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Анотація.  У роботі проаналізовано процес становлення інноваційних 

технологій у навчанні української мови і літератури у вітчизняній педагогіці; 

описано види і особливості застосування інноваційних методів навчання в 

сучасній системі освіти як в умовах карантину, що спричинений пандемією 

COVID-19, так і в умовах очного і змішаного типу навчання. 

 

1. ВСТУП 

 « У наших школах не повинно бути нещасливих дітей,  

душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.  

Успіх у навчанні-єдине джерело внутрішніх сил дитини, 

які породжують енергію для переборення труднощів, 

бажання вчитися.» 

В. Сухомлинський 

Пріоритетним напрямком у розвитку сучасної освіти, що викладено у 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, є підготовка 

високоосвічених людей, кваліфікованих спеціалістів, що здатні до творчої 

праці, освоєння і впровадження наукових та інформаційних технологій, 

професійного розвитку. Формування в державі нової системи освіти 

супроводжується змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-

виховного процесу. Це зумовлює появу інновацій. Відбувається 

переосмислення ролі вчителя у процесі модернізації системи освіти. 

Крім того, об’єктивне прискорення соціального і науково-технічного 

прогресу, кризові екологічні (не можна не згадати пандемію, спричинену 

вірусом COVID-19), політичні, демографічні явища, що виникли у сучасному 

світі, мають вплив на систему освіти. Традиційні педагогічні засоби 

виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу частіше не 

спрацьовують. Це пов’язано з невідповідністю темпів і характеру соціальних 

і педагогічних процесів, що викликають появу кризових явищ у педагогіці. 
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З огляду на вищесказане, забезпечити реалізацію вимог сучасної освіти 

повинна особистісно орієнтована освіта, яка реалізується багатьма 

методиками і технологіями: вальдорфська педагогіка (застосовується на базі 

СЗШ № 195                       м. Києва), технологія саморозвивального навчання 

Г.Селевка, дальтон-технологія, колективний спосіб навчання (О. Рівін, В. 

Дяченко), ігрові технології, проектні технології, розвивальне навчання, 

особистісно орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської, інтерактивні 

технології тощо. 

 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

У своїй роботі часто застосовую ігрові технології навчання, що є такою 

організацією навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у 

процесі включення учня в навчальну гру (це може бути ігрове моделювання 

явищ, «проживання» ситуації, мовознавчі ігри). Ця технологія допомагає не 

тільки підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу, умінь і навичок, а 

й дає учневі можливість самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяє 

емоційному сприйманню змісту навчання. Зокрема, науковці виділяють такі 

види ігор: навчальні, тренувальні, узагальнюючі; пізнавальні, виховні, 

розвиваючі; репродуктивні, продуктивні, творчі.  

 У сучасній освіті  виокремився  самостійний етап у розвитку методик і 

технологій ігрового навчання  «edutainment», суть якого полягає саме в 

«ігронавчанні». До найважливіших властивостей гри відносять той факт, що 

в грі, долаючи труднощі, і діти і дорослі можуть діяти так, як вони діяли б в 

екстремальних ситуаціях, на межі сил. Причому настільки високий рівень 

активності досягається ними, майже завжди добровільно, без примусу. 

Ініціативність, емоційна забарвленість гри визначають високий ступінь 

відкритості учасників. Вони добровільно відкриваються, відкидають у грі 
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психологічний захист. Втрачаючи настороженість, вони стають «самими 

собою». 

В Україні давно розроблена і активно пропагується технологія 

інтерактивного навчання О. Пометун. Метою цієї форми навчання є 

організація пізнавальної активності, що за основу бере створення 

комфортних умов навчання, за яких кожен здобувач освіти відчуває свою 

успішність та інтелектуальну спроможність. 

При застосуванні інтерактивних технологій, як правило, моделюються 

реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, 

застосовуються рольові ігри. Тому саме ці технології найбільше сприяють 

формуванню в учнів практичних умінь і навичок, виробленню їх власних 

цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії у 

навчанні, сприяють розвитку соціальної та громадянської компетентності. 

Пропоную кілька різновидів форм діяльності на уроці. 

Систему уроків тренувальних вправ з блок - теми логічно наситити 

інтерактивними вправами . Інтерактивне навчання, на думку Є.Коротаєвої, це 

навчання  „занурене” у спілкування. У житті людини спілкування не існує як 

відокремлений процес або самостійна форма активності. Воно входить до 

складу індивідуальної або групової практичної діяльності. Поза спілкуванням 

формування особистості взагалі неможливе. Інтерактивні форми роботи 

сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, співпраці з іншими 

учнями. Учням подобається робота в групах, кожна з яких колективно 

виконує конкретне навчальне завдання – однакове для всіх груп чи різне. При 

цьому можна передбачити не лише спільну роботу в одній групі, а й 

міжгрупову взаємодію. На уроках виконання тренувальних вправ кожна 

група одержує блок з 4-5 вправ різної складності. Вчитель надає 

консультації. Учні, у рамках своєї групи, виконують взаємоперевірку та 

ознайомлюють із результатами роботи весь клас. 
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Організована таким чином робота сприяє підвищенню навчальної 

активності школярів, усуває їхню природну скутість ( запитати у свого 

товариша значно простіше, ніж у вчителя), дає змогу кожному учневі 

засвоїти навчальний матеріал у природному йому темпі, а також є дієвим 

засобом у посиленні індивідуалізації навчання. 

Сучасна методика має нагромадження багатого арсеналу прийомів 

інтерактивного навчання від найпростіших  («Робота в парах», «Займи 

позицію», «Незакінчене речення», «Карусель», «Мікрофон»)  до складних 

(«Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, 

дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб 

створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  

почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіювання впевненості у своїх 

силах, налаштування на успіх, виявлення здібності до творчості. 

Наприклад, інтерактивну технологію «Мікрофон» варто  використовувати 

на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні  висловлюють власну думку 

про те, чого вони очікують від уроку (що хочуть дізнатися, чого навчитися, 

що пригадати), виходячи з теми. 

У такий же спосіб можна провести етап підсумку уроку, через питання 

спонукально - мотиваційного характеру : чи досягнута мета уроку? чи 

довідались вони щось нове? чи збагатили свої знання, словниковий запас 

тощо? чи сподобався урок? чим? 

Інтерактивну технологію «Метод ПРЕС» застосовують, якщо потрібно  

учням довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за 

схемою: 

1) Я вважаю,… 

2) Тому що …  

3) Отже,  
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Цю ж технологію можна застосовувати і під час підсумків уроку, коли 

перед учнями поставлено питання: 

 Чого не вдалося досягти на уроці? 

 Що було особливо вдалим? 

На етапі формування вмінь і навичок доцільно використовувати 

інтерактивну технологію «Займи позицію». Наприклад, у 6 класі при 

вивченні теми «Групи прикметників за значенням» кожен учень витягує 

аркуш з    написаним на ньому прикметником. На дошці – в різних місцях – 

аркуші з написами: «якісні», «відносні», «присвійні». Кожен учень повинен 

підійти до відповідного аркуша, назвати свій прикметник і обґрунтувати  

вибір. 

В епоху бурхливого розвитку комп’ютерних технологій відбувається 

інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і 

практикою розробки й використання сучасних інформаційних технологій, 

орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і 

виховання. 

Серед переваг інформаційної технології є: 

 економічний ефект 

 можливість у ході навчання швидко вирішувати на комп’ютері 

завдання, що вимагають значних витрат при неавтоматизованому 

навчанні 

 можливість легко моделювати різноманітні проблемні ситуації в 

процесі навчання 

 переваги індивідуальної роботи з учнем перед навчанням групи 

учнів 

 учень має можливість в будь-який час звернутися до 

інформаційного і довідкового матеріалу при ефективній 

організації доступу до мережі Інтернет 



 
 

7 
 

 можливість легко моделювати проблемні ситуації в процесі 

навчання 

 неупередженість під час контролю знань учнів, можливість 

виставлення об’єктивної точної оцінки 

 можливість зекономити час під час контролю знань учнів та їх 

діагностиці, обробці результатів та їх оперативному доведенні до 

відома учнів; економія паперових носіїв, що у наш час становить 

неабияку проблему 

 

На жаль, крім позитивних аспектів, ця технологія має і чимало недоліків, 

серед яких є такі: 

 Технології програмованого навчання суттєво зменшують, а інколи 

і зовсім руйнують такі компоненти діяльності учнів, як 

інтелектуальну, мотиваційну, емоційну. 

 Практично не здійснюється розвиток учня як суб’єкта діяльності. 

Тому варто приділяти особливу увагу розвитку інтелектуальної сфери 

(мислення, пам’ять, увага, навички аналізу, синтезу, зіставлення), 

пізнавальних умінь (здатність бачити протиріччя, проблему, ставити 

питання, висувати гіпотези), формуванню предметних ЗУН; розвитку 

мотиваційної сфери (формування потреби в знаннях, у пізнанні природи, 

суспільства, людини, закономірностей мислення і пізнання, потреби у 

володінні способами перетворювальної діяльності, виховання мотивів 

навчання); розвитку вольової сфери (формування цілеспрямованості, уміння 

долати нервове напруження, розвиток ініціативи впевненості у своїх силах, 

умінь володіти собою). 

 Ефективність досягнення мети навчання залежить передусім від  

якості програмного забезпечення. 

На уроках української мови і літератури важко формалізувати знання. 

Тому формування нових понять і способів дій варто проводити, 
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використовуючи традиційний вербальний метод. А от на етапі актуалізації 

опорних знань, використання і формування ЗУН можна використовувати 

комп’ютерні технології. Зокрема під час актуалізації опорних знань 

комп’ютер або інший гаджет допоможе заповнити прогалини у знаннях 

учнів, пригадати необхідні опорні знання, а вчителю дасть можливість 

отримати інформацію про рівень актуалізації знань. Для цього можна 

використати відеоуроки О. Авраменка, вправи на платформі LearningApps, 

Classtime тощо. Зокрема на початку уроку можна запропонувати учням 

скласти пазл і за ним розказати, до якого твору ця ілюстрація чи з творчістю 

якого письменника пов’язана; доречною буде робота з хмаринками слів, 

підготовленими заздалегідь учителем. 

На етапі використання знань, формування умінь комп’ютер дає 

можливість залучити всіх учнів до самостійної роботи відповідно до рівня їх 

можливостей. 

На різних етапах і типах уроку можна використовувати презентації,  

створені у програмі Power Point. Це можуть бути і слайди із зображенням 

пам’яток, людей, тварин (етап мотивації, коли діти скажуть, що бачили на 

слайдах і що його об’єднує); таблиці, зіставлення явищ тощо (вивчення 

нового матеріалу). Під час вивчення діалектизмів у 6 класі можна 

використовувати слайди із зображенням тих явищ і предметів, про які йде 

мова. Це зробить виклад матеріалу доступним для сприйняття. Працюючи у 

5-6 класах з тлумачним словником, на слайди можна вмістити елементи 

статті словника і додати ілюстрації. Також до створення презентації варто 

залучати і самих учнів, а це активізує розумову діяльність, призводить до 

підвищення ефективності процесу навчання, дає можливість краще 

запам’ятати і закріпити матеріал. 

Під час закріплення вивченого матеріалу доцільно використовувати 

інтерактивні вправи на комп’ютері, в ході виконання яких, залежно від 

формату, можна перетягувати слова у місце пропуску в реченні, обирати 
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одну аргументовану відповідь з-поміж кількох можливих, за ілюстрацією 

створювати розповідь, використовуючи запропоновані речення чи цілі 

фрагменти тексту. 

Для проведення контрольного тесту доречно також буде використати 

комп’ютер. Можна використати googlclassroom, LearningApps, Classtime. За 

короткий проміжок часу будуть опитані всі учні, кожен з них одразу отримає 

результат і може самостійно без допомоги вчителя зробити аналіз допущених 

помилок. 

Крім того, однією з тенденцій сьогодення, що покликана виникненням 

різних перешкод на шляху здобуття знань, зокрема пандемією, спричиненою 

COVID-19, є використання дистанційної і змішаної форм навчання в школі, 

які вже кілька років себе зарекомендували як альтернатива традиційної 

освіти. Для багатьох учасників освітнього процесу перехід освіти виключно 

на дистанційну форму навчання у березні-травні 2020 року став великим 

випробуванням. Саме в цей непростий час як ніколи стали в нагоді 

інформаційно-комунікаційні технології. 

 

3. ВИСНОВОК 

Нині в освіті відбуваються фундаментальні зміни, що покликані новим 

розумінням цілей навчання, розробкою і застосуванням сучасних технологій 

навчання. Усвідомлення значення і ролі інформаційних процесів у розвитку 

суспільства призвело до зміни соціального замовлення в галузі освіти і 

вимагає створення сучасної освітньої системи, що враховує індивідуальні 

потреби особистості та її особливості. 

Отож перед кожним із нас два шляхи: або жити минулими заслугами, 

заплющуючи очі на зміни у світі, або пробувати щось змінити у своєму 

ставленні до новітніх технологій. І. Підласий сказав: « Можна бездумно 

тужити за втраченими ідеалами, скаржитись на падіння духовності та 

вихованості, втрату людяності й моральності, загалом на життя і зовсім 
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незвичну школу, але хід подій уже не повернути. Погрожувати поїздові, що 

стрімко віддаляється від перону, дозволено лише дітям.» 

Використана література: 

 

1. Пометун О. І. Інтерактивні методики та система навчання / 

О.І.Пометун.-К.:Шк. світ, 2007. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Київ: 

Академвидав. 2004. 

3. Максимчук Г., Хом’як І. Інтерактивні методи навчання української 

мови. Дивослово, (8). 2012. 

4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні 

технології навчання. Київ: АСК. 2004.  

5. Щербина В., Волкова Е., Романенко О. Інтерактивні технології на 

уроках української мови та літератури. Харків: Основа. 2005. 

6. Лотоцька Алевтина, Пасічник Оксана. Організація дистанційного 

навчання в школі: методичні рекомендації. – 2020. 

7. Українська мова в грі: Проблемні завдання, конкурси, змагання, 

цікаві факти, тести, квести / О. Остапченко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 

2018. –  224 с. 

8. Алексєєва Т. Розвивальне навчання – основа формування творчої 

особистості // Українська мова і література в школі. – 2003. - №5. – ст. 17-19. 

9. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів 

на уроках української мови та літератури. Опис досвіду роботи вчителя 

української мови та літератури Пересунько Т. М. 

10. Пентилюк М., Окуневич Т. Сучасний урок української мови. – 

Харків, 2007. 

11. Інноваційні технології – шлях до формування творчих здібностей та 

пізнавальної активності учнів на уроках української мови та літератури. 

Методична розробка. Стрилюк О. vseosvita.ua 
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ДОДАТКИ: 

Додаток 1 

Посилання на особистий сайт: 

https://sites.google.com/d/1G3YIa-

BmRuSMRPEYR304rRPXd87TnVRm/p/1aQTB-

7MbfGuAFlXGp_S_Mja2YTkiVGO_/edit 

  

https://sites.google.com/d/1G3YIa-BmRuSMRPEYR304rRPXd87TnVRm/p/1aQTB-7MbfGuAFlXGp_S_Mja2YTkiVGO_/edit
https://sites.google.com/d/1G3YIa-BmRuSMRPEYR304rRPXd87TnVRm/p/1aQTB-7MbfGuAFlXGp_S_Mja2YTkiVGO_/edit
https://sites.google.com/d/1G3YIa-BmRuSMRPEYR304rRPXd87TnVRm/p/1aQTB-7MbfGuAFlXGp_S_Mja2YTkiVGO_/edit
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Додаток 2  

Тема: Односкладні прості речення. Види односкладних речень. 

Мета: поглибити знання учнів про будову простих речень, ознайомити з 

видами односкладних речень, їхньою роллю в реченні; розвивати вміння 

аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструювати їх 

відповідно до комунікативного завдання; сприяти естетичному розвитку 

особистості восьмикласників; прищеплювати любов до природи рідної землі. 

Тип уроку: засвоєння нових знань (формування мовної компетенції). 

Обладнання: мультимедійна презентація, опорні схеми 

 

 Учітеся, брати мої, думайте, читайте. 

Т. Шевченко 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

 Вступне слово вчителя про особливості уроку 

   Продзвенів уже дзвінок, 

   Починаємо урок. 

   Всі уже приготувались, 

   На роботу налаштувались. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

     Повідомлення теми і мети уроку 

1. Робота з епіграфом (на дошці записані слова Т. Г. Шевченка) 

Зверніть увагу на слова великого сина  нашого народу. Як ви 

думаєте, що хотів сказати автор цими рядками? (відповіді учнів) 

Зрозуміло, що Т. Шевченко вчергове наголошує на тому, що без 

знань немає майбутнього. Тож зараз ми з вами візьмемося опановувати 

новий матеріал. 

Зверніть, будь ласка увагу на ГО речення, поданого в епіграфі. У 

чому полягає її особливість? Дійсно, в цьому реченні ГО представлена 

тільки присудком. 



 
 

13 
 

Тож я думаю, що ви здогадалися про те, що на сьогоднішньому 

уроці мова піде про односкладне речення. (слайд 1) 

Завданням нашого уроку є зрозуміти, чим односкладні речення 

відрізняються від двоскладних, ознайомитися з видами односкладних 

речень та їхньою роллю в мовленні. А для цього нам необхідно 

оволодіти певними знаннями та вміннями. 

Давайте визначимо, що ми повинні знати і вміти наприкінці уроку. 

(слайд 2) 

    Знати: 

• які речення називаються односкладними 

• яку роль виконують односкладні речення в мовленні 

 

     Уміти: 

• виділяти односкладні речення з-поміж інших видів речень, визначати їх 

типи 

• конструювати односкладні речення 

• використовувати їх у мовленні  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 Щоб отримати нові знання, необхідно повторити пройдений матеріал.  

Я пропоную вам пограти у лінгвістичну гру. Ви звернули увагу на те, що на 

партах у вас лежать картки. У кожного з вас вона своя. Першим буде 

говорити той, у кого на картці стоїть №1. Далі той – у кого є відповідь. Отже, 

картки з номерами – це питання, а без номерів містять відповіді. Таким 

чином ви самі маєте зрозуміти, що потрібна відповідь саме у окремого з вас.  

(картки із запитаннями у додатку до уроку) 

 

ІV. Сприйняття і засвоєння нових знань 

 

1. Творче спостереження з елементами зіставлення (слайд 4) 

Подивіться на екран. Перед нами два висловлення. Прочитайте їх. 

Виділіть граматичну основу. Дослідіть, яка відмінність у побудові речень 

обох висловлень. 

 
Текст 1 

Красива осінь вишиває клени  

Червоним, жовтим, срібним, 

Текст 2 

Осінній день, осінній день, осінній! 

О синій день, о синій день, о синій! 
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золотим. 

А листя просить: - Виший нас 
зеленим! 

Ми ще побудем, ще не облетим.   

Л.Костенко 

Осанна осені, о сум! Осанна. 

Невже ця осінь, осінь, о! - та сама. 

Л. Костенко 

 

Словничок 

*Осанна и, жін. 

1. церк. Молитовний вигук стародавніх євреїв і християн. — О люди! люди! 

— Чабан якийсь біжить, кричить — Пророчество Ієремія, Ісаія збулось! 

збулось! У нас месія Родився вчора! — Загуло у Віфлеємі на майдані: — 

Месія! Іісус! Осанна! (Тарас Шевченко, II, 1963, 363). 

 

*Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 753. 

2. перен., заст. Уславлення кого-, чого-небудь; слава, хвала. Моя книжка —  

осанна вічному, творчому життю.. Коли читаю її.., переживаю минулі 

хвилини (Уляна Кравченко, Вибр., 1958, 285).  

 Співати (вигукувати і т. ін.) осанну кому, заст. — славити, хвалити        

кого-небудь. 

 

2. Первинні висновки на основі запитань (клік по слайду 4) 

Чим відрізняються речення в першому і другому висловловленнях? 

- односкладні і двоскладні 

Отже, односкладні і  двоскладні речення відрізняються кількістю головних 

членів у ГО. 

 

3. Лінгвістичне спостереження. 

Робота з реченнями, записаними на дошці. З’ясувати, що є спільного між 

односкладними і двоскладними реченнями.  

 Сніг. Тріскучий мороз. Висипали вечірні зорі.  

• Які ці речення за будовою? 

• Наявністю головних членів речення? Свою думку доведіть. 

• Зверніть увагу на односкладні речення. Яка між ними різниця? 

Отже ми можемо визначити такі спільні і відмінні ознаки між односкладними 

реченнями (слайд 6, кола Венна) 

 

На основі цих ознак сформулюємо визначення односкладного речення 

 

Односкладне речення – це речення з одним головним членом.  

 

4. Пояснення вчителя. 

http://sum.in.ua/p/5/753/2
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Зверніть увагу! Головний член односкладного речення не можна 

називати підметом або присудком. Адже підмет і присудок взаємопов’язані 

(не можуть існувати один без одного), а в односкладному реченні є лише 

один головний член, який суміщає в собіnфункції і підмета, і присудка. Тому 

правильно казати так: односкладне речення з головним членом у формі 

підмета або присудка. 

У односкладних реченнях граматична основа складається з одного 

головного члена (підмета або присудка); другий головний член не потрібен, 

оскільки зміст речення і так зрозумілий. Наприклад:  

Зима. Криниця. Стук обмерзлого відра. 

  

Залежно від способу вираження та значення головного члена 

односкладні прості речення поділяються на два види. (слайд 7) 

 

5. Колективне опрацювання таблиці «Види односкладних речень» (слайд 8) 

 

Обговорення за питаннями: 

 На які дві групи поділяються односкладні речення? 

 Як називаються речення з головним членом у формі підмета? (Називні.) 

 Які є групи речень з головним членом у формі присудка? (Означено-

особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові.) 

 Чим відрізняються ці види речень? (Значенням головного члена і 

способом вираження.) 

6. Робота з підручником (за вибором учителя). 

 

V. Закріплення знань, умінь, навичок 

 Яку ж роль відіграють односкладні речення у мовленні ми дізнаємось із 

наступних вправ. 

 

Завдання 1 (слайд 9, перевірка кліком на хмарку).  Вибіркове письмо. 

Виконайте завдання. З-поміж поданих речень виберіть односкладні і 

запишіть. 

1. Мене ізмалку люблять всі дерева (Л.Костенко).  

2.Розплющую очі і раптом бачу у вікнах глибоке небо і віти берези                                       

(М. Коцюбинський). 

3. Надбігла хмара чорна і закрила останній клапоть неба      (Б. Лепкий). 

4. Курай і бугила (Л.Костенко).  
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5. У народі ці синенькі квіти називають морозом (І. Цюпа). 

6. В тиші алей вальсує вітер (В. Сосюра). 

7. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр (М. Рильський). 

 

Завдання2  (слайд 10, перевірка кліком на хмаринку).  

Перебудуйте двоскладні речення на односкладні, визначте їх види. 

1. Довго вони блукали горами-долами зеленими і безкрайніми (Ю. 

Мушкетик). (Довго блукали горами-долами зеленими і безкрайніми.) 

2. Іній окутав дерева скрізь. (Інеєм окутало всі дерева.) 

3. Вітер пострушував у саду яблука. (Вітром пострушувало у саду яблука .) 

4. Хмари сонця не закриють. (Хмарами сонця не закрити.) 

 У кожному реченні підкресліть присудок. Що ви про нього можете 

сказати? Якою формою дієслова він виражений? 

  

Завдання 3 

Гра “ Конструктор” (слайд 11, перевірка кліком). З поданих слів утворити 

односкладні речення 

 

1. Пахне, у, свіжим, хаті, хлібом. (У хаті пахне свіжим хлібом.) 

2. Дерева, скрізь, інеєм, окутало. (Скрізь дерева окутало інеєм.) 

3. Праці, без, проживеш,не. (Без праці не проживеш.) 

4. Будьмо, до, хиб, нещадні, найменших. (Нещадні будьмо до найменших 

хиб.) 

5. Пишуть, до, підготовку, про, в, газетах, референдуму. (В газетах пишуть 

про підготовку до референдуму.) 

 

Творче завдання (слайд 12) 

За поданою ілюстрацією скласти невеликий опис, використовуючи 

односкладні речення. 

  Подивіться на екран, перед вами зображена картина із зимовим 

пейзажем. Складіть 2-3 речення за картиною, використовуючи різні види 

односкладних речень. Назвіть граматичну основу і вид складених речень. 

Зверніть увагу, що прості речення з неповною граматичною основою і 
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другорядним членом речення обставиною є двоскладними реченнями з 

пропущеним одним головним членом речення, а не односкладним.  

Яку ж роль відіграють односкладні речення в нашому мовленні? 

 (Односкладні речення урізноманітнюють і збагачують мовлення. Ними 

можна передати думки, почуття, відтінки, які неможливо передати 

двоскладними реченнями.) 

 

VІ. Підсумок уроку 

Давайте пригадаємо, про що ми говорили на сьогоднішньому уроці. 

1. «Асоціативний кущ» (слайд 13, по кожному кліку виходить певна ознака) 

2. Бесіда. 

Чи досягли ми тієї мети, яку поставили на початку уроку? 

Чи продуктивною була робота на уроці? 

Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? 

 

3. Оцінювання. 

 
 

VІІ. Домашнє завдання 

Виписати з творів художньої літератури по одному виду односкладних 

речень. 
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Додаток до уроку  

 

 

 

1. Що називається 

реченням? 

 

Речення (основна 

одиниця синтаксису) – це 

граматично організована 

одиниця мови, яка 

складається з одного або 

кількох слів і виражає 

закінчену думку. 

 

 

2. На які групи поділяються 

речення за будовою? 

 

За будовою речення 

поділяються на прості і 

складні. 

 

 

3. Поширеним називається 

речення у якого …? 

 

Речення, у якому, крім 

головних, наявні 

другорядні члени 

речення, називається 

поширеним.  

 

 

4. Речення, у якому наявні 

два головні члени, 

називається…? 

 

Двоскладним називається 

речення, у якому наявні 

два головні члени. 
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5. Речення, у якому наявний 

один головний член, 

називається…? 

 

Односкладним 

називається речення, у 

якому наявний один 

головний член. 

 

 

 

Додаток 3 

Хмаринки слів до новели Л. Пономаренко «Гер переможений» 

Учні отримали завдання створити хмаринки слів до понять «гуманізм» і 

«жорстокість» і пояснити, як вони пов’язані з новелою. 
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