілька років вже
Миклухо-Маклай. Під цим прізвищем науковець і увійшов до світової
історії.
Миколу Миклухо-Маклая називали романтиком від науки. Хто, як не
романтик, міг два десятки років жити без постійного даху над головою, не
помічаючи під прекрасним тропічним небом жорстоких тропічних хвороб?
Хто, як не романтик, міг сподіватися, що йому вдасться захистити папуаські
племена від колонізаторів?
Він справді був романтиком, проте аж ніяк не наївним. Наївний романтик
не знищить матеріали надзвичайно важкої кількамісячної експедиції по
Малійському півострову для того, щоб захистити тубільні племена від
натиску білих колонізаторів. За лічені хвилини до смерті романтик МіклухоМаклай обмірковував план африканської експедиції і свій намір назавжди
оселитися на одному з островів Тихого океану, мріючи назвати його
“островом М”. “Острів М” – так можна було б позначити й колосальний
доробок цієї людини у світовій природничій науці.
“Людиною з Місяця” називали Миколу Миклухо-Маклая новогвінейські
папуаси. Європа, звідки приїхав до них їхній щирий друг, була для них так
само далекою, як Місяць. А нині людину, котра приїздить до Європи з Нової
Гвінеї, цілком можна назвати “людиною з берега Маклая”. (За
Г.Кропивником; 880 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь:
1. Усе життя Микола-Миклухо Маклай присвятив
а) історичній науці;
б) природничим наукам;
в) філологічним наукам;
г) математичним наукам.
2. Улюблений літературний твір Миколи Миклухо-Маклая
а) “Гайдамаки” Тараса Шевченка;
б) “Тарас Бульба” Миколи Гоголя;
в) “Війна і мир” Льва Толстого;
г) “Знедолені” Віктора Гюго.
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3. З Петербурзького університету майбутній науковець був виключений
а) за неуспішність;
б) за непокірність;
в) за неблагонадійність;
г) за несплату за навчання.
4. Другою батьківщиною Миколи Миклухо-Маклая стала
а) Америка;
б) Аргентина;
в) Австралія;
г) Швейцарія.
5. У Новій Гвінеї Микола Миклухо-Маклай прожив
а) п’ять років;
б) десять років;
в) п’ятнадцять років;
г) двадцять років.
6. Метою проведених науковцем у Новій Гвінеї досліджень було
а) вивчення та публікація новогвінейського фольклору;
б) наукові розвідки з етнографії;
в) вивчення психологічних особливостей місцевого населення;
г) розвіяння расистських міфів про неповноцінність аборигенів.
7. На островах Нової Гвінеї Миколі Миклухо-Маклаю вдалося науково
обґрунтувати таку філософську мудрість:
а) “У здоровому тілі здоровий дух”;
б) “Добра справа завжди перемагає”;
в) “Платон – друг, але істина дорожча”;
г) “Природа людей однакова, розділяють їх лише звичаї”.
8. Додане науковцем до родового прізвища прізвисько Маклай було
а) дитячим прізвиськом, яке дала йому мати;
б) конспіративним партійним прізвиськом;
в) прізвиськом його прадіда-запорожця;
г) псевдонімом, яким він підписував наукові статті.
9. Родовий маєток матері Миколи Миклухо-Маклая був
а) у Ніжині на Чернігівщині;
б) у Малині на Житомирщині;
в) у Борисполі на Київщині;
г) поблизу Петербурга.
10. Сам Микола Миклухо-Маклай вважав, що в ньому з’єдалися
а) українська, польська та німецька кров;
б) українська, польська та італійська кров;
в) українська, німецька та австралійська кров;
г) українська, німецька та папуаська кров.
11. Прожив Микола Міклухо-Маклай
а) 40 років;
б) неповні 42 роки;
в) наповні 45 років;
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г) неповні 50 років.
12. У світову історію Микола Миклухо-Маклай увійшов
а) як мандрівник недосяжними для європейця місцями;
б) як підкорювач тубільних племен;
в) як людина, яка багато зробила для австралійської науки;
г) як видатний учений і гуманіст із світовим ім’ям.

Уроки № 78-79
Тема: Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень.
Члени речення (головні й другорядні, однорідні, відокремлені).
Звертання, вставні слова (словосполучення, речення).
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про словосполучення, речення
та його члени - головні та другорядні, однорідні, відокремлені; види речень,
слова. граматично не пов’язані з членами речення; виховувати пошану до
Т.Г.Шевченка, любов до рідної природи; удосконалювати вміння
здійснювати синтаксичний розбір речення, орфографічну й пунктуаційну
грамотність, навички роботи з підручником і таблицею; розвивати пам’ять,
логічне мислення, удосконалювати навички виконання таких мисленнєвих
дій, як аналіз і синтез, узагальнення.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації виченого.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення виченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Словосполучення (с. 236).
Виконання вправи 401 (І.ІІ).
Опрацювання таблиці “Речення і його види” (с. 235).
ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в кожному граматичну
основу. Вказати речення односкладне й двоскладне. З’ясувати тип
односкладного речення. За схемами, поданими на с. 247-248 підручника,
зробити синтаксичний розбір кожного з речень (усно).
І хлюпнула в зіниці рідна синь. (С.Реп’ях.) Дихалося легко, березнево.
(О.Гончар.)
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* Прочитати. З’ясувати, до якого типу належить кожне з односкладних
речень. Як опору використати таблицю “Односкладні речення”, подану на
с.238-239 підручника. Чи є односкладним виділене речення?
З Україною в серці живу на землі України. (Б.Чичибабин.) На щастя й
долю висвячено воду. (С.Ткаченко.) Взялося на мороз. (С.Бурлаков.) Вже
того цвіту стільки збито. (Т.Севернюк.) У грудях віяло холодком.
(В.Добрянський.) Долина. Ліс. Яка тут благодать! (І.Гнатюк.) Одвечоріло.
Тиша ніби скло. (Б.Олійник.) Звуки хвилин. Кроки сторіч. Трепет сердець.
Зміна облич. Ніч. День. День. Ніч. (В.Герман.)
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення виченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиць “Головні члени речення” та
“Другорядні члени речення (с. 233-234).
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в них члени речення.
Пояснити вживання розділових знаків.
В народній пам’яті безсмертні пророчі думи Кобзаря. (Б.Дегтярьов.) З
любов’ю, гнівом, правдою між нас живе і вічно житиме Тарас. (Д.Луценко.)
VІ. Аналіз матріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Однорідні члени речення”
та “Розділові знаки при однорідних членах речення” (с. 236-237).
VІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Диктант із коментуванням. Однорідні члени речення підкреслити.
І. Часом присниться синій барвінок, сивий полин, сум чебрецевий, озеро
в лісі, тихий зарінок... (В.Стус.) Лик сонця, дивна річ, щораз нагадував йому
матір, кругловиду, навіть і серед горя усміхнену, що для нього була
втіленням доброти і ласки, і всього найкращого в світі. (О.Гончар.) Мама
свічечку запалили, і мене, малого, пригортають, а на столі кутя чекає нам
усім на здоров’я, на вік і на щастя. А в хаті – чисто і світло від калини,
рушників і празничного хліба на покуті. (С.Тихолоз.)
ІІ. Коли просурмить і продзвонить весна і сонцем, і небом, і птаством,
усіх об’єднає і збавить вона весняним закоханим братством. (А.Волинська.)
Буди все: ясне сонце, комашину, дерева, трави – все буди від сну.
(М.Самійленко.) Буйний хміль доверху обвивав не стару, та вже зів’ялу
грушу. (П.Воронько.) В полях рожева димка гречки, на сизих пагорбах гаї й
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козацькі сотенні містечка: Мерефа, Золочів, Зміїв. (М.Шатилов.) А цій землі
нічого не забракло: ні рік, ні моря, ні озер, ні трав. (Л.Костенко.) Земля
України, і небо, і люди – усе мені рідне! (П.Воронько.) Усе міняє час: ідеї,
символи, емблеми і паролі. (К.Бальоха.) Спочатку так: терзати, розпинати,
щоб знав, щоб знов, щоб слухався, щоб звик. А потім все – святині,
експонати: письмовий стіл, перо і черевик. (Л.Костенко.) Я знаю: бідних і
багатих, і йолопів, і мудреців, і королів, що ходять в шатах, і в рясах пещених
ченців, шляхетних дам і молодців - смерть всіх без винятку хапає. (Ф.Війон.)
Люди різні між нас бувають: симпатичні, гарні, чудні. (В.Симоненко.)
ІІІ. Рясноцвіття яскравих барв, і тривожні гнучкі тополі, і Тараса святий
“Кобзар” стали скарбом моєї долі. І сад, і гай, і пісня солов’я, і навіть ця
брунатна грудка глею - дорогоцінна спадщина моя, що здавна зветься
рідною землею. Живу, як всі: у радощах і болях, в полоні мрій і реготі
громів. Все, що мені життя подарувало з народження в полтавському селі:
крута дорога, кремінь і кресало, і крихітка родючої ріллі, і жайворів пругка
колоратура, і гриви роззолочених полів, і верб рясних зарошена зажура, і
крик прощальний рідних журавлі, і врода руж, і грона материнки, і жар
калин, і рута споришів, і добрий присмак чорної скоринки – вросли корінням
в кров і плоть душі. Недоспані ночі, тривожні години, усе, що мені пережить
довелося: і радість, і горе, і крик лебединий – все в пісню з кровинками серця
влилося.
З тв. Д.Луценка.
Словник. Колоратура – швидкі, технічно складні вітруозні пасажі у
вокальній музиці.
VІІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Відокремлені члени
речення” (с. 201-202).
ІХ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Попереджувальний диктант. Відокремлені члени речення підкреслити.
І. Болить мені озерна батьківщина – край очеретів, сосeн і дубів.
(В.Дячук.) Узлісся, наскрізь промите дощем та прочесане вітром,
розгойдувалося, ніби голови коней у степу. (В.Шевчук.) Тут безкінечний
небокрай, дзвінкий, прозорий і високий, у себе літепло ввібрав, зове кудись,
милує око. (Б.Дегтярьов.) Старий вітряк – дубовий птах – стоїть на пагорбі в
житах. (П.Воронько.) Задумливі, в ошатних тогах, з туманом шепчуться
дуби. (М.Самійленко.) Там, за днями, за водою, ще зелені береги.
(Л.Талалай.)
ІІ. Крізь вечір день тікає у пітьму, сховавши сум під кронами каштанів.
(А.Багряна.) На соняху – аж поруділі - джмелі під вечір теж примовкли,
однак лишаючись при ділі. (М.Самійленко.) Ледве створив Білобог,
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незрівнянний в мистецтві, троянду, зразу ж тоді Чорнобог виткав рослину й
собі: кактус огидний і дикий, просто з колючого тіла квітку зухвало свою
дневі назустріч підняв. (Ф.Челаковський.) За темним вікном, у горщику сірім,
колючий і грубий супився кактус. Похмурого ранку із себе він викинув
келих червоний – багряний свій квіт. Є душі суворі – в житті йшли
самотньо, жили, колючками доверху вкриті. Що в серці в них крилось?
(П.Безруч.)
* Прочитати. Пояснити вживання розділових знаків у реченнях з
одиничними дієприслівниками.
Акорди бабиного літа, зітхнувши, падають в траву. (Д.Горішній.) Над
сонною водою я йшов, сумуючи, тихенькою ходою, і думи сумнії, витаючи,
вились. (М.Філянський.) Я натикаюсь на біду й печаль і прокидаюсь, не
сплячи, від болю. (Д.Павличко.)
Все бурхливіші крила негоди, і
тривожніший все я, ждучи. (О.Ольжич.) Збивай коліна в кров, упавши –
встань і знов іди… (А.Малишко.) Листя, кружляючи, пада. За вікном у
вишневих гілках шарудить, бешкетуючи, вітер. (Д.Луценко.) Листя боязко
тремтить, хоче втриматись на вітках і, не втримавшись, летить. (Олександр
Олесь.) Скорчившись, гойдає вітер осоку. (Д.Фальківський.) Співають ідучи
дівчата. (Т.Шевченко.) По вулиці ідуть співаючи дівчата, і під гармонію
танцюють парубки. (В.Сосюра.) І коли я впаду безсилий, ніхто не спиниться
йдучи, хіба що вітер полудневий крилом пригріє летючи. (Олександр Олесь.)
*Навчальний диктант.
Думаю, що “Кобзар” у такому вигляді тільки й міг бути створений на
чужині, в сірих днях, в балтійських туманах, коли душа так спрагло ждала
отчого краю, так глибоко тужила за Україною, за її недавніми вольностями,
за високою блакиттю українського неба.
Те ж саме можна сказати й про художників, вихідців з України, таких, як
Куїнджі. Вони її оспівали з відстані. Як Гоголь, як Довженко останніх літ,
вони з відстані зіркіше побачили її цілющу святу красу. (О.Гончар; 75 сл.)
Х. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Виконання вправи 430.
Опрацювання таблиці “ Речення зі звертаннями, вставними словами,
сполученнями слів і вставними реченнями” (с. 240-241).
ХІ. Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх
вилучення). Вказати звертання і вставні слова.
І. Чуєш, серце? Ми все подужаєм! Чуєш, слово? Ми вдвох з тобою!
(А.Малишко.) Либонь, запізно зрозумів я, що слово треба берегти.
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(Л.Дмитерко.) Весняного ранку співаймо, сестрице, веснянку! (Леся
Українка.) Я не гірший за інших, на щастя, і за інших не кращий, на жаль.
(В.Забаштанський.) Кажуть, пізнаються у житті люди по дрібницях і по
вчинках. (Д.Луценко.)
ІІ. Спи, Тарасе, тихо-тихо, поки Бог розбудить; твою пісню в Україні
повік не забудуть. (О.Кониський.) Шукаймо у собі Шевченка (хоч іскру
праведності й віри), він мусить бути у глибинах! (Н.Нікуліна.) Декламував не
раз, бувало, рядки Тараса за столом: “ Мені тринадцятий минало, я пас ягнята
за селом”. (Д.Луценко.) Спочиваєш ти, наш батьку, тихо в домовині, та
збудила твоя пісня думки на Вкраїні. (Леся Українка.) Проклав Тарас шляхи
для мови (нехай тернистий в неї слід), і українське щире слово почув, збагнув
і визнав світ. (Б.Дегтярьов.)
ХІІ. Підведення підсумків уроку.
ХІІІ. Домашнє завдання. П. 29, 30, вправа 428.
Уроки № 80-81
Тема: Види складних речень. Способи передачі чужої мови. Складання
діалогів відповідно до запропонованої ситуації.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про види складних речень,
способи передачі чужої мови; удосконалювати вміння здійснювати
синтаксичний розбір складного речення, розрізняти пряму й непряму мову,
замінювати пряму мову непрямою, складати діалоги на запропоновану тему
відповідно до окресленої ситуації спілкування; удосконалювати
пунктуаційну грамотність, навички роботи з таблицею, орфоепічні навички;
розвивати логічне мислення, мовлення, пам’ять.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.
Обладнання:
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Види складних речень”
(с.194)..
*Бесіда.
 Які речення називають складними?
 Які речення називають безсполучниковими складними? Навести
приклад.
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 На якій підставі складні речення, поділяються на складносурядні і
складнопідрядні?
 Які речення називаються складносурядними? Навести приклад.
 Якими сполучниками поєднуються частини складносурядних речень?
 Якими сполучниками поєднуються частини складнопудрядних речень?
 Які речення називаються складнопідрядними? Навести приклад.
 Які є різновиди складнопідрядних речень?
 Які є різновиди речень з кількома підрядними?
 Яке речення називається складною синтаксичною конструкцією?
ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
*Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в кожному граматичні
основи, з’ясувати вид зв’язку між частинами. За схемою, поданою на с. 115
підручника, зробити синтаксичний розбір одного з речень (усно).
Збагни, як за зливами тужить калюжа мала, що лежить, як жива, і
Всесвіту дзеркалом служить! (А.Волинська.) Бриніли сльози на очах
фонтанів, бруківка спрагло знемагала ранку: водою вмитись хочеться їй, рос
не дочекавшись. (В.Герман.)
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиць “Способи передачі чужого
мовлення” (с.207) та “Розділові знаки при прямій мові” (с. 208).
V. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.
* Виразно прочитати записані на дошці речення. Вказати пряму мову й
мову автора, пояснити вживання розділових знаків. Що називається прямою
мовою?
І. Воді шепоче листячко з верби: “Люби мене, люби!” (Н.Циба.)
Дзвіночки, чую, почали дзвонити: “Вставайте, трави, годі, сонні, снити,
ростіть на всіх земних стежках!” (Ї.Ортен.) Плакучі верби з ставу воду п”ють,
шепоче листя: “Хай так вічно буде”. (Б.Дегтярьов.) Земля у теплий травень
поспішає, гукає грозам радісним: “Гриміть!” (П.Перебийніс.) Ти все просиш:
“Поясни таємницю весни”. (Ф.Г.Лорка.) Я вип’ю тихих звуків далечінь, і
вітер донесе: “Аве Марія”. (О.Соболь.) У рака гасло самобутнє: “Гуртом
задкуймо у майбутнє!” (В.Скомаровський.) “Постраждав за свою
відкритість”, - скаржився шлагбаум. (М.Левицький.) Капусту вгледівши, аж
скрикнула Трава: “Оце так да! Оце так голова!” “Ви чули новину? –
розказував Петро. – Сула й Десна впадають у Дніпро”. (В.Симоненко.)
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ІІ. Ісус сказав до свого учня: “Вклади свій меч назад до піхви: всі, що за
меч беруться, від меча загинуть” (З Біблії.) “Христос воскрес - воскресне й
Україна”, - ось заповіт, що йде від роду в рід. (Р.Купчинський.) “Вузька,
важкая до добра дорога”, - се сказано десь у Письмі Святому. (І.Франко.).
Заратуштра казав: “Не забруднюй води, бережи свою землю від скверни й
розору, звірину доглядай, деревце посади...” (В.Базилевський.)
Для довідок. Заратустра
давньоіранської релігії.

(Заратустра)

-

пророк,

реформатор

* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення).
І. Похитали головами сивими старії: “Ой слухайте та навчайтесь, діти
молодії!” (П.Куліш.) ”Ти до землі всім серцем прихились”, - мені шепоче
рідна Україна. (І.Гончар.) Французький історик Шерер писав про українців
так: “ Ми побачили батьків, що передавали своїм синам почуття гордості
бути незалежними й залишали їм у спадок саму тільки шаблю з девізом:
“Перемогти або загинути!” Це, повторюю, так бачив українців француз.
(Л.Костенко.) Старий гуцул, який прибув з Канади, сказав мені: “Які вже там
принади... В Америці немає солов’їв”. (П.Воронько.) Пам’ятаю, брате, як не
пам’ятати: це було, здається, зовсім не колись. “Вчіться гарно, діти, - все
казали тато, - щоб в житті чумацькім ви не розійшлись”. (П.Ткачук.)
“Учітеся! – ти нам прорік, - Борітеся з ярмом неволі!”. Ти певен будь:
юнацький вік ми не змарнуєм вітром в полі. (С.Черкасенко.) “Ще не вмерла
Україна! - чувся голос дужий. - Заспіваймо, козаченьки, заспіваймо, друзі”.
(Г.Шанько.)
ІІ. Мене навчала мати ще колись: “Як виростеш, моя мала дитино, то
мудрим будь і мужнім будь в житті”. Скупі два слова. Нелегкі два слова.
(А.Малишко.) “Ти поглянь, - мені сказала мати, - розцвіла ромашка біля
хати”. (Г.Кривда.) А мати кличе нас: “Дивіться, - каже, - діти, он воду із
Дніпра веселка позича”. (А.Малишко.) “Чи спиш, чи не спиш ти, мушу до
тебе ввійти все одно!” – то вечір, ваблячи душу, постукав у біле вікно.
(О.Фішер.) Над ліжечком схилившись, мама раптом промовила притишеноласкаво: “Поспи ще, доню, спи, моя рідненька, свій сон я віддаю тобі,
маленька”. (М.Косякевич.)
* Робота біля дошки. Записати речення, вказати пряму мову. Пояснити
вживання розділових знаків.
І. Йде Ярема, Залізняк гукає: “Чуєш, хлопче? Ходи сюди! Не бійсь, не
злякаю” (Т.Шевченко.) “Україна воскресне, воскресне!” – скрикнув Залізняк,
підводячись з місця. (М.Старицький.) Послухаймо завзяті речі – то
присягають юнаки: “Тобі, Кобзарю, сину правди, ми клянемося в дні журби і
в час великої відради свою Україну любить. За неї станемо стіною, а як
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впадем на битий шлях, хай схилиться понад труною блакитно-золотавий
стяг!” (І.Немченко.)
ІІ. Вийшла братія. “Останься, останься!” – почали вмовлять. – Ще не
набридло по світах? Пора подумати про пристань. А пристань тут твоя – у
нас, у Києві, у Лаврі. Стовпом істини будеш у нас і церкви окрасою на
Україні”. Затремтів Сковорода, мов пламенем об’ятий: “Ой преподобнії!
Яких вам ще стовпів у церкву треба? Доволі й вас, стовпів неотесаних! Ви ж
церкву завалили, що й за сто літ вона не встане!”
П.Тичина.
* Попереджувальний диктант. Вказати пряму й непряму мову.
І. Хвалилася вівця, що їй хвіст до лиця. Сам лежить в калюжі, а кричить:
“Не бризкай!” Казала кума: “Дам пшона”, а в неї й самої нема. Хвалилась
калина, що з медом солодка. Хрін каже: “Я добрий з м’ясом”, а м’ясо каже:
“Я й без хрону добре”. Вівсяна каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась.
Заліз черв’як у хрін і кричить, що він вищий за всіх. Говори йому:
“Стрижене”, а він тобі: “Голене”. Раділа кобила, що з возом горшки побила. І
сова каже: “Мої діти найкращі”.
Народна творчість.
ІІ. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю?
(М.Петренко.) Скажи мені правду, мій добрий козаче, що діяти серцю, коли
заболить? (О.Афанасьєв-Чужбинський.) Ой скажіть мені, скажіть, любі мої
сестри, браття, що в житті вас так гнітить, чому нема у вас завзяття?
(П.Тичина.) Синиця славу розпустила, що хоче море запалить, що мое
буцімто згорить... Одваживсь Вовк у Лева попросити, щоб старшиною до
Овець наставили його служити. (Л.Глібов.) Вже загомоніли по всім
городочку, що дівчина козакові вишила сорочку. Серед села липа, барвінком
обвита, кажуть люди, Йванку, що я буду бита. Кличе мати свого сина в хату
вечеряти: “Як не прийдеш вечеряти, прийди одвідати!” Кажіть, мамо,
татусеві, щоб мене женили. Я би сказав, та боюся, щоб мене не били.
(Нар.творч.)
* Диктант із коментуванням.
І. Чумак загубив десь кресало і їв непідсмажене сало. Побуркав, а потім
подумав: “Дарма, як гіршого лиха нема”. Напали вовки у діброві, порвали
воли чумакові. Заплакав сердега, а потім: “Дарма, як гіршого лиха нема”.
Чужинці пішли на Вкраїну, чумак підійняв коліїну й поліг у нерівнім бою з
чотирма, бо гіршого лиха нема.
П.Воронько.
ІІ. Козак умирає, дівчинонька плаче: “Візьми ж мене в сиру землю з
собою, козаче!” (Леся Українка.) “Ой на морі хвиля грала, у долині роса
впала, на калині поламала цвіт”, - так співала на Купала дівчина, що в серці
мала вісімнадцять літ. (П.Воронько.) “Хто розплете тебе, моя ти косо руса?”
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– я чую пісню знов, і в’ється довгий шлях. (В.Сосюра.) Хай на твій клич:
“Слов’янине!” – щоразу людина озветься, завжди в народі своїм втілення
людства вбачай. (Я.Коллар.) “Ненавиджу”, - убивче слово із уст зірвалося її.
Я остовпів, немов раптово торкнувсь гримучої змії. “Так, я ненавиджу...” – і
враз вона закінчила: “Не вас”. (В.Шекспір.)
* Прочитати. Вказати цитати, розповісти про цитату як різновид прямої
мови. Вказати авторів, твори яких процитовано.
І жив мудрець без лестощів і прав, і грішний “світ ловив, та не спіймав”
його душі, повитої нуждою. (А.Малишко.) Були, як живодайна туча, слова,
що варті добрих справ: “Мужицька правда є колюча, а панська на всі боки
гнуча...” Мужицьку правду він обрав! Коли про пекло ми читали, то хто із
нас не розумів, за що “панів там мордували і жарили зо всіх боків”!
(М.Рильський.) Хай безмірно дорогою ціною, але він здобув собі право в
найтяжчі дні свого життя, в засланні сказати про себе з гідністю: “Караюсь,
мучуся... але не каюсь!” (О.Гончар.) Солов’їно ллється у вишневих шатах,
кобзою ще лине із джерельних струн милозвучна мова, мова мами й тата з
того “Заповіту” з вічним: “Як умру...”. (В.Івасик.) Печалі, ви душі не крайте:
Кобзар іде безмежним світом. І – “Як умру, то поховайте...” гримить
священним заповітом. (Д.Луценко.) Безстрашні лицарі, що встали проти мли,
сподвижники безсмертного Шевченка, вони нас вчать своїм “ми чесно
йшли...”. (М.Гринів.) Занечищують чисту воду, щоб ніхто не розказав, як “за
горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає” (В.Голобородько.)
Доходить пісня в кожне серце і кличе в гай, сади, поля, туди, де “Ятрань
круто в’ється”, де жовтий лист сади встеля. (І.Турчин.).Вода журливо
жебонить, шумлять над нею верби, і пісня здалеку бринить, створить таку
тепер би: “Там, де Ятрань курто в’ється, з-під каменя б’є вода, там дівчина
воду брала чорнобрива, молода”. (Д.Луценко.)
* Навчальний диктант.
І. Панове! Підпанки! Припанчики! Український народ не для того встав з
колін, аби танцювати під ваші дудки. “Не вчіть яблуню родити яблука, писав великий Сковорода, - Краще відженіть від неї свиней”. (З газ.) Якось,
блукаючи за Уралом, я зустрівся з Шевченком. “Як воно там, - запитав він
мене, - чи є ще безбатченки?” “Нема, - кажу, - і бані церков золотять, і Дніпро
став золотий, і золоті люди на золотій землі” (Т.Мельничук.) Хоч раз
почуйте, грамотні руїни, нікчемні слуги чорного добра, як, обіпершись
вітрові на спину, кричить Тарасова Гора: “Нема на світі України, немає
другого Дніпра!” (В.Симоненко.) Ніколи ті, що б’ються саме з-за якогось
шматка, не скажуть, що вони б’ються саме з-за шматка, а наговорять
“великих слів велику силу” – се звичайний хід історії. (П.Грабовський.)
ІІ. На українському небосхилі час від часу спалахують духовні зірки
першої величини, позбавляючи нас комплексу меншовартості. Такий Іван
228

Франко, “розум і серце нашого народу” (М.Рильський.). “Академія в одній
особі”, як називали його сучасники, енциклопедист, людина універсальної
обдарованості, титанічної працьовитості, І.Франко, коли йому дорікали за те,
що він розкидається своїм талантом, відповідав: “Може, брак концентрації
зашкодив мені як письменникові, але у нас довго будуть потрібні такі, як я,
щоб збуджували інтерес до духовного життя і громадили матеріал...
Фундаменти всі так будуються...”
М.Грушевський, який не один рік трудився з І.Франком пліч-о-пліч,
називав свого товариша “геніальним галицьким хлопом, безконечно
витривалим і працездатним”.
За В.Бурбаном.
* Прочитати записаний на дошці (або спроектований на дошку) діалог за
особами. Прокоментувати вживання розділових знаків.
І. – Їдьмо!
- Та ще не запряжено.
- Нічого, по дорозі запряжемо!
- Смачна каша!
- А ти їв?
- Ні!
- А почім знаєш, що смачна?
- Чув, як говорили, що бачили, як їли!
Народна творчість.
ІІ. – Добрий вечір, паніматко!
- Добрий вечір, чемний пане!
- Чи приймете в свою хатку, заки дощик перестане?
- Поступіть, нам любо буде.
Будьте ласкаві сідати.
Таж недаром кажуть люди:
Гість до хати – Бог до хати.
Б.Лепкий.
ІІІ. Я питав у вітру, в білого роздолля:
- Що вам найдорожче?
- Найдорожче – воля!
Я питав у весен лагідних, мов казка:
- Що вам наймиліше?
- Материнська ласка!
Я питав у друга, я питав у брата:
- Що вам найсвятіше?
- Найсвятіше – правда!
Д.Луценко.
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ІV. -Де взяв ти стільки барвних слів?
- На людські юрби я дививсь.
- Де взяв ти стільки світлих слів?
- На сяйво сонця я дививсь.
- Де взяв ти стільки гордих слів?
- На хвилі моря я дививсь.
- Де взяв ти стільки тихих слів?
- До себе в душу я дививсь.
- Де взяв ти стільки ніжних слів?
- У вічі я твої дививсь.
- Милий, ох, милий...
Ян Райніс.
VІ. Виконання ситуативних вправ для створення діалогів.
o Скласти й розіграти діалог, можливий між дев’ятикласником та
працівником шкільної бібліотеки наприкінці навчального року. Мета
дев’ятикласника: з’ясувати, чи може він після закінчення навчання у
школі користуватися бібліотечними підручниками
в процесі
підготовки до вступу до технікуму протягом літа.
o Скласти й розіграти діалог, можливий між випускником дев’ятого
класу й секретарем приймальної комісії
професійно-технічного
училища (технікуму). Мета випускника: здати документи для вступу,
з’ясувати форму та дату проведення співбесіди.
o Скласти й розіграти діалог між двома випускниками дев’ятого класу
наприкінці літа: один з них вступив на навчання до професійнотехнічного училища, другий навчатиметься у десятому класі. Кожен
обстоює слушність свого вибору.
VІІ. Підведення підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. П.33, вправа 441.
Уроки № 82-83
Зв’язне мовлення
Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі
на морально-етичну тему
Мета: з’ясувати рівень сформованості загальних текстотворчих умінь, рівень
орфографічної й пунктуаційної грамотності; виховувати повагу до
загальнолюдських моральних цінностей, формувати високі моральні риси;
розвивати увагу, пам’ять, уяву, мислення, зокрема удосконалювати навички
виконувати такі мисленнєві дії, як аналіз, синтез, конкретизація,
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узагальнення, формулювання тез і добір переконливих аргументів на їх
підтвердження чи спростування, критичне оцінювання фактів і явищ;
розвивати писемне мовлення, удосконалювати навички самостійної роботи.
Обладання: зразки учнівських творів.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над твором.
*Зачитування вчителем двох-трьох зразків творів-роздумів на моральноетичну тему. Обговорення творів.
Зразки творів.
Чи легко бути молодим
План твору
І. Яку частину суспільства називають молоддю.
ІІ. Вічна проблема бвтьків і дітей.
1. Деформовані в тоталітарному суспільстві сімейні стосунки.
2. Економічне становище молоді.
3. Масова культура колись і сьогодні.
4. Чи варто говорити про політичні права молодих.
ІІІ. Чи має молодь перспективи на майбутнє.
Як стверджує підручник соціології, молодь – це частина населення країни
віком від 14 до 30 років. Кожен прдеставник цієї категорії характеризується
букетом характерних рис, які ретельно досліджуються чималим гуртом
учених. Той же гурт не менш ретельно досліджує риси, характерні для
інших груп суспільства, наприклад, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни,
малозабезпечених чи багатодітних сімей.
Коли ми чуємо щось про молодь? Звісно, не тоді, коли йдеться про
наyкові відкриття (де ви бачили молодих учених?), не тоді, коли йдеться про
досягнення мистецтва (хто ж фінансуватиме ставорення шедеврів
жовтодзьобими?). Про молодь говорять тоді, коли трапився якийсь бешкет. А
ще – у зв’язку з класичною, безсмертною проблемою “батьки і діти”.
Як і слід того чекати, батьки безперервно нарікають на своїх чад: вчитися
не хочуть, працювати не рвуться, чим тільки голова забита... Діти відповідно
висловлюють скарги на батьків: не дозволяють, не купують, не сприяють, не
дають. І ще: сварять, ображають, принижують. Мало хто вголос розкаже, що
його лупцюють, але ж і таке буває...
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Мабуть, саме такі непорозуміння у сім’ї є важливою складовою отієї
класичної проблеми батьків і дітей. Хтозна, як там у них в Aмериці, кажуть,
що й там з цим непросто, а ось у нашій багатостраждальній Україні,
очевидно, не обійшлося без деформації родинних стосунків. Якщо насилля
так довго прогресувало у тоталітарному суспільстві, як же воно могло не
проникнути у сім’ї?
Традиції українського родинного виховання передбачали
послух
молодших старшим, якнайвищий авторитет батька, схиляння перед матір’ю,
проте навряд чи народна педагогіка схвалювала грубощі, безапеляційність,
взаємну брутальність. Це вже відкриття останніх десятиліть.
Не поліпшує стосунків між батьками й дітьми повна економічна
залежність останніх від перших. Якщо доводиться жебрати в матері гроші на
морозиво чи дискотеку, тут не до гармонійних стосунків. Заробляти? Де?
Яким чином? Сьогодні це проблема проблем.
Схоже, що вимушена гіперопіка молодих батьками у матеріальному
відношенні – це теж наше відкриття. Опитування суспільної думки в Болгарії
дало змогу визначити, що в тій країні своє майбутнє з матеріальним
становищем батьків пов’язує більш ніж третина молоді (в нас це, мабуть, 99
відсотків). А от США пасуть у цьому задніх – там надії на матеріальну
забезпеченість батьків покладають усього 12 відсотків молодих громадян, у
Швеції – 7, а у Японії справи взагалі кепські – на збагачення у майбутньому
завдяки батькам сподівається всього 3 відсотки молоді. Може, там є де
заробити на морозиво й жувальну гумку?
Звичайно, ми розглядаємо проблему молоді з точки зору молоді шкільної.
Проте навряд чи й студентові вистачить його стипендії на щось, крім цієї
самої гумки. А мізерної зарплатні того, кому пощастило працевлаштуватися,
на що може вистачити? Ось і будь за таких умов (безгрошів’я – запорука
комплексу неповноцінності!) слухняним і лагідним....
Не останньою серед причин незгод між дітьми й батьками є ота сама
масова культура молодих. Ну чому це тато не хоче слухати рокових
музикантів? Може, недочуває, треба звук посилити? Може, чогось там не
зpозумів, то треба поставити касету ще раз, і вдруге, і вп’яте... Відчуваєте,
які ми, молоді, уперті й затяті? А може, наше нахабство – то реакція на
репресивні обіцянки батьків: магнітофон викину, драні на колінах джинси
спалю, бандитів друзів (варіанти:
наркоманів, рокерів, сектантів)
порозганяю!!!
Щодо масової культури, ми дещо обізнані. Знаємо, що виникла вона у
шістдесятих роках і в усіх країнах була виявом несприйняття молоддю
лицемірства “дорослого” суспільства. Тоді це був нестримний потяг до
природності, самостійності. А чим усе це обернулося сьогодні для нас? Що
ми можемо виборювати у виснаженої копійчаною працею матері й
дратівливого, замордованого інфляційними негараздами батька? Ой, не
маємо ми рації, не маємо. Але від розуміння того ні дітям, ні батькам не
легшає.
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Які політичні права має нині молодь, принаймні шкільна? Та й уся наша
молодь - від 18 років і далі – до 30? Вона, як у мудрій пісні співається, має
право мати право.
Які перспективи має сьогоднішня молодь? Закінчити успішно школу,
вступити до училища, технікуму, пізніше й до вузу. Ще потому – одержати
цікаву роботу, мати гарну сім’ю і так далі, так далі. Це перспективи життя
кожної молодої людини у будь-якій країні. І в будь-якій країні для реалізації
таких перспектив необхідно докласти зусиль. Докласти праці. І менше
дратуватися й сваритися з батьками. Бути добрим i наполегливим.
Ніщо повніш не скаже про суспільство, як ставлення його до
предківських могил
План
І. Дедалі більше занедбаних могил на кладовищах.
ІІ. Осквернення поховань для нас не рідкість.
1. Парк на Аскольдовій могилі.
2. Де могила гетьмана Сагайдачного?
3. Потрійне вбивство міністра Столипіна.
ІІІ. Ставлення до пам’яті померлих засвідчує рівень культури суспільства.
Хто з нас не приносить квіти на могили рідних? Хто в поминальний день
не запалює свічечку на могилці бабусі чи прадіда? Хто не поливає калини
або берези біля хреста?
Але дедалі більшає на кладовищах занедбаних і недоглянутих поховань.
Це впадає у вічі, це ятрить серце. Проте не дивує. Навіть осквернення могил
предків не є, на жаль, для нас дивовижею.
Знаєте, як сказано в сучасних довідниках про Аскольдову могилу в Києві?
Що це “частина паркового комплексу на схилах правого берега Дніпра”.
Проте насправді там кладовище! 882 року тут було поховано вбитого
загарбником Олегом київського князя Аскольда. З кінця ХVІІІ століття тут
ховали видатних киян. Тут знайшли вічний спочинок актор М.Соловцов,
льотчик М.Нестеров, історик В.Тарновський.
Путівники замовчують, що 1934 року уряд іидав наказ знищити
кладовище “Aскольдова могила”, на його місці обладнати парк, а мармурові
надгробки
використати для виготовлення бюстів вождів революції.
Сьогодні кияни, прогулюючись тут, мимохіть топчуть могили професора
медицини Ф.Мерінга, родини київських
промисловців-меценатів
Терещенків та багатьох інших.
Хто не знає, що до Київського Боягоявленського братства гетьман Петро
Конашевич-Сагайдачний вступив разом з усім військом запорозьким? На
утримання Братстської школи та монастиря славетний полководець виділяв
значні кошти. Згідно із заповітом, Сагайдачний був похований на цвинтарі
Братського монастиря 1622 року. Де тепер та свята для нас могила? Кажуть,
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над нею було збудовано їдальню для курсантів, бо за радянської влади на
місці Братської школи було створено військове училище...
1 вересня 1911 року в Київському оперному театрі під час вистави
революціонером-терористом був смертельно поранений царський міністр
Столипін. Небіжчика було вирішено поховати на Аскольдовій могилі, проте
цар наполіг на Лаврі.
Тоді ж було оголошено збирання коштів на спорудження пам’ятника
міністрові. 1912 року монумент було зведено на Думській площі (нині
майдан Незалежності).
У дні лютневої революції 1917 року над пам’ятником було споруджено
шибеницю. Статую
повісили над постаментом, потім скинули. Так
Столипіна “вбили” вдруге.
Столипіна “вбили” й утретє – в 60-ті роки минулого століття. Знявши
надгробок, могилу зрівняли з землею й заасфальтувати. Лише у 90-х роках
надгробок відновлено й могилу опоряджено.
Звісно, особу Столипіна можна оцінювати по-різному: можна вважати
його видатним реформатором, можна сатрапом, який уперше оголосив
українців “інородцями”. Гетьмана Сагайдачного можна визнавати
геніальним дипломатом, а можна дратуватися з його пропольської політики.
Можна стверджувати, що вбивство князя Аскольда прийшлим володарем –
то лише легенда. Не можна лише одного – знущатися з мертвих.
В усі часи осквернення могил предків усіма народами вважалося за
найстрашніший злочин. За ставленням до пам’яті померлих, за станом
збереження
кладовищ можна безпомилково
визначаити рівень
цивілізованості держави та рівень культури суспільства.
План аналізу учнівського твору
1. Чи розкрито у творі тему. Чи виразно прочитується головна думка.
2. Наскільки цікавим (актуальним) є дібраний до твору матеріал. Чи
вдало його систематизовано.
3. Чи правильно побудовано роздум (наскільки чітко сформульовано тезу,
якою мірою переконливою й вичерпною є аргументація, чи випливають
з усього сказаного чіткі висновки), опис і розповідь (якщо елементи
цих типів мовлення наявні у тексті).
4. Наскільки відповідає текст твору вимогам певного стилю (в даному
разі – публіцистичного).
5. Чи правильно структуровано текст твору (чи доречним є вступ, чи
логічний висновок).
6. Графічне оформлення роботи. Орфографічна й пунктуаційна
грамотність.
* Інструктаж до написання твору (див. план уроку № ).
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ІІІ. Робота учнів над письмовим твором-роздумом.
* Обмірковування вибраної з-поміж запропонованих теми, самостійне
складання плану твору, робота на чернетці.
Теми для контрольних творів
o Даймо на працю для України серце, і розум, і руки!
o В океані рідного народу відкривай духовні острови.
o Історія проситься в сни нащадків.
o І ладнає совість гармати проти підлості і обмов.
o Любить людей мене навчила мати.
o Правді в очі дивіться прямо (Брехня – рідна сестра страху).
o Ти кермуй туди спокійно, де горить мета твоя.
o Редагування чорнового варіанту твору, переписування до зошитів.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Повторити п. 10-13.
Урок № 84
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки
Мета: з’ясувати рівень засвоєння мовних знань, сформованості мовних умінь
та навичок, а також комунікативних умінь, зокрема вміння читати мовчки;
рівень сформованості вміння використовувати здобуті теоретичні знання
відповідно до конкретних випадків; розвивати логічне мислення,
орфографічну і пунктуаційну грамотність.
Тип уроку: урок перевірки і обліку здобутих знань, умінь та навичок.
Обладнання: текст для диктанту та читання мовчки.
Хід уроку
І. Повідомлення мети перевірки і способів її проведення. Мотивація
навчання.
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ІІ. Написання диктанту.
ІІІ. Проведення контрольного читання мовчки.
ІV. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як зібрано
зошити).
V. Підведення підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 452.
Тексти для контрольного диктанту
1. Cтеп
У пам’яті степ чомусь найчастіше постає в сліпучу спеку, коли марево
прозорою рікою біжить по горбах, і небо аж біліє від власної світлості, а на
ньому ніде ні хмарини. А на сон хилить, бо рано збудили, а сонце не
рухається, бо ж літо, воно таке довге, та що там літо – тоді звичайний день
тривав для нас цілу вічність!
Струмує повітря, тиша мліє, і ніде нікого. Спіймаєш коника-стрибунця і
чуєш, як він, маленький, рветься в тебе крізь пальці своїм пругким, повним
енергії тільцем, а ти, маючи безмежну владу над ним, над його життям і
смертю, тримаєш це тріпотливе створіння й думаєш: пустити чи ні?
Підкинеш його з долоні: живи! І зникне в житах твій зелений крилатий кінь
щастя, що його тепер уже не зловити, хіба сам колись ізрине, нагадавши тобі
про себе.
Зупинився, не рухається степовий час. Дрімає дорога, небом укрита. В
небі ні хмарини, і наче янголи співають – все щось бринить і бринить. Чи то
степ бринить нагріваючись? (За О.Гончаром; 160 сл.).
2. У пущі
Ранок у лісі триває довго. Сонце вже викотиться над обрієм, золотом
заллє маківки дерев, а хаща ще цупко тримає загуслі сутінки. Сонцю
доводиться піднятися аж за верхівки дерев, щоб усе в лісі заграло,
заструменіло в його широких гарячих променях.
Аж ось крізь плетиво гілок линуло проміння - ліс враз став казковобарвистий. Повиступали із сутінків не чорні, а пурпурові, як із густої
кіноварі, клени; попритулювалися до них зблідлі тендітні берези; жовтим
вогнем заятріли тополі. І все це на темно-зеленому тлі велетенських
гостроверхих ялин. Шепіт трави і тремтливий шерех листя робили лісову
тишу ще дзвінкішою.
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На щастя, бабине літо було для мандрівника ласкаве. Невидиме павутиння
нечутно лягало на обличчя, і вершник на це не зважав. Кінь ступав м’яко,
обережно затоплюючи копита у вогкий мох, вкритий листям.
На одній з численних галявин натрапили на здорованя ведмедя. Хазяїн
пущі був гладкий, а тому, мабуть, добрий. Затуливши лапами дрібні оченята,
він відвернувся: ідіть, мовляв геть, а я вас не бачу і не чую! (За
Ю.Ячейкіним; 160 сл.).
Текст для контрольного читання мовчки
Вчений космічної ери
Він здобув усі можливі наукові ступені й звання, мав найвищі державні
нагороди, був лауреатом найпрестижніших премій. І в той же час, як і
годиться істинному інтелігенту, залишався простою й скромною людиною.
Завдяки вражаючій цілеспрямованості й фантастичній наполегливості,
надзвичайним здібностям і великому талантові він пройшов “від тернів до
зірок”, подолавши непросту путь від берегів сибірського Іліму до
космодрому Байконур. Він зробив неоціненний внесок у створення ракетнокосмічної техніки, в дослідження навколоземного простору.
Його ім.’я – Михайло Кузьмич Янгель. Народився він 25 жовтня 1911
року в Нижньоілімській Тушанській слободі в оточенні непрохідної тайги в
родині переселенця з Чернігівської губернії.
Своїм українським походженням учений дуже пишався. Коли його
запитували про значення прізвища Янгель, він переповідав те, що почув від
свого діда: “Наше прізвище походить від слова янга – так зветься ківш, в
якому козаки в походах варили юшку. Куховарів козаки називали янгалами,
або янгелями. Наче й до ладу виходить: дід мій – нащадок запорозьких
козаків, тому дуже може бути, що хтось із моїх пращурів варив козакам
юшку”.
Батько Михайла, Кузьма Лаврентійович, серед односельців користувався
особливою повагою. Дітей виховував просто й по-селянському мудро:
змалечку любити працю й поважати старших. Незважаючи на постійні
злидні, неписьменні батьки докладали зусиль, аби їхні діти навчилися
грамоти й вийшли в люди.
Шоста дитина в сім’ї, Михайло після сьомого класу вступив до ФЗН при
ткацькій фабриці, де незабаром став помічником майстра. Захоплювався
спортом - бігом, лижами, шахами, футболом. Потім “захворів” авіацією й
блискуче склав вступні іспити до Московського авіаційного інституту.
Вже студентом, поєднуючи навчання з роботою на авіазаводі, Микола
Ягель бере участь у розробці проекту швидкісного літака. Працюючи над
дипломним проектом “Висотний винищувач з герметичною кабіною”, Ягель
намагається спроектувати літак з максимальними швидкісними
характеристиками. Завершивши навчання, молодий інженер залишається
працювати у конструкторському бюро, де проходить справжню школу
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інженерного мистецтва, розв’язуючи все складніші наукові завдання,
ознайомлюючись із досвідом роботи авіаційних фірм США. Ставши
помічником головного конструктора, Ягель працює над
створенням
найсучаснішого як на той час винищувача та інших типів літаків, які
блискуче показали себе в роки другої світової війни.
У 50-ті роки особлива увага приділялася розвитку ракетно-космічної
техніки. До цієї справи був залучений і Михайло Янгель. Вже через рік після
приходу до конструкторського бюро Сергія Корольова Янгеля призначають
заступником головного конструктора, а ще через рік – директором науководослідного інституту.
Для створення першої радянської ракети, з якою пов’язували мрії про
вихід у космос, засновується конструкторське бюро, керівником якого стає
Михайло Янгель.
І ось з космодрому, стрімко набираючи швидкість, віддаляється у синяву
неба космічна ракета. Це був дійсно феноменальний успіх конструктора
Янгеля та його сподвижників.
Розробляються все нові й нові зразки космічної техніки. Конструкторське
бюро зростає як фахово, так і чисельно, залишаючись, до речі, молодіжним:
54 відсотки його працівників не мають тридцяти років, і лише десяти
відсоткам спеціалістів виповнилося більше сорока.
Видатний учений і конструктор академік Михайло Янгель створив
чудовий творчий колектив однодумців, виховав цілу плеяду видатних
науковців, заснувавши власну конструкторську школу.
Створені під керівництвом Михайла Янгеля ракетно-космічні системи
відзначалися
винятковою оригінальністю. Ракети-носії “Космос” та
“Інтеркосмос”, створені в КБ Янгеля понад тридцять п’ять років тому,
використовуються в інтернаціональній програмі дослідження космосу й
сьогодні. Різноманітні модифікації “Космосу” й “Інтеркосмосу”
демонструвалися в багатьох країнах світу - Канаді, Франції, Італії, Австрії,
Японії.
В останні роки свого життя Михайло Янгель, незважаючи
на
прогресуючу хворобу – він переніс п’ять інфарктів – працював з граничним
напруженням сил. Він був щасливий з того, що багато встиг зробити. На
відзначенні свого 60-річчя Михайло Ягель раптово помер.
Своєю творчою працею він зробив неоціненний внесок у справу
розвитку й удосконалення ракетно-космічної техніки й дослідження
навколоземного космічного простору. Звертаючи погляд у Всесвіт, видатний
науковець відійшов у безсмертя. Його ім.’я по праву належить українській
науці: творча біографія Михайла Янгеля тісно пов’язана з гігантом
машинобудування
дніпропетровським
заводом
“Південмаш”.
(За
В.Горбуліним; 600 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь:
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1. Походження свого прізвища Михайло Янгель пояснював так: янгелями
козаки називали
а) перекладачів;
б) зброярів;
в) кухарів;
г) розвідників.
2. Батько Михайла Янгеля був переселенцем
а) з Київської губернії;
б) з Харківської губернії;
в) з Полтавської губернії;
г) з Чернігівської губернії.
3. Михайло Янгель народився неподалік від
а) озера Ілім;
б) річки Іртиш;
в) озера Світязь;
г) озера Байкал.
4. У сім’ї Михайло Янгель був
а) третьою дитиною;
б) п’ятою дитиною;
в) шостою дитиною;
г) десятою дитиною.
5. Середня освіта Михайла Янгеля розпочалася
а) з ФЗУ при ткацькій фабриці;
б) з ФЗУ при слюсарній майстерні;
в) з авіаційного технікуму;
г) з радіотехнічного технікуму.
6. Вищу освіту Михайло Янгель одержав
а) в Московському університеті;
б) в Московському політехнічному інституті;
в) в Московському авіаційному інституті;
г) в Харківському авіаційному інституті.
7. Ще студентом Михайло Янгель брав участь у проектуванні
а) космічної ракети;
б) космічного супутника Землі;
в) швидкісного літака;
г) надшвидкісного літака.
8. Завершивши навчання, молодий інженер Янгель
а) вступає до аспірантури;
б) вступає до іншого інституту;
в) їде на навчання за кордон;
г) працює у конструкторському бюро.
9. У 50-х роках Михайло Янгель працює
а) на авіазаводі;
б) у конструкторському бюро Сергія Корольова;
в) у науково-дослідному інституті;
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г) в одній із конструкторських фірм США.
10. Під керівництвом Михайла Янгеля було створено
а) найперші штучні супутники Землі;
б) ракету “Восток”;
в) ракети-носії “Космос” та “Інтеркосмос”;
г) космічну станцію “Аполлон”.
11. Видатний учений Михайло Янгель прожив
а) 50 років;
б) 60 років;
в) 70 років;
г) 80 років.
12. Михайло Янгель зробив неоціненний внесок у справу
а) дослідження фізичних можливостей людини в екстремальних умовах;
б) випробування штучно створених металів у екстремальних умовах;
в) удосконалення оборонної військової техніки;
г) розвитку ракетно-космічної техніки й дослідження навколоземного
космічного простору.
Урок № 85
Тематичне тестування (тема: Узагальнення й систематизація
вивченого в 5-9 класах). Аналіз контрольного диктанту
Мета: з’ясувати рівень засвоєння мовних знань та сформованості мовних
умінь; проаналізувати допущені учнями в диктанті типові помилки;
удосконалювати їхні вміння застосовувати теоретичні знання на практиці,
вміння та навички самостійно мислити; удосконалювати вміння й навички
колективної та самостійної роботи.
Тип уроку: комбінований урок ( перевірка й облік здобутих знань, умінь,
навичок; аналіз контрольної роботи.)
Обладання: тестові завдання.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Перевірка рівня засвоєних у 5-9 класах мовних знань і вмінь.
* Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж до
проведення тестування).
* Проведення тестування.
* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання
виконано).
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ІІІ. Підбиття підсумків контрольного диктанту. Відзначення найбільш
вдалих робіт. З’ясування типових помилок. Бесіда про характер
помилок.
ІV. Повідомлення оцінок. Повернення зошитів.
V. Колективне опрацювання допущених учнями типових помилок.
VІ. Самостійна робота над допущеними в диктанті помилками.
VІІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. Завершити роботу над помилками.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
(зразки)
1. За значенням слова поділяються на такі групи:
а) діалектизми, професіоналізми, терміни;
б) синоніми, антоніми, омоніми;
в) власне українські слова й слова запозичені;
г) слова індоєвропейського походження та спільнослов'янська лексика.
Дібрати омонімічну пару слів, увести омоніми до самостійно складених
речень.
2. В українській мові
а) шість самостійних частин мови і чотири службових;
б) шість самостійних частин мови, дві службових і дві особливих.
в) п’ять самостійних частин мови, чотири службових і одна особлива;
г) шість самостійних частин мови, три службових і одна особлива.
Будь-яку особливу частину мови, що не належить ні до самостійних, ні до
службових, увести до самостійно складеного речення (напр..: Ах, як хочеться
жити, повір, лиху всякому наперекір! (В.Козликін.) Спи, мій синочку,
люленьки, люлі).
3. Правопис особових закінчень дієслів залежить від
а) часу дієслів;
б) способу дієслів;
в) виді дієслів;
г) дієвідміни дієслів.
Дібрати й записати особову форму дієслова з ненаголошеним голосним у
особовому закінченні; заисати це дієслово фонетичною транскрипцією
(напр..: бачиш [б а ч и ш]).
4. Реченням називається
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а) синтаксична одиниця, що виражає закінчену думку про факт чи явище
дійсності;
б) мінімальна одиниця мови, що виражає поняття про предмет, процес, явище
дійсності, ознаки чи відношення;
в) смислове й граматичне об’єднання слів, що називає предмети, дії та ознаки
повніше, ніж окреме слово;
г) продукт мовленнєвого процесу, що характеризується тематичною
завершеністю й відображає ставлення мовця до висловленого.
Записати слово, словосполучення, речення (напр..: Язик; лихий язик; Мов
оси дзижчали лихі язики.)
5. Кількість звуків і букв збігається у слові:
а) джміль;
б) щирість;
в) під’яр’я;
г) день.
Дібрати й записати слово із буквою, яка завжди позначає два звуки, записати
це слово фонетичною транскрипцією (напр.: їжак
[йіжак],
щавель
[шчавел’]).
6. Не буквена орфограма наявна в такому слові:
а) міжгір’я;
б) тьмяний;
в) темно-синій;
г) прикарпатський.
Дібрати й записати слово з орфограмою у суфіксі, ввести це слово до
самостійно складеного речення (напр..: То будь же у віках благословенна,
соборна Україно суверенна! (Д.Білоус.) Мої думки мереживо плетуть.
(О.Різниченко.) Будуть добрива – буде урожай. (З реклами).
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