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Урок української мови у 5 класі 

Учитель: Зуденкова І.М. 



Тема уроку:  Урок – подорож «Узагальнення та систематизація 

вивченого матеріалу на основі мовних розборів» 

Мета:  

 удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати вивчений матеріал на 

основі мовних розборів;  

 розвивати вміння працювати колективно та самостійно, логічне мислення, 

творчу уяву, мовленнєві навички; 

 виховувати культуру усного й писемного мовлення, почуття 

колективізму, почуття поваги до рідного краю.  

Тип уроку: закріплення знань. 

Обладнання:. Презентація »Дива Херсонщини», текстова основа уроку, 

зразки мовних розборів, епіграф на дошці, алфавіт 

Хід уроку 

І.Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних 

результатів. 

 На початку уроку проведемо "Самоналаштування" 

 Разом зі мною налаштуємося на позитивний результат, тому повторюємо за 

мною : 

-  Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. 

- Я особистість творча. 

-  Я бажаю  собі і всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці. 

Звернімося до епіграфу нашого уроку, хто бажає прочитати? 

                                                  Епіграф уроку 

По тобі Дніпро могутньо плине   

І до тебе горнуться моря.  

Золота південна Україно, 

Легендарна Тавріє моя 

  М. Братан 

- Як ви гадаєте про що буде йти мова на нашому уроці? 



Ми сьогодні будемо говорити про Херсонщину, її дива, 

використовуючи текстовий матеріал, який лежить у вас  на парті,мандруючи 

її найцікавішими куточками і водночас,повторюючи матеріал на основі 

мовних розборів. Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема 

уроку «Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу на основі 

мовних розборів». 

Урок буде проходити у незвичайній формі, у якій саме ви повинні 

визначити самостійно. 

 А для цього проведемо гру.  

20, 19, 6, 19, 21, 19, 9 

Розшифруйте слово за допомогою алфавіту, кожне число позначає 

певну букву алфавіту(подорож) 

Для того, щоб подорож була вдалою, ви повинні: 

Знати: види мовних розборів і вміти їх застосовувати; аналізувати 

запропонований  матеріал,порівнювати, зіставляти, синтезувати  й робити 

висновки. 

І перед тим як ми вирушимо в дорогу, я пропоную вам записати на 

метеликах, що ви хочете отримати від нашої  подорожі. Запишіть свої 

побажання і прикріпимо їх на  нашому деревці очікувань та результатів . В 

кінці мандрівки побачимо чи справдились ваші очікування. А тепер в путь. 

ІІ. Закріплення матеріалу. 

Демонструється слайд про Острів Джарилгач   

- Зверніть увагу на екран, що ви бачите на слайді? 

- Перед вами  текстовий матеріал про острів, ознайомимося з 

цікавою інформацією  

Текстовий матеріал 

Острів Джарилгач - знаходиться за 8 км. від Скадовська,. Це, мабуть, 

найкрупніший  нежилий  острів  в Центральній  Європі і  безумовно 

найбільший в Україні. Незвичайним є те, що на такій відстані посеред 

острова б'є  холодне джерело з прісною  водою, є більше  400  невеликих 



сольових озер. На острові є коси Льовкіна, Дурілова, Дрібна, Глибока, 

Ведмежа і Синя. Острів  відокремлений від материка Джарилгацькою 

затокою.  Джарилгач в перекладі з тюркської мови означає "обпалені 

дерева". Геродот - свідчить про те, що острів колись був густо вкритий лісом. 

І залишив частинку славної історії, пов'язаної із міфами про Геракла і Ахілла. 

На острові збереглася унікальна флора і фауна, більшість видів занесені до 

Червоної книги. На косі Джарилгач, розташований Джарилгацький 

ботанічний заповідник площею 300 га, де охороняється ділянка з 

природною рослинністю. 

- Як ви думаєте з якими словами ми будемо працювати? 

- Давайте пригадаємо, які мовні розбори ми вивчили? 

- А який мовний розбір відрізняється від того, який ви вивчали у 

початковій школі? 

- Давайте з вами проведемо змагання хто швидше проаналізує 

слова і вкаже  на їх особливості . 

 Джарилгач, Скадовськ 

Отже, фонетичний розбір –  це один із видів мовного аналізу, який 

полягає в тому, щоб визначити у фонетичному слові кількість звуків, 

позначення їх буквами, охарактеризувати голосні і приголосні, поділити 

слово на склади й проаналізувати їх. 

Робота на дошці і в зошиті (Виставляння оцінок). 

Мандруємо далі 

(Демонструється слайд про Чорноморський біосферний заповідник) 

- Зверніть увагу на екран, що ви бачите на слайді? 

- Перед вами  текстовий матеріал, ознайомимося з цікавою 

інформацією  

Текстовий матеріал 

Чорноморський біосферний заповідник 

Це найбільший за площею заповідник України. Він є природним 

еталоном водно-болотних угідь північного узбережжя Чорного моря . 



Територія заповідника відноситься до Голопристанського району 

Херсонської області й, частково, до Очаківського району Миколаївської 

області.  

Чорноморський заповідник створений 1927 року, у 1983-му був 

проголошений біосферним. До складу заповідника входить 6 материкових 

ділянок і понад 20 островів  

 У Червону книгу України занесено 41 вид рослин, 37 видів комах і 

більше 100 видів тварин . В межах заповідника відзначено 86 видів риб, що 

складає біля 50% видового складу риб Чорного моря 

Отже, наступна вправа.  

Чорноморський заповідник в основному – це водні угіддя. 

Працювати будемо зі словом вода 

1Утворити від слова «Вода» якнайбільше спільнокореневих слів 

 2.Чи змінюється при цьому лексичне значення слова?  

3.Якими способами утворювали слова? 

4Зробити розбір слова за будовою водомір(на дошці) 

Підсумуємо,морфемний розбір – це  поділ слова на значущі частини, з 

яких складається слово. 

Мандрівка продовжується 

- Чи були ви у цих місцях насправді? Що  вони вам нагадують? 

- Перед вами  текстовий матеріал, ознайомимося з цікавою 

інформацією  

Текстовий матеріал 

Парк «Асканія-Нова» - унікальна пам'ятка садово-паркового мистецтва 

кінця XIX століття . Це найбільший за площею (182,2 га) ландшафтний 

зрошуваний парк на півдні України. Дендропарк є своєрідним живим музеєм, 

Асканія-Нова” нараховує 110 видів тварин. З них 27 рідкісних видів тварин, 

які занесені до “Червоної книги ” (кінь Пржевальського, кулан туркменський, 

зебра Греві, гвинторогий козел, гривастий баран, огар, степовий орел, сірий 

журавель) 



- Що означає слово «парк»? Яке його лексичне значення? 

- Тож давайте виконаємо  лексичний розбір слова «парк» 

Мандрівка продовжується 

- Що ви бачите на екрані?( пісок, пустеля) 

- Перед вами  текстовий матеріал, ознайомимося з цікавою 

інформацією  

Текстовий матеріал 

Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом у Європі. 

Складаються із безмежних барханів (тутешні мешканці називають їх 

«кучугурами»), висотою близько 5 м, і негустою рослинністю. Знаходяться ці 

піски у Цюрупінському районі (стара назва Цюрупінська – Олешки). 

Стримують пустелю, яка в діаметрі має розмір близько 15 км, штучно 

насаджені густі ліси. За температурним режимом та кількістю опадів їх 

можна швидше віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 

градусів, і гарячі потоки, що йдуть від пісків, розгонять дощові хмари. Тому 

дощів тут менше. Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не видно ані 

неба, ані сонця. В пустелі на глибині 300-400 м існує прісне підземне озеро з 

дуже смачною водою.  

Проте, науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не 

можна, оскільки рівень води знизиться, і ліси не зможуть стримувати піски.     

- Про який ще мовний розбір ми не згадали? 

- Із цього тексту виберемо речення та словосполучення для 

синтаксичного аналізу 

Синтаксичний розбір речення  

Стримують пустелю штучні  густі  хвойні  насадження. 

(просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неускладнене) 

- У чому особливість цього речення? 

Отже,синтаксичний розбір - це граматична характеристика 

синтаксичних одиниць, а саме словосполучень, простих і складних речень. 

  



Самостійна робота 

Випишіть на власний розсуд з речення словосполучення , зробіть їх  

синтаксичний розбір, обґрунтуйте свою відповідь. 

Ось і підійшла до кінця наша мандрівка. 

- Чи сподобалася вам, чим саме? 

Давайте до оформимо наше деревце вашими  плодами знань, які ви 

закріпили,  засвоїли чи вивчили  на цьому уроці. 

 ІІІ. Підбиття підсумків уроку 

Бесіда ( з використанням технології «Метод ПРЕС» ) 

- Чи досягли ми мети, яку ставили перед собою 

на початку уроку-подорожі? 

- Чи цікавим був урок? 

Залишається тільки сказати, що ви були сьогодні - 

 ерудованими, бо знали правила!  

 Старанними, бо виконали всі завдання!  

 Допитливими, бо дістали знання у цій подорожі! 

Домашнє завдання 

- Які дива Херсонщини ви ще знаєте? Складіть розповідь про 

одне з них  (5-6 речень), використавши всі види мовних розборів, які 

ми вивчили.  

 


