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 Урок № 25    

Тема уроку:  Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи 

вираження другорядних членів речення. 

Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, 

обставини), виділяти їх у тексті умовними позначками; формувати вміння ставити запитання 

до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного 

вираження; 

 розвивати вміння працювати колективно та самостійно, логічне мислення, творчу уяву, 

мовленнєві навички; 

 виховувати повагу до слова, культуру усного й писемного мовлення. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Обладнання: таблиці, підручник.  

Хід уроку 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

 

ІІІ. Етап проектування. 

Розпочати наш урок я пропоную із знайомства з тими завданнями, які чекають на нас 

сьогодні на уроці: 

1.Опрацювання теоретичного матеріалу. 

1.1. Демонстраційне  пояснення теоретичного матеріалу. 

1.2.Колективна робота з підручником. Вправа пошукового характеру 134 (усно), 

 сторінка 63.   

1.3.Опрацювання таблиці (спроектована, підручник, друкована – на вибір учителя), 

пояснення вчителем теоретичного матеріалу. 

1. 4 Закріплення теоретичного матеріалу – міркування. 

2. Практичне закріплення  на основі письмових різнотипних завдань. 

2.1. Вправа творчого характеру. 

2.2.Синтаксичний розбір простого речення. 

2.3. Робота з підручником. Вправа – графічний розбір 135, сторінка 64. 

2.4.Самостійна робота пошукового характеру. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Опрацювання теоретичного матеріалу. 

1.1. Демонстраційне пояснення теоретичного матеріалу. 

 Розглянути схему й визначити, які з другорядних членів речення пояснюють головні, а       

які — інші другорядні. 

Україна  - країна гарячої  любові  до народу. (С. Васильченко) 

1.2. Колективна робота з підручником. 

 Вправа пошукового характеру 134 (усно), сторінка 63.  

 Прочитати уривок з вірша Д. Білоуса. Знайти у ньому назви другорядних членів 

речення.  Чому вони також важливі, як і головні. Яка їх роль у реченні? 

Лінгвістична пауза. 

 Чи знаєте, діти, значення слова клечання? 

Клечання - це відрубані гілки з листям, якими на Зелені свята прикрашають будинки. 

1.3 Опрацювання таблиці (спроектована, підручник, друкована – на вибір учителя), 

пояснення вчителем теоретичного матеріалу. 

 

 



Додаток Означення Обставина 

Означає предмет Називає ознаку 

предмета 

Називає ознаку дії 

Питання 

Кого? Чого? Кому? 

Чому? Ким? Чим? Кого? 

Що? 

Який? Чий? Котрий? Де? Куди? Звідки? 

Коли? Чому? Як? З якою 

метою? 

Підкреслювання 

Пунктирна лінія Хвиляста лінія Риска - крапка 

Приклади 

Я милуюся (чим? ) 

каштанами (під чим?  )під 

травневим дощем. 

Місто (яке?) Чернігів 

розташоване (на якому?) на 

правому березі Дніпра. 

Школярі (коли?) 

навесні поїхали (куди?) на 

екскурсію (куди?) до Умані. 

 

 Додаток, означення, обставина – другорядні члени речення. Вони пояснюють головні 

члени речення, залежать від них. Речення, що складається тільки з граматичної основи – 

непоширене. Другорядні члени речення – поширюють речення. Якщо у реченні є хоча один 

другорядний член речення, то воно є поширеним. 

1. 4. Закріплення теоретичного матеріалу – міркування. 

Подумати й дати відповіді на питання: 

1.Яку роль виконують другорядні члени речення ? 

2. Назвіть другорядні члени речення. 

3. Який член речення називається додатком? Що означає, на які питання відповідає, чим 

виражається? 

4. Який член речення називається означенням? Що означає, на які питання відповідає, 

чим виражається? 

5. Який член речення називається обставиною? Що означає, на які питання відповідає, 

чим виражається? 

6. Графічне позначення другорядних членів речення. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА  

Руки на плечі ставим: Ось так!  

Йде наш годинник: тік-так! Тік-так!  

Стрілочка ліва коло зробила –  

Сонечко в небі вона розбудила!  

Стрілочка права кругом обернулась –  

Лагідно сонечко нам усміхнулось!  

Стрілки годинника далі біжать,  

А нам, друзі, пора працювать!    

2. Практичне закріплення  на основі письмових різнотипних завдань. 

2.1. Вправа творчого характеру. 

 Поширити речення другорядними членами. Вказати, які члени використали. 

 Прийшла осінь. 

 Відлетіли журавлі. 

 Тумани тремтять. 

 Листя опадає. 

 Небо сумує. 

2.2.Синтаксичний розбір простого речення (схеми аналізу доцільно роздати 

на кожну парту, продублювати таблицю на дошці або екрані) 

 



Схема аналізу простого речення. 

1. Просте. 

2. Мета висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне. 

3. Інтонаційне забарвлення: окличне, неокличне. 

4. Головні члени речення: графічне позначення, спосіб вираження, 

двоскладне, односкладне. 

5. Другорядні члени речення: графічне позначення, спосіб вираження, 

поширене, непоширене. 

 

 

Рання осінь шле чудовий та сумний цілунок. 

У лісі пахне смолою, опалим листям, глицею. 

Сховалося за віковічними деревами вечірнє сонце. 

2.3. Робота з підручником. 

 Вправа – графічний розбір 135, сторінка 64. 

 - Списати текст. 

-  Підкреслити головні та другорядні члени речення. 

- Поставити до кожного члена речення питання. 

- Вправа виконується за зразком у підручнику. 

2.4.Самостійна робота пошукового характеру. 

До  виділених слів поставити запитання. Виписати їх разом із тими словами, до яких 

вони відносяться. 

Благословенна будь, моя незаймана девіце Десно! Щасливий я, що народився на твоєму 

березі, що пив у незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових 

висипах,слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання про давнину, що лічив у тобі 

зорі на перекинутому небі, що й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті 

зорі навіть у  

буденних калюжах на життєвих шляхах (О. Довженко). 

Зразок: 

Народився (де?) на березі – обставина. 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 У чому важливість другорядних членів речення? 

 Як змінює речення наявність другорядних членів речення? 

 З якою новою лексемою ви познайомились? 

Домашнє завдання: вивчити параграф 15. Вправа: виписати з підручника з української 

літератури 5 – 7 поширених речень, підкреслити в них головні і другорядні члени речення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 26  



Тема уроку: Усний докладний переказ тексту наукового стилю.  

Мета: учити учнів складати усний докладний переказ тексту наукового стилю; 

 розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення,  позитивні емоції, творчу уяву, 

виховувати культуру мовлення, любов до прекрасного.   

Тип уроку:  розвиток мовлення 

Обладнання: текст переказу, ілюстрації, презентація., таблиця «Стилі мовлення» 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування. 

1.Повторення теоретичного матеріалу про стилі мовлення. 

1.1.Актуалізація вивченого про стилі мовлення. 

1.2.Повторення матеріалу за таблицею «Стилі мовлення». 

2 Поглиблення відомостей про науковий стиль. 

2.1Колективна робота з текстовим матеріалом( прослухати текст, вказати його 

особливості(терміни, наукову лексику). 

2.2.Особливості наукового стилю. 

 3. Закріплення теоретичного матеріалу на основі письмових та усних різнотипних 

завдань. 

3.1. Вправа  - доведення 601(робота в групах). 

4.Усний докладний переказ тексту наукового стилю. 

 4.1 Читання тексту вчителем або учнем, сприймання класом. 

 4.2. Словникова робота 

 4.3.Обгрунтування належності тексту до наукового стилю (достовірна 

 інформація, використання термінів, пояснення явищ). 

 4.4.Колективне складання  плану. 

4.5 Усний докладний переказ за складеним планом. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Повторення теоретичного матеріалу про стилі мовлення. 

1.1.Актуалізація вивченого про стилі мовлення. 

- Які стилі мовлення вам відомі з попередніх уроків, класів? 

- Який стиль найчастіше використовуємо у побуті? 

- Яким стилем послуговуються письменники, кінорежисери? 

- Який стиль мовлення використовуєте щоденно на уроках? 

- У якому стилі оформлені ваші щоденники, класний журнал? 

1.2.Повторення матеріалу за таблицею «Стилі мовлення». 

 

Стилі мовлення Сфера вживання Особливості 

художній Художня література, 

кіно, театр 

Вживання літературних 

тропів 

науковий Наука, освіта, техніка 

 

Вживання термінів 

публіцистичний Преса, публічні виступи Суспільно – політична 

лексика 

Офіційно - діловий Справочинство 

(документи, накази, 

закони) 

Стандартна структура 

документів 

розмовний Щоденне спілкування Стислість, діалогічна 



форма 

Конфесійний 

(церковний) 

Релігійні конфесії Усна форма та писемна 

форма, церковна 

термінологія 

 

 

2. Поглиблення відомостей про науковий стиль. 

2.1 Прослухати текст, вказати його особливості (терміни, наукову лексику). 

Цілющі фрукти 

Чудовими цілителями є плоди саду – аґрус, суниці, смородина. Абрикоси посилюють зір. 

Виноград, вишні, сливи зміцнюють організм, є протизапальними засобами. 

Багатий букет цілющих властивостей мають яблука та кавуни. Ними лікують гіпертонію, 

захворювання кровоносної системи. 

2.2.Особливості наукового стилю. 

1. Виклад достовірної інформації. 

2. Використання термінів. 

3. Пояснення причин явищ і подій. 

3.Закріплення теоретичного матеріалу на основі письмових та усних різнотипних 

завдань. 

3.1. Робота в групах. Вправа  - доведення 601, сторінка 249. 

Прочитавши текст, довести його приналежність до певного типу та стилю    мовлення.(1 

– науковий стиль – опис.2 – художній стиль – розповідь). 
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Ми писали, ми трудились,  

Наші руки вже стомились,  

А щоб гарно написати,  

Треба пальці розім’яти.  

Руки кілька раз тряхнемо  

І писати знов почнемо,  

Відпочивши дружно враз  

Приступив до праці клас.  

4.Усний докладний переказ тексту наукового стилю. 

Текстова основа - вправа 603, сторінка 251. 

4.1 Читання тексту вчителем або учнем, сприймання класом. 

Виноградний равлик 

Найбільший з європейських молюсків – виноградний равлик – легко вміститься на 

долоні. Його називають так тому, що найсмачнішим делікатесом для нього є виноградне 

листя. У равлика понад двадцять тисяч зубів.  

Ріжки равлика слугують йому двома парами своєрідних пальців – щупальців. На них 

розташовані очі. Такі своєрідні очі – антени дозволяють равликові спершу переконатися, чи 

безпечно навкруги, а лише потім виповзати з мушлі. 

Мушля для равлика не лише прикраса, а й головний захист у житті. У ній равлик зимує, а 

влітку може миттєво сховатися від їжака, жаби та інших недругів. 

Равлики – справжні всюдиходи. Їм не потрібні прокладені колії: вони роблять їх самі. 

Щоб не подряпати своє дуже ніжне тіло, равлик мусить спершу змастити свій шлях власним 

слизом і тоді пересуватися. 

4.2. Словникова робота: пояснити лексичне значення слів: 

Молюск, делікатес, мушля, всюдихід, колія. 

Молюск – тип тварин із спіральним дробленням.  



Делікатес - вишукана страва 

Мушля – захисний скелетний утвір, що вкриває тіло молюсків.  

Всюдихід – автомобіль, який легко переборює різні шляхові перешкоди.  

Колія – наїжджене заглиблення від коліс на дорозі. 

4.3.Обгрунтування належності тексту до наукового стилю (достовірна 

 інформація, використання термінів, пояснення явищ). 

4.4.Колективне складання  плану 

Виноградний равлик 

Орієнтовний план 

1. Найбільший з європейських молюсків. 

2.Ріжки – своєрідні пальці – щупальці. 

3. Головний  захист у житті.  

4.Равлики – всюдиходи. 

4.5 Усний докладний переказ за складеним планом. 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Які стилі мовлення вам відомі? 

 Яка особливість стилів? 

 Сфера вживання? 

Домашнє завдання: підготувати інформацію у науковому стилі «Цікаве із життя 

рослин і тварин» ( оформити у папку  - проект) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 27  

Тема уроку: Другорядні члени речення.  Означення.  Способи вираження означень. 



Мета: поглибити знання учнів про другорядний член речення – означення ,його стилістичну роль 

у зв’язному висловлюванні; формувати  вміння ставити запитання до другорядного члена речення й 

виділяти його умовними позначками; 

 розвивати  вміння конструювати речення, поширюючи їх означенням; 

 виховувати шанобливе ставлення до історичної спадщини України.   

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань  

Обладнання:  таблиця «Другорядні члени речення», підручник. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування. 

 
1.Повторення вивченого. 

1.1. Продовжити думку ( незакінчені речення) – закріплення теоретичних відомостей. 

1.2. Робота біля дошки . Синтаксичний розбір речення. 

2. Поглиблення знань з теми. 

 2.1.Коментоване письмо. 

 2.2. Вибірковий диктант. 

2.3.Відтворення деформованого тексту. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Повторення вивченого. 

1.1.Продовжити думку( незакінченні речення)  – закріплення теоретичних відомостей. 

 Додаток, означення, обставина – це….. 

 Додаток означає… 

 Означення називає…. 

 Обставина називає… 

 Якщо у реченні є тільки підмет і присудок – це.. 

1.2.Робота біля дошки.  

Синтаксичний розбір речення 

Безмовні тумани тремтять над шляхами. 

Вода в річці несла жовте листя й очеретини. 

2.Поглиблення знань з теми. 

Означення 

Називає ознаку предмета 

Питання 

Який? Чий? Котрий? 

Підкресленння 

Хвиляста лінія 

Приклади 

Місто (яке?) Чернігів розташоване (на якому?) на правому березі Дніпра. 

 

 Яка роль означення в реченні? 

 Графічне позначення? 

 Які частини мови виступають в ролі означень? 

 Підібрати означення до іменників: день, море, друг, мама… 

 На які питання відповідають? 

 
2.1. Коментоване письмо. 

(Записати речення виділити означення, з’ясувати , що означають). 

Стоять похмурі ялини. Вони розвісили зелені шати до землі.  Щось кажуть товстелезним дубам, 

що сягають хмар. От зрозуміти б їхню чарівну мову. Певно, можна чимало незвичайного почути. 



2.2.Вибірковий диктант. 
 Виписати означення із означуваними словами. 

Прийшов  золоточубий вересень. Після душного літа, після серпневих теплих днів настала 

золота осінь. По узліссях ще ростуть червоноголові підосичники, зеленуваті сироїжки,запашні 

рижики. На старих пеньках туляться один до одного тонконогі опеньки. У мохових болотах 

розсипана по купинах червона журавлина. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Щось не хочеться сидіти,  

Треба трохи відпочити.  

Руки вгору, руки вниз,  

На сусіда подивись.  

Руки вгору, руки в боки.  

Вище руки підніміть,  

А тепер їх опустіть.  

Плесніть, діти, кілька раз,  

За роботу, все гаразд.  

 2.3.Відтворення деформованого тексту. 

Визначити межі речень. Прочитати і списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайти 

означення, виділити їх графічно. 

ЛЮБЛЮ СВОЮ СТОЛИЦЮ 

Ви бачили місто в золотому саду то наш Київ тепла осінь тихо ступає його  вулицями дніпрові 

кручі вона вже розмалювала неповторними золотистими фарбами листя каштанів на багатолюдному 

Хрещатику аж горить ще яскравіше сяє золотом горда й велична Софія. 

 Дати характеристику першим трьом реченням за метою висловлювання та 

емоційним забарвленням. 

 Прочитати текст, опускаючи означення. Зробити висновок: яку роль відіграють 

означення в нашому мовленні. 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Що називає означення? 

 На які питання відповідає? 

 Графічне позначення. 

 Яка роль у реченні?  

 Навести власний приклад речення з означенням. 

Домашнє завдання: повторити параграф 15, записати  уривок улюбленого вірша (2-3 строфи) 

підкреслити означення та означувальні слова, усно скласти зв’язне висловлювання в науковому стилі 

про означення як член речення. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок № 28 

Тема уроку: Другорядні члени речення.  Додаток. Способи вираження додатків. 



Мета: поглибити знання учнів про другорядний член речення – додаток,його стилістичну 

роль у зв’язному висловлюванні; формувати  вміння ставити запитання до другорядного члена 

речення й виділяти його умовними позначками; 

розвивати мовленнєво-комунікативні вміння конструювати речення, поширюючи їх 

додатками; 

виховувати шанобливе ставлення до історичної спадщини України.   

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань  

Обладнання:  таблиця «Другорядні члени речення», підручник. 

 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування. 

1.Повторення вивченого. 

1.1. Лінгвістична гра.  

1.2. Пізнавальне завдання на зіставлення синтаксичних одиниць. 

2.Поглиблення знань з теми. 

2.1. Підтвердити або спростувати. 

2.2. Робота за підручником. Вправа – визначення відмінків, 136, сторінка 65. 

2.3. Творча вправа  на побудову речень, з поширенням їх другорядними членами. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Повторення вивченого. 

1.2.Лінгвістична гра.  

(По черзі учні класу називають іменник, а інші добирають до нього якомога більше 

означень). Наприклад: осінь – золотокоса, щедра, тепла, барвиста, сердита.  

Методична ремарка: повторити з учнями поняття епітетів та їх роль у тексті. 

1.2. Пізнавальне завдання на зіставлення синтаксичних одиниць. 

- Скласти й записати речення з поданими словосполученнями так, щоб прикметники 

виступали: 

 а) означенням; 

 б) присудком. 

-  Виділити граматичні основи речень. 

Зразок: 

Сумний Семен ходив цілий день. — Цілий день Семен був сумний. 

Круті гори; старий ліс; вузька долина; глибокий яр; пишні левади. 

-  За допомогою тлумачного словника з’ясувати значення слів левада, яр. 

Левада – присадибна ділянка із сінокосом, городом та плодовим садом. 

Яр – глибока, довга западина, яка утворилася внаслідок розмиву землі. 

2.Поглиблення знань з теми. 

 
Додаток 

Означає предмет 

Питання 

Кого? Чого? Кому? Чому? Ким? Чим? Кого? Що? 

Підкресленння 

Пунктирна лінія 

Приклади 

Я милуюся (чим? ) каштанами (під чим?  )під травневим дощем. 



 

2.1. Підтвердити або спростувати. 

 Додаток відповідає на питання прямого відмінка 

 Додаток означає предмет 

 Додаток головний член речення 

 Додаток позначається однією лінією 

2.2.. Робота з підручником. Вправа – визначення відмінків, 136, сторінка 65. 

Списати текст. Визначити, у яких відмінках стоять підкреслені додатки. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА  

Руки на плечі ставим: Ось так!  

Йде наш годинник: тік-так! Тік-так!  

Стрілочка ліва коло зробила –  

Сонечко в небі вона розбудила!  

Стрілочка права кругом обернулась –  

Лагідно сонечко нам усміхнулось!  

Стрілки годинника далі біжать,  

А нам, друзі, пора працювать!    

2.3. Творча вправа  на побудову речень, з поширенням їх другорядними членами . 

Доповнити речення, користуючись словами з довідки. Підкреслити 

підмети, присудки й додатки. З’ясувати відмінки іменників. 

1). Виорав чоловік (що?) ... .  

2). Посіяв на полі (що?) ... .  

3). Виріс славний льон і вкрився (чим?) ...  

4) Сонечко світило (на що?) ... тепленько, хмарка кропила (чим?) ... . 

5) (Кому?) ... з того було так любо, як от часом (кому?) ... , коли мати вмиє 

 (кого?) ... та ще й поцілує. 

Довідка: дощик, льон, дитина, поле, цвіт. 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Що означає додаток? 

 На які питання відповідає? 

 Графічне позначення? 

 Роль додатка у реченні? 

Домашнє завдання: повторити параграф 15, вправа 137(Підготувати зв’язне 

висловлювання з теми «Додаток»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 29 

Тема уроку:  Другорядні члени речення.  Обставина. Способи вираження обставин. 



Мета: поглибити знання учнів про другорядний член речення – обставину,його 

стилістичну роль у зв’язному висловлюванні; формувати  вміння ставити запитання до 

другорядного члена речення й виділяти його умовною позначкою; 

розвивати мовленнєво-комунікативні вміння конструювати речення, поширюючи їх 

обставинами; 

виховувати шанобливе ставлення до історичної спадщини України.  

Тип уроку:  узагальнення та систематизації знань  

Обладнання:  таблиця «Другорядні члени речення», підручник. 

 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування. 

1. Повторення вивченого. 

1.1. Виступи учнів із зв’язними висловлюванні у науковому стилі про додаток, 

означення, головні члени речення. 

1.2. Вправа -  відновлення речення. 

2. Поглиблення знань з теми. 

2.1. Скласти за таблицею зв’язне висловлювання в науковому стилі про 

обставину як член речення. 

2.2. Пояснювальний диктант. 

2.3  Вправа творчого характеру. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Повторення вивченого. 

1.1.Виступи учнів із зв’язними висловлюванні у науковому стилі про додаток, 

означення, головні члени речення. 

1.2. Вправа -  відновлення речення. 

 Відновити речення, визначити в них додатки й означення. 

Лежить, старому, на, ще, горбку, сніг. 

Густою, вітер, травою, шелестить. 

Зайченя, під, причаїлося, довговухе, кущам. 

Камінчики, лісового, дні, видно, на, струмка. 

Хмарки, прозорому, небу, по, біжать. 

2.Поглиблення знань з теми. 

2.1. Скласти за таблицею зв’язне висловлювання в науковому стилі про обставину 

як член речення. 

Обставина  

Називає ознаку дії  

Питання  

Де? Куди? Звідки? Коли? Чому? Як? З якою метою?  

Підкреслювання  

Риска - крапка  

Приклади  

                   Школярі (коли?) навесні поїхали (куди?) на екскурсію (куди?) до Умані.  

 

 

2.2. Пояснювальний диктант. 



Запишіть загадки, знайдіть і підкресліть у них обставини, поставте до них 

 питання. Якою частиною мови виражені обставини? 

Умивається часто, але рушником не витирається. (Кіт) 

Влітку відпочивають, а взимку дітей катають. (Санчата) 

Вдень ховається. Вночі йде шукать собі харчі. Весь з тоненьких голочок. Як він 

зветься?(Їжачок). 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА  

Руки на плечі ставим: Ось так!  

Йде наш годинник: тік-так! Тік-так!  

Стрілочка ліва коло зробила –  

Сонечко в небі вона розбудила!  

Стрілочка права кругом обернулась –  

Лагідно сонечко нам усміхнулось!  

Стрілки годинника далі біжать,  

А нам, друзі, пора працювать!    

2.3 Вправа творчого характеру. 

Поширити речення обставинами. Підкреслити граматичні основи. 

Записати речення. Доповнити їх власною розповіддю так, щоб утворилося зв’язне 

висловлювання. 

(Коли?) ... я йду вулицею. 

 Вечір надходить (як?) ... .  

Дивлюсь (куди?) ... . 

Дерева (як?) ... похитуються. 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 За таблицею узагальнити матеріал, вивчений на уроці. 

 Навести власний приклад речення з обставиною – робота ланцюжком. 

Домашнє завдання: повторити параграф 15, вправа 142. (Коротка розповідь про рідне 

місто чи село, підкресліть члени речення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 30 

Тема уроку: Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.   



Мета:  поглибити теоретичні знання з вивчених тем, практично закріпити набуті знання, 

удосконалювати вміння синтаксичного аналізу речень, з’ясувати значення другорядних членів 

речення у текстах; 

розвивати в школярів уміння узагальнювати, систематизувати вивчений матеріал,  

логічне  мислення, усне та писемне мовлення, пам'ять; 

виховувати любов до рідного слова.   

Тип уроку: узагальнення та систематизація вивченого  

Обладнання:  таблиця, підручник. 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування. 

1.Узагальнююче повторення теоретичного матеріалу. 

1.1. Розповідь учнями  за таблицею  

1.2. Лінгвістична гра «Впіймай помилку» 

2. Практичне закріплення теоретичного матеріалу. 

2.1. Робота біля дошки. 

2.2. Робота зі схемами. 

2.3. Вправа з коментуванням. 

2.4. Графічна робота. 

2.5. Орфографічна робота, синтаксичний розбір. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1. Узагальнююче повторення теоретичного матеріалу. 

1.1.Розповідь учнями  за таблицею про  

 Додаток 

 Означення 

 Обставини 

Додаток Означення Обставина 

Означає предмет Називає ознаку 

предмета 

Називає ознаку дії 

Питання 

Кого? Чого? Кому? 

Чому? Ким? Чим? Кого? 

Що? 

Який? Чий? Котрий? Де? Куди? Звідки? 

Коли? Чому? Як? З якою 

метою? 

Підкреслювання 

Пунктирна лінія Хвиляста лінія Риска - крапка 

Приклади 

Я милуюся (чим?) 

каштанами (під чим?) під 

травневим дощем. 

Місто (яке?) Чернігів 

розташоване (на якому?) на 

правому березі Дніпра. 

Школярі (коли?) 

навесні поїхали (куди?) на 

екскурсію (куди?) до Умані. 

 

1.2. Лінгвістична гра «Впіймай помилку». 

1. Додаток відповідає на питання хто, що? 

2. Обставина називає ознаку предмета. 

3. Додаток  називає ознаку предмета. 

4.  Означення підкреслюється пунктиром. 

5.  Підмет і присудок другорядні члени речення. 



6.  На питання де? , куди?, відповідає означення. 

7. Хвилястою лінією підкреслюється присудок (питання варіювати на розсуд вчителя). 

2.Практичне закріплення теоретичного матеріалу. 

2.1. Робота біля дошки. Вправа 140, сторінка 66. 

Спишіть текст, поставити слова у потрібних відмінках, підкреслити означення. 

2.2 Робота зі схемами. Вправа 143, сторінка 66. 

Скласти речення за схемами, запропонованими у вправі. 

2.3 Вправа з коментуванням. 

З поданого тексту виписати другорядні члени речення і проаналізувати 

їх, заповнивши таблицю. Знайти слова, що можуть виступати і додатком, і обставиною. 

Виписати їх разом зі словами, до яких вони відносяться. 

 

Слово 

 

Вид 

другорядного 

члена речення 

 

Слово, 

до якого 

належить 

 

На яке 

питання 

відповідає 

Якою 

частиною 

мови 

виражається 

 

     

 

Широкі дунайські степи... Ширяють над степом орли-сизокрильці,виглядає  

згори необачне птаство. Хмарами летять на степові озера дикі гуси та срібнопері лебеді. 

Стелиться степом битий шлях: ним татари ходять з Дунаю  

до Дністра, а звідти на Дніпро-Славуту. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА  

Руки на плечі ставим: Ось так!  

Йде наш годинник: тік-так! Тік-так!  

Стрілочка ліва коло зробила –  

Сонечко в небі вона розбудила!  

Стрілочка права кругом обернулась –  

Лагідно сонечко нам усміхнулось!  

Стрілки годинника далі біжать,  

А нам, друзі, пора працювать!    

2.4.Графічна робота. 

Складіть схеми речень.  

1. Три явори посадила сестра при  дорозі. 

2. У полі холод ночі став відчутнішим. 

3. Незабаром сюди мав прийти вчитель 

4. Дніпро – найбільша ріка в Україні 

5. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз. 

2.5.Орфографічна робота, синтаксичний розбір. 

Переписати, вставляючи на масці крапок пропущені букви. Визначити і підкреслити всі 

члени речень. 

Над в...сняним полем буйний віт...р віє. Молодий хазяїн вранці пш...ниченьку сіє. Виорю 

над річкою я ниву ш...рокую та посію хмелю в...сокого. Скоро назбираю меду соло...кого  та 

зб...ру родину в...ликую. 

 

 

 

ІV. Контрольно-оціночний етап 



 Роль другорядних членів у реченні? 

 Скласти зв’язне висловлювання про 

 додаток 

 означення 

 обставину 

Домашнє завдання: Пояснення домашнього завдання: повторити параграф 15, вправа 

145 (1,2 завдання). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок № 31 



Тема уроку: Усна відповідь на уроках української мови та інших предметів (за 

поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша. 
Мета:  навчити учнів складати зв’язні висловлювання в науковому стилі, виробити 

вміння складати усні відгуки про висловлювання товариша; 

 розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, пам’ять, привчати до точності у виборі 

лексики; 

 виховувати  культуру мовлення.  

Тип уроку : розвиток мовлення. 

Обладнання :  таблиці, пам’ятки, план аналізу відповіді. 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування. 

1. Пояснення нового матеріалу, опрацювання пам’ятки. 

2. Вправа – доведення. 

3.  Підготовка відповіді на тему «Будова слова». 

4. Опрацювання плану  аналізу усної відповіді. 

5. Відгук на відповідь однокласника на тему «Будова слова».  

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Пояснення нового матеріалу, опрацювання пам’ятки. 

Кожен учень на будь – якому уроці відповідає або вивчене домашнє завдання, або щойно 

опрацьований матеріал. Важливо знати як підготувати  

усну відповідь, щоб зацікавити слухачів логічно і послідовно викласти матеріал.   

Звернімося до пам’ятки «Як підготувати усну відповідь» . 

Як підготувати усну відповідь 

1. Уважно прочитайте текст із підручника. 

2. Визначте головні поняття, про які йдеться в тексті. 

3. Доберіть свої цікаві приклади. 

4. Складіть план відповіді. 

   

 Навіщо уважно читати текст? 

 Навіщо визначати головні поняття, про які йдеться в тексті? 

 Навіщо добирати свої цікаві приклади? 

 Навіщо складати план відповіді? 

2. Вправа – доведення. 

Вправа 624, сторінка 264. 

2.1.  Прочитати уважно текст. 

2.2. Довести його належність до наукового стилю. 

2.3. Визначити головні поняття: словосполучення, омоніми, лексичні норми. 

2.4. З’ясувати тему й основну думку. 

2. 5. Скласти орієнтовний план відповіді. 

Орієнтовний план 

1. Вислови на позначення раннього світанку. 

2. Лексичне значення омоніма займатися. 

3. Помилки вживання омоніма займатися. 

4. Значення лексичних норм. 

2.6. Переказ тексу вправи за планом. 



ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА  

Руки на плечі ставим: Ось так!  

Йде наш годинник: тік-так! Тік-так!  

Стрілочка ліва коло зробила –  

Сонечко в небі вона розбудила!  

Стрілочка права кругом обернулась –  

Лагідно сонечко нам усміхнулось!  

Стрілки годинника далі біжать,  

А нам, друзі, пора працювать!    

4.  Підготовка відповіді на тему «Другорядні члени речення». 

Учні звертаються до раніше вивченого параграфа № 15 та до таблиці, готують усну 

відповідь на тему «Другорядні члени речення» 

  

Додаток Означення Обставина 

Означає предмет Називає ознаку 

предмета 

Називає ознаку дії 

Питання 

Кого? Чого? Кому? 

Чому? Ким? Чим? Кого? 

Що? 

Який? Чий? Котрий? Де? Куди? Звідки? 

Коли? Чому? Як? З якою 

метою? 

Підкреслювання 

Пунктирна лінія Хвиляста лінія Риска - крапка 

Приклади 

Я милуюся (чим?) 

каштанами (під чим?) під 

травневим дощем. 

Місто (яке?) Чернігів 

розташоване (на якому?) на 

правому березі Дніпра. 

Школярі (коли?) 

навесні поїхали (куди?) на 

екскурсію (куди?) до Умані. 

 

6. Опрацювання плану  аналізу усної відповіді. 

Наступний етап роботи вимагає різного підходу до роботи: один учень, опрацювавши 

теоретичний матеріал, повинен у науковому стилі дати відповідь на тему «Другорядні члени 

речення», а інший виступити у ролі доброзичливого критика, проаналізувавши відповідь 

однокласника за планом.  

5.. Опрацювання плану усної відповіді, параграф 73 

План аналізу усної відповіді 

1. Як розкрито тему? (Повно, не досить повно, частково). 

2. Чи послідовно викладено матеріал? 

3. Чи можна доповнити, уточнити відповідь? 

4. Чи вдало зроблено вступ і висновки? 

5. Чи дотримано вимог наукового стилю? 

6. Чи вдало дібрані приклади до сформульованих правил? 

7. Загальна оцінка відповіді. 

 

 

5.1. З’ясування лексичного значення слова доброзичливий. 

Доброзичливий – бажає, зичить людям добра. 

6. Відгук на відповідь однокласника на тему «Другорядні члени речення». 

6.1. Виступ учнів з усною відповіддю на тему «Другорядні члени речення». 

6. 2. Аналіз усних відповідей за планом.  

ІV. Контрольно-оціночний етап 



 Як підготувати усну відповідь? 

 Чому критик повинен бути доброзичливим? 

Домашнє завдання: опрацювати параграфи 72 – 73, підготувати усну відповідь на будь 

– яку вивчену тему та  відгук на неї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 32 



Тема уроку: Тематична контрольна робота №2. Словосполучення і речення 

(тестування). 
Мета: перевірити теоретичні  знання та практичні вміння та навички учнів з теми 

«Словосполучення та речення»; 

 розвивати вміння учнів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; 

виховувати любов до мови, зацікавлення результатами власної праці. 

Тип уроку: перевірка знань та навичок учнів. 

Обладнання: тестові завдання 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

1. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. 

2. Проведення інструктажу щодо їх виконання.  

3. Виконання роботи за варіантами.  

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. 

Кожне завдання – 1 бал. 

Загальна оцінка – від 1 до 12 балів. 

2.Проведення інструктажу щодо їх виконання. 

 Уважно прочитати завдання. 

 Записати № завдання. 

 Проаналізувати відповіді на завдання. 

 Знайти правильний варіант. 

 Під відповідним номером вказати відповідь цифрою. 

3. Виконання тестових завдань. 

I варіант 

1.Вкажіть словосполучення, в якому виділене слово є головним. 

1.Вечірня дорога. 2. Холодна весна.3.Розкішне гніздо. 4. Червона косинка. 

2. Вкажіть словосполучення, в якому, граматичний зв’язок здійснюється за допомогою 

лише закінчення. 

1.Працювати з комп’ютером. 2. Літати на планері. 3. Ходити по гриби.4. Писати олівцем. 

3. Знайдіть і виділіть  синонімічні словосполучення. 

1. Книжка з бібліотеки. 2. Подорожувати країною. 3. Подорожувати потягом. 4. Позичати 

книжку. 5. Бібліотечна книжка. 6. Повертати книжку. 

 4. Указати на словосполучення, в якому головне слово виражене дієсловом: 

1.Фігури з дерева;  

2. Широкий степ;  

3. Потребувати  допомоги. 

5. Визначити, в якому ряді всі сполучення слів належать до словосполучень: 

1. Веселе свято; на півдні; лунає музика; 

2.Ріка й море; цінні рослини; ніжно пахнути; 

3.Сторони горизонту; ботанічний сад; відгадати загадку. 

6. Визначити словосполучення, в якому допущено граматичну помилку: 

1. Дійти до берега;  

2. Відвідати музей;  

3. Грати в музичні інструменти. 



7. Виписати речення, до складу якого входить фразеологічне словосполучення. 

Підкреслити його. 

1. Мого товариша постійно переслідували невдачі, і він опустив руки. 

2.У своїх спогадах ми згадували щире ставлення класного керівника до нас. 

3. Цю логічну задачу ми розв’язали дуже швидко. 

8. Виписати речення, що складається з одного головного члена. Підкреслити граматичну 

основу. 

1. Людина завжди поважала землю, оберігала і плекала людське життя. 

2. Земля не любить лінивих і байдужих. 

3. Працю на землі завжди вважали святим обов’язком людини 

9. Виписати з речення словосполучення, що відповідає схемі «іменник+ іменник». 

Назвати головне і залежне слово; визначити, якими частинами мови  вони  виражені; указати 

на те, як  зв’язане  залежне слово з головним (за змістом чи за  змістом і граматично). 

Українська мова є мовою великого і гордого народу. 

10. Визначити, в якому рядку знаходиться спонукальне речення за метою 

висловлювання. 

1. Одрізаного не приставиш.  

2. Не криви писка коло чужої миски. 

3. Покора стіну пробиває. 4. Мовчанка гнів гасить.5. Від добра добра  не шукають. (З народної 

творчості). 

11. Визначити, який член речення тут виділений. Язик до Києва доведе (Нар. творчість). 

1 Підмет.  

2. Присудок.  

3. Додаток.  

4. Означення.  

5. Обставина. 

12. Знайдіть речення, в якому граматична основа виражена одним головним членом – 

присудком. 

1. З переляку душа в п’ятки втекла.  

2. Не підливай масла у вогонь. 

3.На похиле дерево і кози скачуть. (З нар. творчості). 

II варіант 

1. Вкажіть словосполучення, в якому виділене слово є залежним. 

1. Художня вишивка. 

2. Полтавські рушники.  

3. Золота медаль. 

4. Вишивати гладдю.  

2. Знайдіть з – поміж словосполучень слова, які не є словосполученням. 

1. Понад берегом.  

2.  Гарно причесана.  

3. Зоряна ніч.  

4. Місяць у небі. 

3. Визначте, яке за порядком слово виступає у реченні в ролі додатка. 

На охочого робочого все найдеться діло.(Народна творчість). 

1. Перше.  

2. Друге.  

3. Третє.  

4. Четверте.  

5. П’яте.  

6. Шосте. 

4. Назвати вид другорядного члена речення, що вказує на ознаку предмета й найчастіше 

виражається прикметником: 



1. Додаток;  

2. Означення;  

3. Обставина. 

5. Указати на словосполучення, в якому головне слово виражене іменником: 

1.Лісова галявина;  

2. Відвідати бібліотеку;  

3.Вирощувати картоплю. 

6. Визначити, в якому рядку всі сполучення слів належать до словосполучень: 

1.Зошити і книжки; після занять; високі гори; 

2. Зустріти друга; перед уроками; відпочивати вдома;  

3. Старовинне місто; збирати врожай; мій брат. 

7. Визначити словосполучення, в якому допущено граматичну помилку: 

1.Зошит по математиці;  

2. Сміятися з товариша;  

3. Побачити літак. 

8. Виписати речення, до складу якого входить фразеологічне словосполучення. 

Підкреслити його. 

1. Цілу низку народних пісень проспівав увечері наш дідусь. 

2. Розповідь учителя всіх взяла за душу. 

3. Наша земля ніколи не була обділена талантами. 

9.  Виписати речення, що складається з підмета і присудка. Підкреслити граматичну 

основу. 

1. Українці споконвіку любили батьківський край. 

2. В Україні завжди засуджували нероб. 

3. Хліб цінували більше за золото. 

10. Виписати з речення словосполучення, що відповідає схемі «іменник + іменник». 

Назвати головне і залежне слово; визначити, якими частинами мови вони виражені; указати на 

те, як зв’язане залежне слово з головним (за змістом чи за змістом і граматично). 

Людина завжди має знати історію свого народу, його мову (Б. Харчук). 

11.Знайдіть речення, в якому є обставини. 

1. Справжнє щастя завжди попереду. 

2. Свиня полудня не знає. 

3. Свинячі очі болота не бояться. 

4. Дурний собака і на хазяїна бреше. (З народної творчості). 

12.Знайдіть речення, в якому є всі три другорядні члени речення – додаток, означення і 

обставина. 

1. Вола в’яжуть мотуззям, а людину словом. 

2. Грудень землю грудить,  а хатинки студить. 

3. До першого грому земля не розмерзається. 

4. Згаяного часу в молодості потім не надолужиш. (З народної творчості). 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

Домашнє завдання: повторити вивчений матеріал з теми «Словосполучення та 

речення» 

 

 

 

Урок № 33 

Тема уроку: Речення з однорідними членами  (без сполучників та зі сполучниками а, 

але,і). Кома між однорідними членами речення.  



Мета:  поглибити знання учнів про однорідні члени речення, навчити знаходити їх у 

реченні, формувати вміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення; розвивати 

вміння працювати колективно та самостійно, логічне мислення та мовленнєві навички, 

 виховувати інтерес до культурної спадщини України. 

Тип уроку: поглиблення знань. 

Обладнання:  таблиці, підручник 

 Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

 1.Вивчення нового матеріалу. 

1.1.  Пояснення за таблицею теоретичного матеріалу про однорідні члени речення. 

1.2.Засвоєння поясненого матеріалу . 

2. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

2.1.  Диктант – завдання. 

2.2. Вправа творчого характеру. 

2.3. Коментоване письмо. 

2.4. Самостійна робота. 

ІV. Етап організації виконання плану 

 1. Вивчення нового матеріалу. 

1.1.  Пояснення за опорною схемою теоретичного матеріалу про однорідні члени 

речення. 

              Опорна схема 

     Однорідні члени речення 

 

 

 

 

 

 

 
 - види однорідних членів речення; 

- інтонація при однорідних членах речення; 

- кома при однорідних членах речення без сполучників та зі сполучниками. 

1.2.Засвоєння поясненого матеріалу . 

 Які члени речення можуть виступати в ролі однорідних? 

 З якою інтонацією вимовляються? 

 Коли вживається кома при однорідних членах речення? 

 Коли кома не вживається? 

2. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

2.1.  Диктант – завдання. Вправа 146,сторінка 68. 

 Записати текст під диктовку вчителя, підкреслити знайдені однорідні члени. 

2.2. Вправа творчого характеру 148, сторінка 68. 

(Можна запропонувати працювати дітям парами або в групах.) 



Діти складають і записують речення з однорідними підметами, присудками, додатками, 

означеннями, обставинами. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Щось не хочеться сидіти,  

Треба трохи відпочити.  

Руки вгору, руки вниз,  

На сусіда подивись.  

Руки вгору, руки в боки.  

Вище руки підніміть,  

А тепер їх опустіть.  

Плесніть, діти, кілька раз,  

За роботу, все гаразд.  

2.3 Коментоване письмо. 

(Робота біля дошки. Записати речення , прокоментувати поставлені розділові знаки). 

 Сизі, чорні, фіолетові хмари поступово затягували вранішнє небо. Зимове сонце яскраво 

світить, але зовсім не гріє. Злетіла пташка високо та сіла на хмарину. Осінь всипала 

кольоровим листям доріжки і стежини. 

2.4. Самостійна робота. 

Вправа149. (Списати текст, розставити розділові знаки). 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Які члени речення є однорідними? 

 Яка інтонація притаманна однорідним членам речення? 

 Чи завжди ставиться кома між однорідними членами речення? 

Домашнє завдання: вивчити параграф 16, вправа 154(Списати прислів’я, пояснити їх 

значення, побудувати схеми речень за зразками на сторінці 68- 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 34 

Тема уроку:Узагальнювальне  слово при однорідних членах речення.  



Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, навчити визначати  

узагальнювальне слово  у реченні, формувати уміння ставити розділові знаки при однорідних 

членах речення; 

 розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, пам'ять, позитивні 

емоції, 

 виховувати шанобливе ставлення до природи. 

Тип уроку: засвоєння нових знань 

Обладнання: таблиця друкована або мультимедійна, підручник, Червона книга, 

ілюстрації з неї. 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних  навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

 

1. Практичне повторення  матеріалу. Самостійна робота. 

2. Пояснення нового матеріалу. 

2.1 Пояснення вчителя.  

2.2. Робота з таблицею або з графічними схемами. 

2. 3. Робота з підручником Вправа 157 , сторінки71 -72. 

2.4. Закріплення  теоретичного матеріалу. 

3.    Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

3.1. Вправа творчого характеру 158, сторінка 72. 

3.2. Коментоване письмо, трансформація тексту. Вправа 159, сторінка72. 

3.3. Самостійна робота. Вправа 162, сторінка 73. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Практичне повторення  матеріалу. 

 Самостійна робота. (Дати відповідь на питання 1 - 2 словами). 

1. З якою інтонацією вимовляються однорідні члени  речення? 

2. Які однорідні члени  речення можуть бути однорідними? 

3. Якщо однорідні члени  речення з’єднані сполучниками а , але, чи ставиться кома? 

4. Якщо однорідні члени  речення з’єднані неповторюваним сполучником і,чи ставиться 

кома? 

5. Лелека то витягував шию, то раптово опускав і вихоплював жабу з води гострим 

дзьобом. (Виписати однорідні члени.) 

6. Сині, білі, червоні, фіолетові айстри палахкотіли на клумбі біля школи.  (Виписати 

однорідні члени) 

(Кожна правильна відповідь оцінюється 2 б.) 

2. Пояснення нового матеріалу. 

2.1 Пояснення вчителя.  

Однорідні члени речення можна об’єднати спільною назвою – узагальнювальним 

словом. 

Розглянемо малюнки  вправи 156 і підберемо до узагальнювальних назв однорідні члени 

речення . Складемо речення з підібраними словами. Наприклад: На шкільній клумбі ростуть 

яскраві квіти: гвоздики, левкої, ромашки. Узагальнювальне слово є тим самим членом 

речення, що й однорідні члени речення. Воно може стояти у двох позиціях: перед 

однорідними, після однорідних членів речення. Зрозуміти правила вживання розділових знаків 

нам допоможуть графічні схеми. У схемах використовуються умовні позначення: УС – 

узагальнювальне слово, О – один із однорідних членів. 



2.2. Робота з таблицею або з графічними схемами. 

УС: О, О , О 

УС: О і О. 

УС: і О, і О. 

О, О, О – ус. 

О, О і О – ус. 

3. Робота з підручником. Вправа 157 , сторінка 71 – 72. 

Дібрати до груп слів узагальнювальне слово. Опрацювати правила на сторінці 72. 

Фізкультхвилинка 

Встаньте, діти, посміхніться, 

Землі нашій уклоніться 

За щасливий день вчорашній. 

Всі до сонця потягніться, 

Вліво, вправо нахиліться, 

Веретенцем покрутіться. 

Раз присядьте, два присядьте 

І за парти тихо сядьте. 

2.4.Закріплення  теоретичного матеріалу. 

- Яким терміном називаємо спільну назву для однорідних членів  речення? 

- Яким членом речення виступає узагальнювальне слово? 

- Де може стояти узагальнювальне слово? 

3. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу 

3.1. Вправа творчого характеру 158, сторінка 72. 

(Скласти і записати речення  з поданими групами слів. Міркування дітей про збереження 

природи. Інформація про Червону книгу.) 

3.2. Коментоване письмо, трансформація тексту. Вправа 159, сторінка72. 

 1. Пояснити вживання розділових знаків. 

2. Перебудувати речення, змінивши позицію узагальнювального слова.  

3. Записати трансформований текст. 

3.3. Самостійна робота. Вправа 162, сторінка 73 

(Списати. Розставити розділові знаки, підкреслити однорідні члени речення й 

узагальнювальні слова). 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Яким терміном називаємо спільну назву для однорідних членів  речення? 

 Яким членом речення виступає узагальнювальне слово? 

 Де може стояти узагальнювальне слово? 

 Яка пунктуація при наявності узагальнювального слова у реченні? 

Домашнє завдання:вивчити параграф 17, виконати вправу 164, наводити приклади ,що 

коментують правила вживання однорідних членів  речення. 

 

 

 

 

 

 

Урок № 35 



Тема уроку:Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з 

однорідними членами.  
Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, формувати уміння ставити 

розділові знаки при однорідних членах речення, розглянути правила постановки розділових 

знаків у реченнях з узагальню вальними словами; 

 розвивати уміння працювати колективно та самостійно,мовленнєві навички,  

виховувати шанобливе ставлення до дорослих. 

Тип уроку: засвоєння нових знань 

Обладнання : підручник, таблиці. 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

1.Повторення вивченого матеріалу. 

1.1. Доведення або спростування думки. 

1.2. Коментоване письмо (робота біля дошки).. 

2.Опрацювання нової теми. 

2.1. Пояснення нового матеріалу за таблицею, підручником, таблицею з мультимедійною 

дошкою. 

2.2. Усвідомлення теоретичного матеріалу. 

3. Практичне закріплення теоретичного матеріалу.  

3.1.Моделювання речень з однорідними членами. 

3.2 Вправа творчого характеру 160, сторінка 62.  

3.3. Вправа - міркування 163, сторінка 74. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1. Повторення вивченого матеріалу. 

1.1. Довести або спростувати думку. 

1. Однорідними можуть бути тільки головні члени речення. 

2. Однорідними можуть бути будь – які члени речення. 

3. Перед сполучником і , який з’єднує однорідні члени речення завжди ставиться кома. 

4. Перед сполучником  але , який з’єднує однорідні члени речення  завжди ставиться 

кома. 

5. Узагальнювальне слово є іншим членом речення ніж однорідні члени речення. 

6. Узагальнювальне слово - спільна назва однорідні члени речення. 

1.2. Коментоване письмо.(робота біля дошки). 

Записати речення, розставити розділові знаки, підкреслити однорідні члени речення.. 

Веселе дерево весело, бадьоро співає.  

Людина росте і вчиться для добра.  

У сонячний день небо чисте, ясне 

Після душного літа, після серпневих теплих днів настала золота осінь. 

Сидить дід за подушками і стріляє галушками. 

Сад стоїть у багрянці та в золоті 

2. Опрацювання нової теми. 

 

 

2.1. Пояснення нового матеріалу за графічними схемами, підручником. 

УС: О, О , О 

УС: О і О. 



УС: і О, і О. 

О, О, О – ус. 

О, Оі О – ус. 

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то між ними ставимо 

двокрапку. 

Якщо між узагальнювальним словом і однорідними членами стоять інші члени речення, 

тоді двокрапку ставимо перед першим однорідним членом. 

 Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то між ними ставимо тире. 

2.2. Усвідомлення теоретичного матеріалу. 

1. Чим є узагальнювальне слово для однорідних членів речення? 

2. Де може стояти узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами речення? 

3. Коли ставимо тире при узагальнювальному слові та однорідних членах речення? 

4. Коли ставимо двокрапку при узагальнювальному слові та однорідних членах  

речення? 

5. Пояснити пунктуацію у реченні. 

Усе навкруги залив молочний туман: і дерева, і дорогу, і будинки. 

Фізкультхвилинка 

Навколо дерев весело підемо. 

Різні листочки дружно підберемо. 

Відразу вгору піднімемо, 

А потім їх підкинемо,  

Нехай собі летять! 

3. Практичне закріплення теоретичного матеріалу.  

3.1.Моделювання речень з однорідними членами. 

Доповнити речення однорідними членами, уставляючи потрібні розділові знаки: 

двокрапку і коми. 

1)  ... повсюди лежала роса. 

2)  Уранці пахло нектаром польових квітів ... . 

3)  ... різними кольорами переливався ліс над річкою. 

4)  Почувся передсвітанковий перегук лісових пташок ... . 

- З’ясувати синтаксичну роль узагальнювальних слів і частини мови, якими вони 

виражені 

- Визначити граматичні основи. Знайти речення, що складається з  одного головного 

члена. 

3.2. Вправа творчого характеру 160, сторінка 62.  

1.Усно пояснити структуру схем. 

2. Скласти за схемами речення про живу природу. 

3.3. Вправа - міркування 163, сторінка 74 

 Прочитайте байку, свої міркування про головну думку запишіть,  використавши 

речення з однорідними членами  речення (3 -4 речення). 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Чим є узагальнювальне слово для однорідних членів речення? 

 Де може стояти узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами речення? 

 Коли ставимо тире при узагальнювальному слові та однорідних членах речення? 

 Коли ставимо двокрапку при узагальнювавльному слові та однорідних членах  

речення? 

 Домашнє завдання: вправа 165(1.) Напишіть твір – мініатюру за завданням вправи, 

використовуючи речення з однорідними членами речення різної структури.                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 36  

Тема уроку: Звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).  

Мета: поглибити знання учнів про звертання, навчити визначати їх у реченні, розглянути 

правила постановки розділових знаків у реченнях зі звертаннями, удосконалювати вміння 

інтонувати речення зі звертаннями,  



розвивати культуру усного та писемного мовлення, мислення, пам'ять, 

виховувати  доброту, людяність. 

Тип уроку: повторення й узагальнення знань, умінь і навичок 

Обладнання: таблиці, підручник. 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

1.Повторення теоретичного матеріалу. 

1.1 Пояснення вчителя.  

1.2. Робота з таблицею та матеріалом підручника. 

 1. 3. Засвоєння опрацьованого  матеріалу. 

 2. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

  2.1 Комунікативний практикум.( Робота в парах). 

  Фізкультхвилинка 

 2.2. Вибірковий диктант. 

 2.3. Вправа творчого характеру 168, сторінка75. 

 2.4. Орфоепічний практикум. Вправа 171 (усно), сторінка 77. 

 2.5 Робота в групах.Вправа169, сторінка 76.  

ІV. Етап організації виконання плану 

1 Повторення теоретичного матеріалу 

1.1 Пояснення вчителя. 

Кожен із нас щоденно спілкується з оточуючими, звертається до рідних, однолітків, 

дорослих. Як можна звернутися до співрозмовника? Отже, у мовленні ми використовуємо 

слова, які називають того, до кого звертаємося. У мові їх називають звертанням. Звертання  

членом речення не буває, а ускладнює його. Може стояти на початку, у середині та кінці 

речення. Завжди відокремлюються комою. В українській мові звертання стоїть у формі 

кличного відмінка 

2.1. Робота з таблицею та матеріалом підручника. 

Узагальнююча таблиця-схема "Відомості про звертання" 

Що означають 
Як 

виражаються 
Роль у реченні Приклади 

Особу, до якої 

звернене 

мовлення, 

рідше - клички 

тварин або 

назви неістот. 

Можуть означати 

уособлені явища 

дійсності. 

Іменниками у 

кличному 

відмінку або 

у формі називного 

відмінка, а 

також іншими 

частинами 

мови в значенні 

іменника, 

іменними 

сполученнями. 

Не бувають  

членами речення, 

алише 

ускладнюють 

їх. 

Поезіє, красо моя, 
окрасо, я перед тебе 

чи до тебе жив? 

 (В.Стус). 

Мово! Пресвятая 

Богородице мого 
народу! 3 чорнозему, з 

любистку, м'яти, рясту, 

євшанзілля, з роси, від зорі 

і місяця народна.  

К.Мотрич. 

Ти наше диво калинове, 

кохана материнська 

мово! (Д. Білоус). 



 

1. 3. Засвоєння опрацьованого  матеріалу. 

- Яка роль звертання у мовленні? 

 - Позиція звертання в реченні? 

- Яким членом речення виступає? 

- Форму якого відмінка має звертання? 

- Які розділові знаки використовують при звертанні? 

 2. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

2.1 Робота в парах. Комунікативний практикум. 

Уявіть себе членами родини,розіграйте ситуацію з можливими формами звертання. 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Щось не хочеться сидіти,  

Треба трохи відпочити.  

Руки вгору, руки вниз,  

На сусіда подивись.  

Руки вгору, руки в боки.  

Вище руки підніміть,  

А тепер їх опустіть.  

Плесніть, діти, кілька раз,  

За роботу, все гаразд.  

2.2. Вибірковий диктант. 

(Виписати звертання. Вкажіть звертання поширені й непоширені). 

Високоповажний добродію, Андрію Павловичу!  До тебе, Україно, наша бездольная  

мати, струна моя перша озветься. Доле моя, доле, де тебе шукати? Здрастуй, мій сонячний 

краю, ти снишся мені! Зоре моя вечірняя, зійди над горою. Вона  вас любила, рожевії квіти. 

Хай, милі друзі, вам щастить у дружбі вірній, у праці мирній! 

2.3.Вправа творчого характеру 168, сторінка 75. 

(Скласти речення, використавши слова як звертання, що стоять на початку, у середині та 

в кінці речення). 

2.4. Орфоепічний практикум. Вправа 171 (усно), сторінка 77. 

(Назвати звертання, вивчити скоромовку). 

2.5 Робота в групах.Вправа169, сторінка 76. 

 (Спишіть,випишіть іменники, що мають форму кличного  відмінка,підкресліть головні 

та другорядні члени речення). 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Яка роль звертання у мовленні? 

 Позиція звертання в реченні? 

 Яким членом речення виступає? 

 Форму якого відмінка має звертання? 

 Які розділові знаки використовують при звертанні? 

 Наведіть приклад речення із звертанням, проаналізуйте його. 

 Домашнє завдання: вивчити параграф 18, вправа 170. (Скласти речення  з поданими 

звертаннями, щоб вони стояли на початку, у середині й у кінці речення). 

                                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 37 – 38 

Тема уроку: Контрольний переказ тексту.  

Мета: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово 

докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю;  

розвивати зв’язне мовлення, пам'ять, збагачувати словниковий запас;  

виховувати патріотичні почуття.  

Тип уроку: уроки розвитку мовленнєвих умінь і навичок 



Обладнання: ілюстрований матеріал, текст переказу, мультимедійна презентація «Храми 

України », або «Софія Київська» 

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

1. Вступне слово вчителя, демонстрація слайдів. 

2.Читання тексту переказу вчителем, сприймання учнями. 

3. Аналіз змісту прослуханого тексту. 

4. Словниково-орфографічна робота. 

5. Повторне читання тексту, робота над планом. 

6. Заключне читання тексту. 

7.  Складання усного переказу. 

Фізкультхвилинка 

8. Підготовка чорнового варіанту переказу. 

9. Редагування написаного. 

10. Опрацювання чистового варіанту переказу.. 

 ІV. Етап організації виконання плану 

1. Вступне слово вчителя, демонстрація слайдів. 

Учитель, коментуючи ілюстративний матеріал або слайди, повинен показати велич та 

значення культурного надбання нашого народу, зацікавити історією Батьківщини. 

2.Читання тексту переказу вчителем і сприймання учнями. 

                            Софія Київська 

 У центрі Києва, на Софійському майдані, понад дев’ять століть височить пам’ятка 

давньоруського мистецтва – славетний Софійський собор.  

 Софія Київська… Чудове творіння народного генія, свідок високої культури й 

героїчного минулого. Важко уявити, скільки подій відбулося в цих стінах, скільки людей 

побувало під її склепінням зі своїми радощами, сподіваннями і горем. Собор був свідком 

блискучих злетів і поразок, гіркоти між князівських війн. Його мозаїчну підлогу топтали 

копита монгольських коней, а жадібні руки загарбників тяглися до блискучих золотих 

прикрас. Так багато могли б розповісти ці давні стіни! Та як змусити їх розкрити свої 

таємниці? 

 Тепер Софія – музей. На її місці, за словами літописця, було колись поле поза містом. 

Ярослав Мудрий звів собор на честь перемоги над кочовими племенами – печенігами. Тоді 

місто розширилось, його оточили потужними земляними валами. Урочистим в’їздом до нього 

були Золоті ворота, споруджені у вигляді башти з надбрамною церквою Благовіщення. 

3. Аналіз змісту прослуханого тексту. 

Питання  для бесіди: 

- До якого типу і стилю мовлення належить прослуханий текст? 

- Де знаходиться Софія Київська? 

- Свідком чого довелося бути цьому чудовому творінню народного генія ? 

- Хто звів цей собор і на честь чого? 

- Сьогодні Софія – музей. Хто був у Софійському соборі? Поділіться своїми  

враженнями від побаченого. 

4. Словниково – орфографічна робота. 

Робота біля дошки  (Записати на дошці слова та словосполучення, пояснити їх 

написання). 



Софія Київська, пам’ятка давньоруського мистецтва,  на Софійському майдані, 

склепіння,  Софійський собор, монгольські коні, мозаїчна підлога, печеніги, Золоті ворота, 

надбрамна церква Благовіщення. 

5.Повторне читання тексту, самостійне складання плану. 

  ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Щось не хочеться сидіти,  

Треба трохи відпочити.  

Руки вгору, руки вниз,  

На сусіда подивись.  

Руки вгору, руки в боки.  

Вище руки підніміть,  

А тепер їх опустіть.  

Плесніть, діти, кілька раз,  

За роботу, все гаразд.  

5.1. Вчитель повторно читає текст. 

5.2. Робота над планом.(учні зачитують варіанти, корекція,зміни) 

     Софія Київська 

Орієнтований план 

1. Творіння народного генія. 

2. Собор – свідок високої культури й героїчного минулого. 

3. Софія – музей. 

6. Заключне читання тексту. 

7.  Складання усного переказу. 

8. Підготовка чорнового варіанту переказу. 

9. Редагування написаного. 

10. Опрацювання чистового варіанту переказу 

ІV. Контрольно-оціночний етап 

Домашнє завдання: повторити параграф 18, описати храм, церкву, капличку, які є у 

вашому місті. 

 

 

 

 

 

  



Урок № 39 - 40 

Тема уроку: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами(практично). 

Виділення їх на письмі комами.  

Мета:  ознайомити учнів з поняттям «вставні слова», навчити визначати їх у реченні, 

формувати вміння виділяти вставні слова в текстах; 

 розвивати вміння складати усні та письмові  висловлювання в різних стилях,мислення,  

пам'ять; 

виховувати шанобливе ставлення до національної символіки України.  

Тип уроку: засвоєння нових знань 

Обладнання: таблиці, підручник, графічні схеми.  

Хід уроку 

 

І. Етап орієнтації.  

ІІ. Етап цілепокладання.  

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 

ІІІ. Етап проектування.. 

1.Повторення  матеріалу з попередньої теми. 

1.1 Зв’язне висловлювання на тему «Звертання». 

1.2  Синтаксичний розбір речення.  

2. Пояснення нового матеріалу. 

2.1. Пояснення вчителя.  

2.2. Робота з таблицею, із графічними схемами. 

2.3.Колективна робота з підручником. Вправа 175 (усно), сторінка 78. 

3. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

3.1. Словникова робота. 

Фізкультхвилинка 

3.2.Творче конструювання речень із вставними словами (за варіантами). 

3.3. Вибіркове письмо. Вправа 176,сторінка 79. 

3.4. Самостійна робота. Вправа 178, сторінка 80.  

3.5. Хвилинка-цікавинка  про вставні слова та члени речення.  

3.6. Вправа творчого характеру 179, сторінка 80. 

ІV. Етап організації виконання плану 

1.Повторення  матеріалу з попередньої теми . 

1.1. Зв’язне висловлювання на тему «Звертання».(2- 3 учня) 

1.2. Виконати синтаксичний розбір речення.  

Дзвени, моя пісне крилата, в вітрах світової весни. 

2. Пояснення нового матеріалу. 

2.1. Пояснення вчителя.  

У мовленні є слова, що виражають ставлення мовця до висловлюваного. Наприклад:На 

мою думку, сьогодні буде сонячно, незважаючи на густий туман. 

Ці слова називаються вставними. Вони виражають різні відтінки почуттів мовця, не є 

членами речення. На письмі вставні слова виділяються комами. 

Початок речення, ВС, кінець речення. 

ВС, кінець речення. 

Початок речення, ВС. 

  2.2. Робота з таблицею ,із графічними схемами. 

Що виражають Вставні слова Приклади 

Упевненість Звичайно,безперечно, 

безумовно, справді. 

Безперечно, кожен із нас 

повинен бути ввічливою 



людиною. 

Невпевненість Очевидно,здається, може, 

мабуть, певно.  

Може, ще й для мене 

прийде лагідна весна 

Різні почуття На щастя, на жаль, на 

біду, на радість. 

На жаль, осінні дощі 

затяглися надовго.. 

Джерело повідомлення По–моєму, кажуть, як 

відомо. 

Кажуть, що без труда не 

витягнеш і рибку із пруда. 

Порядок викладу думок По–перше, отже, 

наприклад. 

Літо бабине вгорі, отже, 

осінь на порі. 

Увічливість Вибачте, будь ласка, 

даруйте. 

Повторіть, будь ласка, 

завдання. 

 

2.3.Колективна робота з підручником. Вправа 175 (усно), сторінка 78. 

(Прочитати текст; з’ясувати, що виражають виділені слова; пояснити,яких відтінків 

набуває завдяки їм висловлена в кожному реченні думка). 

3. Практичне закріплення  теоретичного матеріалу. 

3.1. Словникова робота. 

(Записати слова, пояснити, що вони виражають). 

Здається, по-моєму, на думку кого-небудь , по-перше, очевидно, по-третє, звичайно, на 

жаль, нарешті, отже, таким чином,будь ласка, вибачте, наприклад. 

Фізкультхвилинка 

Навколо дерев весело підемо. 

Різні листочки дружно підберемо. 

Відразу вгору піднімемо, 

А потім їх підкинемо,  

Нехай собі летять! 

3.2.Творче конструювання речень із вставними словами (за варіантами) 

Побудувати три речення із вставними словами на тему: «Як треба поводитися у 

громадських місцях». 

Варіант 1. На основі поданих схем-моделей: 

ВС , ... . 2) ... ,ВС , ... . 3)  ..., ВС . 

Варіант 2. На основі опорних слів: на жаль, будь ласка, очевидно. 

3.3. Вибіркове письмо. Вправа 176,сторінка 79. 

 Які ви знаєте символи держави? 

 Що являє собою герб України? 

 Що являє собою прапор України? 

 Продекламуйте Гімн України. 

(Виписати речення зі вставними словами, що вони виражають). 

3.4. Самостійна робота. Вправа 178, сторінка 80.  

(Списати текст, виділяючи вставні слова комами). 

3.5 Хвилинка-цікавинка  про вставні слова та члени речення, сторінка 80.  

- Лише вставні слова: мабуть, по-перше, по-друге, щоправда, отже.  

- Не бувають вставними: навіть, майже, приблизно, принаймні, особливо. 

- Вставні слова і члени речення: правда, кажуть, може, здається, на щастя. 

3.6. Вправа творчого характеру 179, сторінка 80.. 

Поміркуй!  (Скласти зі словами речення, у яких ці слова виступали то вставними , то 

членами речення). 

 Наприклад: Упевнений у собі може гори звернути. Я , може, ще буду відомим 

спортсменом. 

 

 



ІV. Контрольно-оціночний етап 

 Яка роль вставних слів у висловлюванні? 

 Що виражають? 

 Які відтінки почуттів виражають? 

 Яким членом речення бувають? 

 Пунктуація при вставних словах. 

Домашнє завдання: вивчити параграф 19, вправа 180 (Списати текст, вставні слова 

підкреслити). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


