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    ХХІ ст.- це час ключових реформ в галузі освіти. Головна мета цих реформ  –

 створити  Нову українську  школу, у якій буде комфортно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання , а й вміння застосовувати їх у житті. Ця 

школа  покликана  виховати інноватора , здатного успішно соціалізуватися, 

провадити професійну  або подальшу навчальну діяльність. Нова українська 

школа пропонує суттєві  зміни в галузі освіти ,  і головна з них – «це зміна 

ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний 

спосіб для її ефективного навчання.»   

     В Концепції Нової української школи зазначається, що в такій школі  має 

бути і « новий вчитель, який широко застосовує методи викладання, засновані 

на співпраці (ігри, проекти – соціальні , дослідницькі , експерименти , групові 

завдання тощо)». Учні мають залучатися до спільної діяльності, що сприятиме 

їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.  

   Тому впродовж  декількох років я працюю над такою проблемою: 

«Дослідження – шлях  формування творчої компетентності учнів засобами  

української мови та літератури».  

     За висновками науковців, більшість випускників шкіл виявляються 

непідготовленими до розв’язання нестандартних завдань, звикли діяти лише за 

зразком;  учні надають перевагу мовним штампам,  калькуванню чужих думок, 

остерігаються занурюватись у світ власних емоцій, мають недостатньо 

розвинене образне мислення, у них бракує вміння будувати текст, наявні 

прогалини у системі практичного застосування синтаксичних мовних одиниць. 

В цих умовах завдання школи – зробити освіту конкурентноспроможною, а 

випускника школи – захищеним на ринку праці.                                                                                                                                                       

   Тому актуальним є навчання української мови  шляхом формування творчих 

та дослідницьких лінгвістичних вмінь і навичок.  Найкращі представники 

передової педагогічної думки ( Я. Каменський, Ж. – Ж. Руссо, Дж. Локка,                 

Й. Песталоцці, Ф. Фребель, Г. Спенир, П. Лесгафт та інші),  розуміючи 

важливість цієї проблеми , прагнули  здійснювати навчання за єдиними 

законами людської природи, коли оволодіння новими знаннями відбувається в 
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тісній єдності з розвитком розумових сил, почуттєвої сфери і практичної 

діяльності учнів.  

П. П.  Блонський  зауважував , «що робота учня повинна організовуватись так , 

щоб із самого початку поступово підводити його до оволодіння методами 

наукової праці». А науковець С. Русова зазначала , що «майбутня  школа 

повинна звернути увагу на вироблення активної думки , а не на покладання в 

голову учня різноманітних знань». Саме тому з кінця ХІХ ст. вчителі, 

методисти, науковці шукали можливості застосувати науку досліджень у 

навчанні . Сучасна школа , як підкреслював М. В. Кларін , покликана не просто 

давати знання, а й організовувати навчання, здатне підготувати учнів до 

перетворення знань в інструмент творчого освоєння світу. 

Об’єкт дослідження. Формування творчої компетентності учнів засобами 

української мови та літератури. 

Предмет дослідження.  Формування дослідницьких вмінь і навичок учнів на 

уроках української мови та літератури.  

 Мета дослідження.  Об’єднавши розвиток інтелектуальних здібностей учнів, 

дослідницьких умінь і творчого потенціалу, створити оптимальні умови  для 

розвитку активної, компетентної, творчої особистості.  

Завдання. 

1. Створення умов для зацікавлення учнів предметом. 

2. Реалізація індивідуальних можливостей учня через творчість.  

3. Робота з обдарованими та здібними учнями.  

4. Створення на уроках здорової конкуренції.   

5.Формування вмінь і навичок використовувати мовні знання на практиці. 

6.Формування  творчих та дослідницьких вмінь  і навичок, мовленнєвої 

компетентності.  

7. Вироблення вміння сприймати мову та літературу  як мистецьке явище, що  

має етичну та естетичну цінність. 

 8. Виховання щасливої, вільної і творчої особистості.  
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Методи. Вивчення стану проблеми, спостереження, експериментального 

пошуку нових вирішень проблеми, описовий тощо  

Гіпотеза. Системне застосування в процесі навчальної діяльності 

дослідницьких завдань на уроках мови у поєднанні з художніми текстами 

сприятиме оптимізації навчального процесу, самостійній роботі учнів з 

текстами художніх творів , науково – дослідницькій роботі школярів , 

виробленню в них умінь і навичок самоосвітньої діяльності, формуванню 

творчої компетентності .  

      Багато педагогів відзначають високу ефективність застосування 

дослідницьких прийомів та методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів  

до пізнавальної та творчої діяльності , для формування в них відповідних знань, 

умінь , навичок і дослідницької позиції в сприйнятті і осмисленні світу. 

Дослідницькі уроки спрямовані на дослідження певних явищ й обґрунтування 

можливостей використання їх  у мовлення, спонукають учнів порівнювати , 

зіставляти явища , передбачають нові практичні умови застосування здобутих 

знань. Цілком погоджуюсь з думкою Ф. Г. Кіптенко ,« що застосування 

дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення в школярів 

досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах 

творчості». ( Додаток 1) При цьому потрібно враховувати індивідуальні 

можливості кожної дитини: її здібності , обсяг знань, пам’ять, 

спостережливість, образне мислення, своєрідність розвитку пізнавальних 

інтересів.  Враховую в роботі напрямки розвитку дослідницьких умінь та 

навичок учнів. ( Додаток 2 ) Дотримуюсь певних підходів до викладання 

української мови та літератури. ( Додаток 3 ) Проводжу уроки різних форм , які 

сприяють розвитку творчої особистості.  ( Додаток 4 ).  

     Шлях до елементарної дослідницької підготовки  довготривалий. Починаю я 

його  на уроках української мови  вже в п’ятому  класі.  Першочерговим 

завданням на цьому етапі вважаю навчити п’ятикласників працювати з текстом. 

Саме текст сприяє тому, щоб учні оволоділи мовою на всіх її рівнях , стимулює 

формування комунікативних умінь, прагнення висловити власну думку, 
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підвищує рівень лінгвістичної підготовки учнів, допомагає їм досконало 

оволодіти аналізом і, найголовніше, - закладає підґрунтя для формування 

дослідницьких вмінь і навичок . 

     За висновками науковців , близько 50 % учнів 5 – 9 класів неправильно 

визначають тип і стиль тексту, його комунікативне завдання. Як наслідок – 

бідність змісту висловлювання думок учнів старших класів. Саме тому на 

уроках української мови у п’ятому класі я практикую такі види роботи з 

текстом : визначення  типу та стилю мовлення , теми та основної думки. 

Націлюю учнів на завдання творчого  характеру : підібрати заголовок , 

написати продовження тексту тощо . Ніколи не пропоную учням просто 

прочитати теоретичний матеріал. Обов’язково ставлю перед ними певні 

завдання ,  наприклад , підготувати запитання для вчителя , порівняти 

теоретичний матеріал в підручнику та таблиці, зробивши відповідні  висновки. 

( Додаток 5).   Стимулюють до пошуку і досліджень завдання спонукального 

характеру. Вони змушують учнів самостійно шукати відповіді на конкретні 

запитання. ( Додаток 6 ). Написання лінгвістичних казок вважаю доречним 

видом роботи у будь – якому класі , а особливо у п’ятому , коли дитина ще не 

може мислити абстрактно, не вміє узагальнювати, синтезувати , а мислить 

конкретними образами. Саме тому засвоєння мовних явищ через казку вважаю 

ефективним методом .   ( Додаток 7 ). 

      У шостому та сьомому  класах робота з текстом поглиблюється на 

складнішому матеріалі. Учні докладніше ознайомлюються з будовою тексту, 

основними прийомами трансформації і поширення тексту. Під час вивчення  

правописних тем  використовую такий вид роботи  як диктанти інформаційної 

дії. Особливість їх у тому, що вони не тільки сприяють формуванню 

грамотності учнів , а й несуть певну наукову інформацію. Такі диктанти 

виправдані як з психологічної точки зору ( збуджують інтерес в учнів новою 

для них інформацією ), так і з педагогічного погляду . Вони поглиблюють 

знання учнів паралельно з вивченням граматики , спонукають їх до 

самостійного пошуку нової інформації, тобто сприяють розвитку самоосвіти. 
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Запроваджую самостійну роботу над  теоретичним матеріалом підручника з 

певної теми. Учні , засвоюючи  теоретичний матеріал , вчаться узагальнювати 

його , створюючи опорні конспекти , ментальні картки , таблиці, графіки , 

правила в малюнках  (Додаток 8), самостійно працюють зі словником,  

утворюють нові слова. ( Додаток 9)  Широкі  можливості для досліджень  надає 

програма з української мови для  8 класу. Надзвичайно ефективним вважаю її 

освоєння  на основі творів української літератури. Адже література   є не тільки 

універсальним видом мистецтва, що поєднує в собі настрій, переживання, 

відчуття, досвід, елементи живопису й музики , а й прекрасним матеріалом для 

здійснення дослідницьких пошукових завдань. Учні засвоюють теоретичний  

матеріал , вчаться розрізняти , аналізувати, конструювати , обґрунтовувати , 

отримуючи естетичну насолоду від спілкування з мистецтвом слова. Для такої 

роботи я розпланувала систему уроків на основі  взаємозв’язку програм з 

української мови  та літератури. ( Додаток 10 ). Такі уроки потребують 

належної підготовки і вчителя ,  і самих учнів ( дітям потрібен час для 

проведення дослідницької роботи , для пошуку та опрацювання матеріалів за 

завданням учителя ). Тому на уроках літератури ,  вивчаючи  з учнями художні 

твори, я поряд з основними завданнями уроку , ставлю також завдання 

розвивати уміння учнів аналізувати та оцінювати мовні засоби поетичних та 

прозових текстів. А на уроках української мови ставлю завдання підбирати 

матеріали до відповідної теми уроку з вивчених текстів літератури, навчаю 

учнів створювати власні висловлювання на основі вивчених літературних 

творів.  ( Додатки  11, 12, 13, 14 ) Перевіривши на практиці ефективність такої 

роботи , вважаю , що найкращі результати можна отримати лише шляхом 

гармонійного поєднання вивчення української мови та літератури , коли уроки 

мови і літератури стають уроками творчості як учнів, так і вчителя. 

Формування дослідницького вміння і його окремих   компонентів широко 

запроваджую на уроках української мови  в  9 -11 класах  . Впроваджую різні 

види досліджень. ( Додатки  15, 16, 17, 18, 19, 20 ) 
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     Сучасний урок – це урок , на якому створено реальні умови для 

інтелектуального, соціального , морального, становлення особистості учня, що 

дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями. 

Тому упроваджую в практику роботи різні типи уроків: лекція зі складанням 

опорних конспектів , семінар, урок – диспут, урок цікавих повідомлень, урок 

захисту знань, урок – дослідження, урок – спостереження. (Додаток 21). 

Влаштовую  лінгвістичні турніри цікавої для учнів тематики та з 

використанням різних форм,  навчаю учнів самостійно здобувати знання , 

аналізувати й рецензувати відповіді  товаришів, працювати з довідковою 

літературою. 

       Використання дослідницьких методів сприяє розвиткові інтересу учнів до 

предмета , активізує мотивацію навчання, посилює самостійність учнів та 

створює умови для формування здатності творчо, системно та всебічно 

засвоювати синтаксичний матеріал. Розвиток інтелектуально – творчих 

здібностей учнів відбувається у певній послідовності : підготовчий, 

оперативний, репродуктивно – діяльний, продуктивно – творчий. ( Додаток  22)  

Учні , досліджуючи синтаксичні конструкції , створюють власні висловлювання 

, враховуючи особливості стилів мови та особливості використання певних 

синтаксичних конструкцій. 

     Дослідницька робота відкриває безліч можливостей для досягнення успіху 

не лише на уроці , а й  в позаурочний час . Це запорука формування особистості 

з власним поглядом на світ, на життя, що дає змогу в майбутньому впевнено 

почуватися в суспільстві , бути успішною людиною , яка не боїться труднощів , 

складних життєвих ситуацій, з яких завжди зможе знайти вихід.  

    Позакласна  робота, яку я проводжу, надзвичайно  різноманітна  

    Мої учні об’єднанні в « Клуб  знавців української мови та літератури».  

( Додаток 23 ) Чому саме така клубна форма роботи ? Вважаю, що клуб вдало  

поєднує всі форми позакласної  та позашкільної  роботи з  літератури та  мови ,  

є її центром . 
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     Дедалі ширшою стає участь філологічно обдарованих учнів , крім 

традиційних олімпіади з української мови та літератури , у конкурсах – 

захистах науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 

України. ( Додаток 24) Старшокласники можуть писати  самостійні науково – 

дослідницькі роботи в системі Малої академії наук після відповідної 

підготовчої роботи. Пошуково – дослідницька робота сприяє застосування 

знань на практиці , розвитку пізнавальних інтересів , стимулює творчість. В 

своїй практиці дослідницькі уміння я розвиваю в таких напрямках: 

1. Включення елементів дослідження  під час вивчення нового матеріалу. 

2. Включення елементів дослідження під час виконання тренувальних вправ. 

3. Включення елементів дослідження під час виконання домашніх завдань. 

4. Включення елементів дослідження на позакласних заняттях ( написання 

рефератів, проведення занять у наукових гуртках , виконання колективних 

наукових або творчих проектів тощо). 

На заняттях формую дослідницькі уміння учнів у процесі вивчення української 

мови за допомогою граматичних вправ :  

- виконання завдань, які вирішуються за допомогою методу спостереження та 

прийомів мислительної діяльності ( аналізу, синтезу, зіставлення, виділення 

головного, узагальнення, систематизація, класифікація); 

- виконання завдань на проведення лінгвістичного експерименту; 

- виконання навчально – дослідницьких завдань і створення колективних 

дослідницьких проектів.  

Така система роботи дає мені можливість готувати різноманітні дослідження , 

роботи в системі Малої академії наук , писати конкурсні творчі роботи тощо. 

Пошуково – дослідницька робота дає можливість активізувати мовленнєво – 

мисленнєву діяльність , створює умови для розвитку пізнавальних інтересів. 

При підготовці до написання наукового дослідження учень виконує такі 

завдання : вибір теми дослідження ,  робота над планом наукової роботи , 

укладання бібліографії з теми дослідження , опрацювання наукових і науково – 

популярних джерел за темою дослідження. ( Додаток 25).  
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       Формуванню в учнів пізнавальної, творчої, соціальної та практичної 

компетентностей сприяє гурткова робота. Гурток « Українська мова», 

керівником якого я є ,  ознайомлює учнів з головними чинниками науково – 

дослідницької роботи. ( Додаток 26). Мої гуртківці зарекомендували себе в 

різноманітних конкурсах , веб-квестах ( Додаток 27) 

  Позакласна робота з української мови  та літератури -  справжній  помічник у 

вирішенні складних  завдань національно – виховного процесу підростаючого 

покоління на сучасному етапі. Вважаю , що тільки системний ,  науково  

обґрунтований підхід до цієї справи принесе бажаний результат . До цього і 

прагну. 

            Отже, в процесі навчальної науково – дослідної роботи діти залучаються 

до самостійної пізнавальної діяльності , зміцнюють впевненість у власних 

можливостях , зацікавлюються предметом , формують здорову мотивацію. На 

таких уроках учень – співтворець уроку, він мислить , шукає , відстоює свою 

позицію, вміє працювати самостійно і в групі, оцінює себе і товаришів. Всі ці 

методи , форми , принципи   роботи дають свої результати : помітно зріс рівень 

творчих учнівських робіт , рівень якості  знань , культури мовлення , 

підвищився інтерес до предмета. Мої  учні – постійні переможці районних та 

обласних олімпіад з української мови та літератури , районного та обласного 

етапів конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика , мовно - 

літературного конкурсу  учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка , Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням в номінації "Література» , конкурсу авторської поезії  

« Струни поетичної кобзи» , переможці районних і обласних поетичних  

конкурсів (Додаток 28). Моя учениця – переможець обласного етапу МАН . 

Учнівські роботи друкуються у шкільній газеті та районній газеті « Єланецький 

вісник». Багато з моїх учнів обрали своєю професією філологічний фах. 

Можливо, мої досягнення не настільки великі в порівнянні з Вчителями з 

великої літери , та я вважаю , що рухаюся по правильному шляху (Додаток 29) 
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І ця робота, яку я виконую разом з дітьми , надзвичайно важлива ,  бо дитину в 

майбутньому чекає освоєння світу, а не виконання вправи за зразком, це – 

неперервна творчість, постійне роз’язування нестандартних завдань. Тому так 

важливо створювати сприятливі умови для розвитку творчого мислення й 

здібностей дитини. Якщо учень на уроках змінює і створює , комбінує та 

експериментує , досліджує та шукає ( якою дрібницею не здавалося б це у 

порівнянні з витвором генія) , то це і є  творчість.   
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творча 
компетентність     
включає                                     
( за Дж. Гільфордот ) 

Здатність 
удосконалювати 
об’єкт, додаючи 

деталі 

Здатність до 
аналізу і синтезу 

Здатність до 
висловлення і 

постановки 
проблем 

Оригінальність – 
здатність 

відповідати на 
проблему 

 
Здатність висловлювати 

велику кількість ідей 
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Додаток 2                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляхи формування дослідницьких 
вмінь та навичок учнів 

Включення елементів дослідження під 
час вивчення нового матеріалу 

Включення елементів дослідження під 
час виконання тренувальних вправ 

Включення елементів дослідження під 
час виконання домашніх завдань 

Включення елементів дослідження на 
позакласних заняттях 
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Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підходи до викладання 
української мови та 

літератури 

Творча робота з 
аналізом відбиття 
мовного явища у 
власному творі 

Побудова занять на 
основі рівноправності і 

спілкування 

Допомога учням в 
усвідомленні слова, 

речення як носія емоцій 
та енергії 

Зацікавлення учня 
проблемою 

Обмін думками щодо 
опрацьованого 

матеріалу 

Зацікавлення учнів 
мовними явищами, їх 

роллю в словесній 
діяльності людини 

 

Робота над культурою 
мовлення 
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Додаток 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 

Організаці
я творчої 
діяльності 

учнів 

Уроки риторики 

Уроки ерудиції 

 

Уроки – 
конференції 

Уроки – семінари 

Уроки – диспути 

 

Уроки виразного 
читання 

 

 

Уроки – 
консультації 

 

Уроки 
інтелектуальної 
ділової і рольової 
гри 

Уроки розвитку 
образності й 
виразності мови і 
мовлення 

Уроки – колажі 

 

Уроки – 
дослідження 

Уроки – діалоги 

   

 

 

Театр юного актора 

Написання творів – есе, 
новел, етюдів. 

Постановка і вирішення 
проблемних питань з 
опорою на текст 
художнього твору, на 
факти з життєвих 
ситуацій.  

Складання 
синонімічних рядів. 

 

Написання рефератів, 
повідомлень, доповідей 

Написання цитатних 
характеристик героїв 
літературних творів, 
інсценізація, захист 
підручника. 

Написання творів – есе, 
творів – роздумів, 
творів – розповідей. 

Художнє малювання 
портрету вітру, дощу, 
мрії тощо. 

Науково – пошукова 
робота на задану тему.                    

Захист альтернативних 
думок з використанням 
цитат, вивчення 
епістолярної спадщини 
письменників 
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Українська мова ( 5 клас ) 

Календарно – тематичне планування . Повторення вивченого в початкових 
класах. Текст. Речення .Слово. ( 2 год. ) 

№ 
п/
п 

 
 

 Мовна змістова лінія  

Очікувані 
результати 
навчально-
пізнавальної 
діяльності учнів 

 
Запитання до учнів  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. 

Усні й письмові висловлення, 
текст. Зміст, заголовок тексту. 
План тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поділ зв’язного висловлення 

Учень (учениця):   
Знаннєва складова              
знає і пояснює 
поняття слово, 
речення, текст; 
розуміє й пояснює 
відмінності між 
словом і реченням, 
реченням і текстом; 
знає вивчені 
правила написання 
слів, вимови їх, 
творення 
граматичних форм, 
конструю- вання 
речень, творення 
текстів; пояснює 
лексичне значення 
слів; наводить 
приклади слів – 
різних частин мови. 
Діяльнісна 
складова визначає й 
формулює тему й 
основну думку 
прочитаного та 
прослуханого 
тексту, добирає до 
нього заголовок; 
складає простий 
план тексту; складає 
текст, висловлення, 
речення певного 
змісту; визначає 

1.Прочитайте             
початок тексту і 
висловіть припущення , 
чим скінчилась оповідь.  
Прочитайте 
оповідання до кінця, 
з’ясуйте, чи справдились 
ваші припущення. 
 Визначте                            
основну думку 
оповідання 
 
2.Прокоментуйте назву 
оповідання, передайте 
його основну думку 
одним реченням. Які 
порівняння використовує 
автор у тексті. 
Придумайте свої 
порівняння. 
 
 
3..Прочитайте 
теоретичний матеріал у 
підручнику. 
Сформулюйте 
запитання до речень 5, 6.                                 
Підготуйте запитання 
для вчителя                             
Підберіть синоніми до 
виділених слів.                          
Яку тему можна 
перевірити цим 
матеріалом? 

Додаток 5 
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(тексту) на речення. Інтонація 
речень, різних за метою 
висловлення. Розділові знаки в 
кінці речення. Слово як 
компонент речення. Лексичне 
значення слова. Слово як частина 
мови. Добір слів для доповнення 
речення. Складання речень 
певного змісту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

належність слова до 
певної частини 
мови; помічає й 
виправляє 
орфографічні та 
пунктуаційні 
помилки (у межах 
вивченого). 
Ціннісна складова 
усвідомлює красу, 
багатство 
виражальних засобів 
української мови; 
обґрунтовує 
необхідність знання 
української мови та 
вміння 
висловлюватися 
чітко, точно, 
грамотно 
. 

4.Знайдіть межу речень 
у поданому тексті, 
відтворіть абзаци. В 
автора було 5 речень. 
Якщо учні 
розчленовують  
по – своєму, зіставити їх 
з авторськими і зробити 
висновок, як краще і 
чому. 
 
5. Прочитайте 
висловлювання про 
мову.                                     
Подумайте,                             
звуки якого інструмента 
нагадує вам звучання 
української мови? Чому 
саме?                                 
Створіть 
висловлювання  на цю 
тему 
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Додаток 6 

5 клас 

Тема. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)                                 

Завдання. Дослідити походження терміна « тире». Створити лінгвістичну казку     

                   « Як тире помирило підмет і присудок», пояснивши нею роль тире. 

Стражець Інна  

Лінгвістична казка 

Як Тире помирило Підмет і Присудок 

В далекому королівстві Речення, де проживали брати з родини Члени Речення, 

завжди панував лад. Кожен з братів виконував свою роботу і знав своє місце в 

королівстві. Та ось одного разу виникла суперечка між двома найстаршими 

братами  королівства – Підметом та Присудком. А засперечались вони ось 

чому. Як відомо, Підмет був вишуканим королем і часто змінював вбрання в 

Реченні. Він одягався то в костюм Іменника, то в брюки Займенника, то 

полюбляв хизуватися піджаком Числівника. Дуже заздрив йому брат Присудок. 

Адже  він рідко змінював вбрання і найчастіше  був  в одязі Дієслова. І ось він 

вирішив одягнути на себе вбрання Іменника. І почався безлад в Реченні. Довго 

так продовжувалося б , якби не з’явився розділовий знак на ім’я Тире. Він 

вирішив помирити братів. Коли і Підмет, і присудок одягали однакове вбрання 

Іменника, він ставав між ними. А коли вони одягали різний одяг, то він зникав.  

Відтоді запанував спокій у королівстві Речення. 

Походження терміна тире. Тире – слово – чужинець ( французьке ). 

Перекладається як « тягти». І справді, тире ніби тягне за собою другу частину 

речення. 
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Додаток 7 

Орсач Оксана ( 5 клас) 

Лінгвістична казка 

Про Абетку 

Одного разу в країні Мова захворіла Абетка. Й Іменник її лікував , і 

Прикметник – нічого не допомогло. Аж ось їм сказали, що за річкою 

Графікою живуть 33 прекрасних лікаря. І ось цар Іменник телефонує їм: 

- Дорогі лікарі, будь ласка, допоможіть нам! Тяжко захворіла Абетка. Її 

треба терміново вилікувати, інакше без неї країни Мови не існуватиме. 

- Що ж , ми зараз приїдемо, - сказав лікар А і попросив своїх товаришів – 

лікарів швидше збиратися. 

Але ті , потягуючись, сонно відповіли: 

- Не хочемо ми зайвий раз підніматися з ліжка. 

- Якщо ви не хочете бути на дошці пошани, відпочивайте далі,- сказав 

лікар А , взяв валізу і пішов. 

Через деякий час всім лікарям закортіло бути на дошці пошани. Спочатку 

пішли лікарі Б, В, Г, Д, Е, Є. За ними поспішили Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л. Потім їх 

наздоганяли лікарі М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф. Схопившись, побігли Х, Ц, Ч, Ш, 

Щ, Ь, Ю. А найостаннішим пішов лікар Я, тому, що був великим ледарем. 

Коли всі були в будинку Абетки, вона вже була зовсім здоровою 

- Тепер ви будете на дошці пошани, - з гордістю промовила вона. І 

розмістила  імена лікарів на дошці пошани в такому порядку, як літери у 

нашій українській абетці. 
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Додаток 8 
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Додаток 9 

6 клас 

Тема.  Професійні слова й терміни. 

Завдання. Створити казку про пригоди комп’ютерної  Мишки, яка посварилася 

з Монітором.  Використати  професійні слова. 

Дзюба Маргарита 

Казка 

Мишка і Монітор 

Якось Мишка посварилася з Монітором через те, хто головніший. Довго 

сперечалися вони. І ось  Мишка каже : « Завдяки мені здійснюється вся робота, 

я бігаю по екрану і відкриваю всі ярлички, завдяки мені вмикається музика та 

різні ігри, я керую рухами у грі. А що робиш ти?». « Я, - сказав  Монітор, - 

виводжу графіку, на мені розташовані усі значки, я показую гру, виводжу 

картинку».  

Все це почув Процесор і промовив : « Замовкніть, від вас у мене жорсткий 

диск розболівся. Найголовніший тут я , у мені всі програми, які виводять 

графіку, показують Мишку на Моніторі та виробляють звук, який виходить 

через динаміки. Ви залежите від мене, тому негайно помиріться».  

Відтоді Мишка і Монітор – найкращі друзі. 
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Додаток 10 

Засвоєння програми з української мови                                                                                   
на основі творів з української літератури 

Українська мова 8 клас 

Календарно – тематичне планування  

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення ( 4 год.) 

  

№ 

п/
п 

 
Мовна змістова 

лінія 

Очікувані 
результати 
навчально-

пізнавальної 
діяльності учнів 

Міжпредметні 
зв’язки з 

українською 
літературою 

Завдання на 
основі творів з 

української 
літератури 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синтаксис. 
Пунктуація. 
Словосполученн
я й речення.  

Словосполучення. 
Будова й види 
словосполучень за 
способами 
вираження 
головного слова.  

 

 

Речення.  

Речення прості й 
складні 
(повторення), 
двоскладні й 
односкладні.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова                
знає та розуміє 
предмет вивчення 
синтаксису й;розуміє 
й пояснює різницю 
між 
словосполученням і 
реченням; реченням 
простим і складним. 

Діяльнісна складова 
розрізняє головне й 
залежне слова у 
словосполученні; 
аналізує будову 
словосполучень, види 
за способами  
вираження слова; 
складає 
словосполучення й 
речення різних видів, 
визначає серед них 
синонімічні; речення 
прості та складні; 
редагує 
словосполучення, 
речення й тексти, 
помічаючи й 
виправляючи 
граматичні помилки; 
використовує 

 

Українські історичні 
пісні. 

 «Зажурилась 
Україна», «Та, ой, як 
крикнув же козак 
Сірко»  «Ой Морозе, 
Морозенку», «Максим 
козак Залізняк», 
«Чи не той то Хміль», 
«За Сибіром сонце 
сходить 

Образи історичних 
осіб, лицарів- 
оборонців рідної землі, 
створені народною 
уявою. 

 

 

Пісні Марусі Чурай.  
«Засвіт встали 
козаченьки», «Віють 
вітри, віють буйні», 
«Ой не ходи, Грицю...» 

Підготувати 
повідомлення в 
науковому стилі 
«Словосполученн», 
використовуючи 
приклади з 
історичної пісні               
« Зажурилась 
Україна»  
Написати лист до 
телевізійної 
редакції з , в якому 
обґрунтувати 
необхідність 
передач про 
видатного 
історичного героя  
( Богдана 
Хмельницького, 
Устима Кармалюка 
Максима 
Залізняка) 
Дослідити, речень 
яких видів за 
метою 
висловлювання та  
будовою  
використано 
найбільше  
Дослідити 
інтонаційні 
особливості пісень 
Марусі Чурай, 
створити усний 
твір « Якою я 
уявляю Марусю 
Чурай», 
враховуючи 
інтонаційні і 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граматична 
помилка та її 
умовне 
позначення 
(практично). 
 
 
 
 
 
 

виражальні 
можливості речень 
вивчених видів у 
власному мовленні; 
робить тематичні 
виписки та складає 
конспект науково-
навчального тексту.  

Ціннісна складова 
усвідомлює 
важливість кожного 
словосполучення й 
речення для чіткості 
вираження думки; 
обґрунтовує 
важливість 
опрацювання науково-
навчального тексту у 
формі його 
конспектування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українські народні 
думи.  

 

Кобзарі та лірники – 
виконавці народних 
дум 
(О. Вересай, Г. 
Гончаренко, М. 
Кравченко та ін.). 
Сучасні 
виконавці: Василь та 
Микола Литвини, В. 
Нечепа. 
Дума «Маруся 
Богуславка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

структурні 
особливості 
вивчених  видів 
речень.     
Створити власне 
висловлювання у 
віршовій формі      
( поезію, пісню) 
про Марусю 
Чурай, героїв 
історичних пісень, 
використовуючи 
різні види речень 
за метою 
висловлювання, 
емоційним 
забарвленням, 
будовою та 
складом 
граматичної 
основи               
Створити есе на 
тему « Дума 
говорить до нас. 
Ми її чуємо?». 
Використовуючи 
вивчені види  
речень 

Виписати із 
вивчених народних 
дум  окличні 
речення, визначити 
їх  стилістичні 
особливості. 

Уявіть, що ви 
потрапили до 
музею «Видатні 
кобзарі України» і 
ведете звідти 
репортаж. Про що 
б ви розповіли? 
Використовуйте в 
своєму репортажі 
поширені і 
непоширені 
речення. Зробіть 
висновок про їх 
роль у мовленні 
Виписати із 
вивчених народних 
дум складні 
речення, 
переконструювати 
їх на прості 
ускладнені. 
Зробити висновки 
про їх стилістичну 
роль 
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Додаток 11 

Тема. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні                       

( 8 клас). 

Завдання. Створити усний твір « Якою я уявляю Марусю Чурай». У 

висловлюванні дотримуватися  інтонаційних і структурних  особливостей 

вивчених видів речень. 

Годун  Володимир  

Усний твір 

Якою я уявляю Марусю Чурай 

Марусю Чурай я уявляю простою українською дівчиною, одягненою в білу 

сорочку, яку вишивали, мабуть, на свята.  Та чи можна назвати простими  

неповторні жіночі риси : чаруючі  розумні очі, прекрасні уста, тоненькі  чорні 

брови на світлому чолі, охайне волосся, обрамлене гарним віночком із квітів. А 

ще я наче відчуваю на собі її задумливий погляд. Адже це погляд людини, яка 

щомиті може заспівати пісню, що  народилася у неї в серці. Недарма про неї 

сказано , що говорила  піснями.  На це здатні великі таланти.                                            

Мабуть, немає нічого кращого в світі, ніж українська дівчина, яка пролила 

чимало гірких сліз, яка перенесла  чимало страждань, залишаючись при цьому 

прекрасною. Саме такою українською дівчиною я уявляю Марусю Чурай, її 

краса тісно переплітається з красою України, яка виховала такий «коштовний»  

талант. Саме тому в цій дівчині я бачу  найкращі риси українських дівчат. 
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Додаток  12 

Тема. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні                       

( 8 клас) 

Завдання. Створити власне висловлювання у віршовій формі   ( поезію, пісню) 

про Марусю Чурай, героїв історичних пісень, використовуючи різні види 

речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою та складом 

граматичної основи 

Луговська Надія  

Пісня 

Ой в Полтаві, ой в Полтаві… 

Ой в Полтаві, ой в Полтаві в козака Чурая 

Біля хати, біля маків дівчина співає 

*** 

І не вітер, тихий, ніжний, калину гойдає. 

То у саду, у зеленім,  дівчина співає 

*** 

Ой співає та співає, як  соловей в гаю. 

Ой виспівує дівчина, про біду співає. 

*** 

Чорноброва, чорнокоса, й очі в неї сині, 

І чудовий в неї голос, соловей – дівчина. 

*** 
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Співає вона про долю, про нещасну свою, 

І про свого миленького, що зрадив  в тім краю. 

*** 

Де багаті та нещасні, не вміють любити, 

Бо про одне лише мріють – у багатстві жити. 

*** 

І де щастя лише зрідка з багатством літає 

Отруїла зрадливого…Про це і співає 
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Додаток  13 

Тема. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладн1                 

( 8 клас)                                                                                                                        

Завдання. Створити власне висловлювання у віршовій формі   ( поезію, пісню) 

про Марусю Чурай, героїв історичних пісень, використовуючи різні види 

речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою та складом 

граматичної основи 

Орсач Оксана  

Козацьке щастя 

Осідлав козак молодого коня 

І поїхав у степ не у бій, навмання. 

Щоби трави шуміли, колихались услід, 

Щоби річку широку перейти убрід. 

 

Ніщо не замінить козаку коня, 

Вороного свого не продасть гриваня. 

Не буває свободи і щастя доволі, 

Захистить Батьківщину, не зрадить і волю. 

 

Запорожці (акровірш) 

За Україну в бій ідуть, 

А ворогів всюди знайдуть. 

Пороги Сурський і Кодацький 

Обійде хвацько рід козацький. 

Ранковий хід - і перемога. 

О нелегка й тяжка дорога. 

Життя, насичене думками, 

Цитати, стерті із роками, 

І вольності крилатий  
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Додаток 14 

Тема.   Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні                      

( 8 клас)                                                                                                                               

Завдання. Створити есе на тему « Дума говорить до нас. Ми її чуємо?». 

Використати  вивчені види  речень 

Огієнко Інна  

Есе 

Дума говорить до нас…Ми її чуємо? 

Дума… Що таке дума?.. Дума – це « крик» душі кобзарів, лірників, 

бандуристів, які передавали його простому люду, що на той час жив у неволі. 

Мені дуже боляче усвідомлювати те, що багато людей так і не почули того                                              

«крику», так і не захотіли почути правду. В наш час все набагато гірше. Люди 

перестали розуміти одне  одного, а сучасні підлітки  мало цікавляться 

літературою, історією, величними вчинками своїх  прадідів. Дуже сумно і 

боляче спостерігати за тим, як люди руйнують своє  життя, забувають 

натхненні рядки із дум, почувши які  хочеться жити і творити добро. В свою 

чергу, я ніколи не стану на хибний шлях, знаючи, що дума зі мною!.. Дума 

говорить до нас! Чують її не всі…
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                Додаток 15 

Види досліджень, які я використовую на уроках 

 

1. Дослідження – моделювання ( передбачає аналіз синтаксичних 

конструкцій шляхом побудови і вивчення їхніх моделей ).                      

( Додаток 15). 

2. Дослідження – творче спостереження ( дослідження прийомів 

використання синтаксичних конструкцій в різних стилях та їх 

функції). ( Додаток 16). 

3. Дослідження – стилістичне реконструювання ( перебудовування одних 

видів речень на інші, визначення смислових відношень).                                  

( Додаток 17 ). 

4. Дослідження – пошук ( творчий пошук, добір чи класифікація 

синтаксичних одиниць відповідно до завдання). ( Додаток 18). 

5. Дослідження – експеримент ( засвоєння теоретичних знань шляхом 

сприймання їх в умовах проблемної ситуації ). (Додаток 19 ). 
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Додаток 16 

Дослідження – моделювання 

Тема. Види складнопідрядних  речень  ( 9 клас ) 

Завдання. За поданим початком змоделювати  усі можливі складнопідрядні 

обставинні речення. Дослідити, які сполучники підрядності найдоречніше 

вживати з- поміж синонімічних в даному реченні. 

                                                      

                                                               тому що ( причини ) 

 

               наскільки ( ступеня дії і способу дії )       щоб ( мети )                                               

  

                                                                                                        коли ( часу ) 

скрізь ( місця)                                                                                          

                                                     

 

                                                                                                       якщо ( умови ) 

     незважаючи на те, що ( допустове )             

                                                          

                                                                мов ( порівняльне ) 

 

 

 

Шануймо 
прекрасну 
українську 

мову 
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Додаток 17 

Дослідження – творче спостереження 

Тема.  Особливості вживання у мовленні односкладних речень                                                               

          ( 11 клас, профіль – українська філологія ) 

Завдання. Дослідити прийоми використання односкладних  речень у 

художньому стилі, їх емоційно – експресивну функцію. 

Текст для дослідження 

Данчук Олена   

Етюд 

Танок осіннього литочка 

Чаклунка, загадкова, щедра, золотокоса… Так, це все про неї, про осінь. Але, 

окрім цього, вона ще й неперевершений балетмейстер. Скільки чудових 

танків виконано під її керівництвом.  Ось чудовий виконавець – березовий 

листочок. Такий тендітний, граційний.  Заходить собі в ліс, обдивляється, 

обирає собі артистів, одягає їх в шовкові сукні різних кольорів  : червоні, жовті, 

багряні, - і розпочинається шоу ( без тренувань !) То повернеться вліво, то 

крутне вправо, то закружляє по колу, як у вальсі. А то швидким рухом 

підніметься вгору, до сонечка, що так пестило його, так голубило.  Стоїш, 

зачарований ,затамувавши подих. Та ось добігає  кінця його виступ. 

Повільно спускається листочок, наостанок вклоняється, лягає на землю і 

затихає… Шкода, що не було оплесків, виступ був їх вартий. 

Результати досліджень. В художньому стилі  широко використовуються 

односкладні називні, означено -  особові та безособові  речення. Вони надають 

образності, емоційності, експресивності, допомагають краще уявити 

зображувану картину, надають можливість читачеві чи слухачеві самому  

домислити , уявити зображувану картину.  
34 

 



 Додаток 18 

Дослідження – стилістичне реконструювання. 

Тема. Складносурядне речення  ( 9 клас ) 

Завдання. Перебудувати  прості речення на складносурядні.  Довести, що 

побудовані конструкції є синтаксичними синонімами. 

Текст для дослідження 

Шевченко Валерія 

Етюд 

Зоряний дощ 

Вже сховався останній промінчик сонечка. День пішов на відпочинок, а Ніч 

величаво, поважно вийшла на прогулянку. Вона всім хоче показати своє нове 

вбрання, виткане срібними зірками. Місяць вже ввімкнув свій ліхтарик. По 

небу лунає приємна, ніжна мелодія. То пісня Зірочок. І ніч поринула у танок. А 

з її чарівного вбрання посипалися Зірки. Неперевершене, зачаровуюче 

видовище. Ти ніби поринаєш у цей зірковий дощ, зачаровуєшся блиском зірок, 

хочеш бути все ближче і ближче до них. Мить…і зоряний дощ скінчився,ущух. 

Але це була чарівна мить… 

Реконструйований текст. Вже сховався останній промінчик сонечка, і День 

пішов на відпочинок. Поважно, величаво вийшла Ніч. Чи то вона вийшла на 

прогулянку, чи то хоче всім показати своє нове вбрання, виткане срібними 

зірками. Місяць вже ввімкнув свій ліхтарик, і по небу лунає приємна, ніжна 

мелодія – пісня Зірочок. І ніч поринула у танок, а з її чарівного вбрання 

посипалися Зірки. Неперевершене, зачаровуюче видовище. Ти  то поринаєш у 

цей зірковий дощ, то зачаровуєшся блиском зірок  і хочеш бути все ближче до 

них. Мить… і зоряний дощ скінчився, ущух, але це була чарівна мить… 
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Результати досліджень. 

Складносурядні  речення та прості є між собою синтаксичними синонімами, так 

як вони близькі за значенням і приблизно однаково   передають зміст 

висловлювання, хоча речення відрізняються відтінками у передачі думок. 

Складносурядні   використовуються для передачі взаємозв’язку предметів і 

явищ, а прості – відокремлюють кожну подію, явище.                    
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Додаток 19 

Дослідження – пошук. 

Тема.  Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи 

сполучників. Правопис сполучників. Особливості 

вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів 

у сполучники. ( 10  клас, профіль – українська філологія  ) 

Завдання. Знайти в тексті складнопідрядні речення , в яких підрядна частина 

з’єднана з головною за допомогою сполучних слів. Як відрізнити підрядні 

сполучники від сполучних слів? Дібрати  переконливі аргументи, на їх основі  

скласти  пам’ятку 

Текст для дослідження 

Демченко Любов  

Твір – есе 

Я… 

Я…Хто Я така? Може, тополя, що росте в  мене біля двору, бо така ж струнка? 

А, може, рожева троянда, яка несе свою красу людям.                                        

Ні, я вмію мислити, то значить я - людина, мені дороге все, що пов’ язано з 

моєю батьківщиною, я турбуюся про долю своєї нації, її майбутнє, мені не 

байдуже, коли плюндрують рідну мову, значить я - українка, патріотка.             

Але яка я? Це питання цікавило мене. На вигляд я висока, струнка, маю карі 

очі, чорні брівки, як шнурочки, чорняве волосся, посмішку щиру, як українська 

вдача.  Але мені здається, що це не так важливо, яка я зовні. Для мене головне, 

яка  людина в душі. І тому я прагну бути духовно красивою. Отож для мене 

основне – це справи людини, благородство її серця, світлість думок.                                                                                                                        

Вважаю, що я непогана людина. У мене є мрія… В майбутньому я хочу бути 
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адвокатом. В цей нелегкий час, коли зовсім легко образити людину, скривдити 

її, я хочу бути корисною людям, допомагати їм у вирішенні проблем. Адже  

дати людям мудру пораду,захистити її права –  велика справа.                                                                                                                                    

В своєму житті я зустрічаюсь з добротою  і підлістю, радістю і бідою, в моєму 

житті бували години торжества і години страждань, мою душу стрясала любов і 

відчуття  ненависті, але я розумію, що треба піднестися силою своїх думок, 

переконань над почуттями і емоційними поривами. Треба гідно жити  і 

працювати, користуватися матеріальними і духовними надбаннями, переживати 

радість і горе.                                                                                                                          

Треба все робити з чистою душею і добрим серцем, бо я – Людина!  

Результати дослідження.  В  тексті виділено сполучні слова, які з’єднують 

підрядну частину з головною.                                                           

Пам’ ятка 

Як відрізнити сполучні слова від сполучників 

1.Уважно прочитайте речення. 

2.Визначте в речення головні і другорядні члени. 

3.Якщо  досліджуване слово  не лише приєднує підрядне до головного,     

    а й  водночас є членом речення – то це сполучник. 

4. Якщо досліджуване слово можна замінити  повнозначним із  

    головного – то це сполучне слово. 

5. Якщо досліджуване слово можна замінити синонімічним – то це     

    сполучник.
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Додаток 20 

Дослідження – експеримент. 

Тема.  Особливості вживання у мовленні односкладних і двоскладних, 

поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених 

простих речень  (11 клас,  профіль – українська філологія  )                                                                                                                       

Завдання.  Здійснити стилістичний експеримент, реконструювавши текст 

художнього стилю « Моя автобіографія»  Остапа Вишні на документ        

офіційно – ділового стилю « Автобіографія».  Дослідити роль односкладних та 

двоскладних речень в офіційно – діловому стилі. 

Орсач Оксана 

Результати  експерименту                                                                          

Автобіографія 

Я, Павло Михайлович Губенко, народився 13 листопада 1889 року на хуторі 

Чечва Полтавської області. Вступив до Зіньковецької двокласної школи, яку 

закінчив у 1903 році. Цього ж року вступив до Київської військово – 

фельдшерської школи. 1917 року  вступив на історико – філологічний 

факультет Київського університету. До 1917 року працював фельдшером  у 

Київській залізничній лікарні.                                                                                            

Брав активну участь у діяльності Центральної Ради.                                                  

З 1933 по 1943 рік перебував на засланні в Ухтинському таборі.                            

Склад сім’ї :                                                                                                                       

мати – Губенко Параска Олександрівна, домогосподарка;                                   

батько – Губенко Михайло Кіндратович, хлібороб.                                         

Домашня адреса :                                                                                                                 

хутір Чечва, Полтавська область.                                                                        
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Результати досліджень. В офіційно – діловому стилі широко 

використовуються означено – особові односкладні речення з метою уникнення 

повторення в тексті. Зведено до мінімуму використання складних синтаксичних 

конструкцій та фразеологізмів. На відміну від художнього стилю  в офіційно – 

діловому стилі односкладні речення емоційно нейтральні. 
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Додаток 21 

Урок з української літератури в 11 класі                                                                             

( профіль – українська філологія ) 

Тема. « Вас так ніхто не любить . Я один…» 

 ( Урок – знайомство з інтимною лірикою Миколи Вінграновського ) 

Мета. Допомогти усвідомити ідейно – художнє багатство ,  естетичну 

привабливість інтимної лірики поета , розвивати вміння аналізувати ліричні 

твори, висловлювати власні враження , думки, формувати духовну особистість 

школяра, виховувати почуття прекрасного,  розуміння великого значення 

почуття любові  в житті людини 

Учні повинні знати: основні відомості про творчу спадщину митця, напам’ять 

поезію « Сеньйорито акаціє, добрий вечір»,  головні риси творчого стилю М. 

Вінграновського, спільне й відмінне з творчості «шістдесятників». 

Учні повинні вміти: характеризувати ідейно – стильові особливості поезії М. 

Вінграновського, виділяти і пояснювати засоби поетичної мови, визначати 

віршовий розмір, відшукувати образну деталь, пояснювати її роль, 

висловлювати власне ставлення до розглянутої поезії 

Очікувані результати:учні вміють вдумливо і виразно читати  поезії  

Вінграновського , характеризувати їх, визначати риси індивідуального стилю 

письменника, висловлювати власні думки та враження. 

Обладнання: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них, 

ілюстративні матеріали до біографії, аудіозапис поезій та пісень на слова 

автора. 

Тип уроку : урок-дослідження 

Міжпредметні зв’язки : музика, живопис 
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Методи і прийоми: виразне читання поезій, ідейно-художній їх аналіз, 

поетична хвилинка., «Коло думок», « Точка зору», дослідження 

учнів, проблемне питання, робота в групах 

Теорія літератури. Інтимна лірика, ліричний герой, види ліричних творів.. 

Хід уроку 

Епіграф уроку : 

 Кого я так люблю? Люблю тільки тебе 

Рука моя в твоїй руці співає.                                                                                                   

І погляд твій в душі моїй цвіте                                                                                           

Тим квітом, імені якого ще не знаю 

І. Мотивація уроку.  Оголошення теми , мети уроку. 

Звучить аудіозапис поезії М. Вінграновського 

Слово вчителя 

Почуття любові,можливо, як жодне інше,прагне висловлення. Ось чому саме 

воно дає поштовх до творчості,самовираження. 

Скільки вже створено пісень,написано творів про кохання! Здається,усі нюанси 

любовних почуттів уже зафіксовані в поетичному слові. 

Але в поезії Миколи Вінграновського  ми відкриємо нові,неповторні грані цієї 

теми. Він  про кохання писав завжди,  створив книгу « Цю жінку я люблю»               

( 1990) – одну з найкращих про любов у красному письменстві,  він  подає 

власне бачення кохання, тонко змальовує його грані, кольори , звуки.. 

Отож,сьогодні на уроці,звертаючись до перлин інтимної лірики Миколи 

Вінграновського , нагадаємо ідейно-художній аналіз поетичного твору,художні 

засоби творення ліричних образів,адже незабаром ви будете складати  ЗНО. 

Але ,насамперед,я хотіла б,щоб ви прислухалися до власного серця,створили в 

класі атмосферу довіри,тепла,затишку. Адже всі ми,рано, чи пізно,переживаємо 

це прекрасне почуття,і потрібно бути готовим, щоб не втратити, не прогавити 

свого кохання, зберегти його,або ж,навпаки,не згоріти в ньому.  
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ІІ. Постановка  проблемного питання 

В чому особливість інтимної лірики М. Вінграновського? 

ІІІ. Рубрика « Підготовка до ЗНО» 

Літературознавчий словник ( основні теоретико – літературні поняття) 

ІV. Основна частина уроку.  Завдання  до вправи « Серце»  

Я вам пропоную своєрідну вправу «Серце».Прослухавши так багато поезій про 

кохання, спробуйте узагальнити, які образи,символи цього прекрасного почуття 

у Миколи Вінграновського . Зобразити все це ви можете на серцях,у яких одна 

половина-це сумні сторони,а друга-усе те світле,що несе людям це прекрасне 

почуття.  

Представлення результатів роботи  в групах  

І група « Дослідники» 

Завдання групи: здійснити  традиційний аналіз поезії   «Сеньйорито акаціє, 

добрий вечір», знайти асоціативний аналог  поезії в живописі, порівняти, 

зробити висновки. 

План виступу 

1. Виразне читання напам’ять поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір.» 

2.Аналіз поезії ( традиційний ) 

3.Порівняння – дослідження поезії з картиною  Вінсента  Ван Гога                        

« Квітучі гілки акації» 

4.Висновки 

ІІ група « Літературознавці» 

 Завдання : здійснити  пообразний аналіз  поезії                                                                                     

« У синьому небі я висіяв ліс..» , порівняти  дану поезію з піснею. Зробити 

висновки 
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План виступу 

1. Інформація про автора пісні « У синьому небі я висіяв ліс» 

2. Прослуховування аудіозапису пісні у виконанні Олеся Царука                                

« У синьому небі я висіяв ліс» 

3. Аналіз поезії ( пообразний ) 

4. Порівняння – дослідження поезії з піснею 

5. Висновки 

ІІІ група « Письменники»  

Завдання: здійснити аналіз поезії « Чорна райдуга»,  створивши есе, знайти 

асоціативний аналог  поезії в літературі, порівняти, зробити висновки. 

План виступу 

1.Виразне читання напам’ять поезії « Чорна райдуга.» 

2.Аналіз поезії ( есе) 

3.Порівняння – дослідження  поезії з поезією Івана Франка « Тричі мені 

являлася любов»  

4.Висновки 

V. Обговорення результатів дослідження. Обмін враженнями та 

запитаннями. Оцінювання і взаємооцінювання  роботи в групах. 

Висновки вчителя  

Ми побачили різні шляхи аналізу поетичного твору, але всі вони мають одну 

мету : розкрити ідейно – художні особливості , естетичну цінність поезії, наші 

відчуття й думки, що виникли при читанні 

VІ. Підсумки уроку 
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1. Робота з висловами критиків . Завдання : обрати найбільш влучні 

висловлювання про творчість М. Вінграновського, пояснити, 

обґрунтувавши свій вибір 

1) « Лірика М. Вінграновського нічого нікому не нав’язує. Вона справді 

вільна.» 

2) « Поет абсолютного слуху»( Гр. Тютюнник) 

3) « М. Вінграновський прекрасно живописує словом. Його рядки сповнені 

всіх кольорів та відтінків».( І. Дзюба) 

4) «Інтимна лірика Вінграновського – це постійне переливання настроїв , 

станів, натхненна гра уяви»  (І. Дзюба) 

5) «Він був одним із сонць нашої літератури» (Валерій Шевчук) 

6)  «Вінграновський – це висота. Чарівник слова, великий талант».                         

(В. Бойченко) 

2. Розв’язання проблемного питання 

VІІ. Рефлексія. Метод  «Коло думок» 

1. Вправа « Серце» 

 Я вам пропоную своєрідну вправу «Серце».Прослухавши так багато 

поезій про кохання, спробуйте узагальнити, які образи,символи цього 

прекрасного почуття у Миколи Вінграновського . Зобразити все це ви 

можете на серцях,у яких одна половина-це сумні сторони,а друга-усе те 

світле,що несе людям це прекрасне почуття.  

2. Бесіда з учнями . Метод «Точка зору». 

- Ваші враження від уроку. 

- Що важливе винесли з уроку? 

- Чи реалізована мета уроку? 

- Що особливого сподобалося, запам’яталося? 

- Де зможемо застосувати здобуті знання? 

- Як оцінюєте свою роботу і роботу вчителя. 
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- Усний відгук про урок. 

VІІІ. Домашнє завдання 

Обов’язкове 

1.  Вивчити напам’ять поезію «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».  

2. Підготуватися до тестів « Життєвий і творчий шлях Вінграновського» 

На вибір 

1. Якшо ви неперевершений романтик - напишіть твір – есе                                          

« Що воно за таке любов?» 

2. Якщо ви дослідник – пошуковець – створіть  цитатник з поезій                      

М. Вінграновського «Рядки, наснажені любов’ю» 

ІX. Заключне слово вчителя. 

Ось і закінчився наш урок. Дякую вам за роботу. Мені було приємно почути 

ваші думки, побажання, висловлювання. Вважаю, що ніхто на  уроці не був 

байдужий. Бо сьогодні  звучала інтимна лірика нашого земляка – Миколи 

Вінграновського. Лірика, сповнена благородства і лицарства. 

Валерій Шевчук сказав про Вінграновського : «Микола був одним із сонць 

нашої літератури…» 

Дійсно, коли  вже говорити про любов, то треба мати серце, зіткане з пісень, 

душу з квітів весни, а посмішку – від променів сонця.  

Нині ви , молоді люди,  на порозі нового етапу життя.До когось у серце вже 

постукало кохання,чиєсь ще у дорозі,але обов`язково воно досягне вас.Нехай 

ваше кохання буде чистим і щирим, як інтимна лірика Вінграновського. 
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Тема   уроку 

Урок – знайомство з 
інтимною лірикою                  

Миколи 
Вінграновського 
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Завдання. 
Здійснити  традиційний аналіз поезії   
«Сеньйорито акаціє, добрий вечір», знайти 
асоціативний аналог цій поезії в живописі, 
порівняти, зробити висновки.

План виступу
1. Виразне читання напам’ять поезії       

«Сеньйорито акаціє, добрий вечір.»
2. Аналіз поезії ( традиційний )
3. Порівняння – дослідження поезії з 

картиною  Вінсента Ван Гога « Квітучі 
гілки акації»

4. Висновки 

І група “ Дослідники”

 

 

 
48 

 



 

Вінсент Ван Гог
“Квітучі гілки акації”

 

Завдання. 
Здійснити  пообразнийаналіз  поезії                                                                                     
« У синьому небі я висіяв ліс..» , порівняти  дану поезію з 
піснею. Зробити висновки

План виступу
1. Інформація про автора пісні « У синьому 

небі я  висіяв ліс»
2. Прослуховування аудіозапису пісні у виконанні 

Олеся Царука
3. Аналіз поезії ( пообразний )
3. Порівняння – дослідження поезії з піснею
4. Висновки 

ІІ група “ Літературознавці”
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Завдання. 
Здійснити аналіз поезії « Чорна райдуга»,  створивши есе, 
знайти асоціативний аналог цій поезії в літературі, 
порівняти, зробити висновки.

План виступу
1. Виразне читання напам’ять поезії « Чорна райдуга.»
2. Аналіз поезії ( есе )
3. Порівняння – дослідження поезії з поезією Івана 

Франка « Тричі мені являлася любов…» 
4. Висновки 

ІІІ  група “ Письменники””
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Есе
Чорна райдуга ! Такою уявляє 

ліричний герой кохану –
різнобарвною і в той же час 

позбавленою кольору  кохання. Та 
він і сам увесь у протиріччях, які 
розривають його закохане серце 

зсередини. Він не може позбутися 
пристрасті, він потрапив в 

емоційну залежність, його почуття 
приречені. Та він ще зателефонує, 
він подарує  їй квіти, бо їх пов’язує 
дещо набагато більше . Їх пов’язує 

…кохання …

 

Есе
Це особливе почуття… Це особлива 
поезія…Поезія – монолог, поезія –
звернення, поезія – спалах, поезія –

диво! Ліричний герой закоханий 
безмежно. Його кохана – незвичайна і 

земна, чорна райдуга, маскарад, 
брехня, вона полонить і зраджує, вона 
подає надію і обманює. Та як можна 

жити без неї,  без кохання? Це особливе 
почуття, яке змінює більше , ніж час, в 
якому людина згорає без останку, але , 
як і ліричний герой, щаслива від того, 

що кохає…
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Вислови  літературознавців 

 

Домашнє  завдання 

Обов’язкове
• Вивчити напам’ять поезію 
«Сеньйорито акаціє, добрий 

вечір…». 
•Підготуватися до тестів « Життєвий і 
творчий шлях      
Вінграновського»

На вибір
•Написати твір – есе « Що воно за таке 
любов?»
•Створити  цитатник з поезій                                          
М. Вінграновського                                         
«Рядки, наснажені любов’ю»
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Додаток 22 
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Додаток 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета. Залучати учнів до джерел  і витоків народної мудрості, збагатити наявні знання, 
розвивати логічне мислення, пізнавальні та пошукові інтереси здобувачів освіти, сприяти 
формуванню духовно багатої  особистості, виховувати любов до рідної мови та літератури, 
почуття гордості за свою Батьківщину                                                                                           
Завдання. Поглибити знання учнів з української мови та літератури, посприяти свідомому 
застосуванню учнями знань і вмінь при створення власних висловлювань 

 

Клуб знавців української мови та літератури 

Шляхи реалізації мети та завдань 

Залучення учнів до 
факультативної  та 

гурткової роботи 

Гурток 
«Українська мова» 

( 10 клас) 
Участь у мовно – 
літературних конкурсах 

Робота з 
обдарованими та 
здібними учнями 

Самостійна 
творча 
діяльність 

МАН Предметні 
олімпіади 

Духовно – естетичний та інтелектуальний розвиток особистості 

Формування життєвих компнтенцій учнів 

«Перлини дитячої 
творчості»  (Збірка 
поетичних торів) 

Факультатив 
«Поетика» ( 5 клас) 

Співпраця зі шкільною 
та районною газетами 
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Додаток 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орсач Оксана. Диплом ІІ ступеня Малої 
академії наук України за ІІ місце в секції                  
« Українська мова» ІІ ( обласного ) етапу 
Всеукраїнського конкурсу – захисту науково 
– дослідницьких робіт 

2016 рік 

Шевченко Валерія. Член обласного 
відділення МАН в секції  "Українська мова" 
( 2018 р.), працює над науковим 
дослідженням, готується до захисту роботи  

56 
 



Додаток 25 

Луговська Надія ( 8  клас ) 

Завдання. Порівняльна характеристика опису гори Афон у поемі І.Франка « 

Іван Вишенський» та повісті О. Назарук « Роксолана»  

Науково – творче дослідження                                 

Афон ( грец. Ауюу Орос; - Айон Орос, у перекладі Свята Гора)-монастирська держава 

на східному виступі Халкідонського півострова— Айон-Орос — в Егейському 

морі. Висота 1935 м над рівнем моря. 

Візантійський імператор Костянтин Погонат (правив в 668-685) віддав 

півострів Афон у виключне володіння монахів (ченців). В 8 ст. грецькі 

самітники (анахорети) створили на Афоні, так звану, чернечу республіку. 

Перший монастир (Лавра) на Афоні був заснований в 962-963 греком 

Афанасієм. З часом на Афоні виникло близько 20 укріплених чоловічих 

монастирів, і він став відігравати роль великого релігійного центру 

православної церкви. 

Перший руський монастир (Пантелеймонів) був закладений на Афоні в 

1080 за візантійського імператора Олексія Комнина. Україна мала з Афоном 

тісні релігійно-культурні зв'язки. На Афоні перебували Антоній Печерський та 

І. Вишенський. Сьогодні Афон - релігійний, науковий і туристичний центр. 

Управління здійснюється представниками монастирів - святою общиною. Вища 

юрисдикція належить Константинопольському Патріарху. В монастирях Афона 

зберігається близько 10 тис. грецьких, слов'янських, арабських рукописів, цінні 

мистецькі твори (починаючи з 9 ст.). Збірки до цього часу мало досліджені.  

Відвідувати Святу гору дозволяється, відповідно до уставу монастирської 

держави (тіпіко), тільки чоловікам. Жінкам заборонено навіть наближатись до 

узбережжя.  Від відвідувачів, громадян Греції, вимагається дозвіл —

діамонітіріо,  що видається Кабінетом по обслуговуванню прочан у м. 
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Салоніки або подібним же кабінетом у м. Урануполі. Щоденно видаються 

дозволи лише для 120 осіб. Іноземні громадяни повинні мати при собі дозвіл 

Міністерства у справах Македонії та Фракії (також у м. Салоніки). У випадку 

перебування на Святій горі більше місяця також необхідна довідка  Відділу у 

справах іноземних громадян. 

Бажаючі відвідати Афон можуть розпочати свою подорож від Ієріссос, Неа 

Рода або Урануполі. Останній, з наведених вище причин, є більш зручним. 

Подорож продовжується на кораблі. Весь шлях від Салонік до скали Іверського 

монастиря триває приблизно 4 години. Якщо вирушати із Урануполі, вас 

доставлять до причала Дафні на Святій горі, а від Дафні можна дістатись столиці 

Афону — м. Карієс — на єдиному автобусі, що існує на всьому півострові Айон-

Орос. 

Усім прочанам монахи пропонують безкоштовне харчування у просторих 

монастирських трапезах та прихисток у спеціальних келіях. Також усім 

прочанам дозволяється перебувати у храмах під час богослужінь та оглядати 

реліквії, що нині зберігаються у кожному монастирі. 

Про гору Афон згадується у багатьох творах. Наприклад, у поемі І. Франка « Іван 

Вишенський » та в історичній повісті О. Назарука «Роксоляна ». 

Уривок з описом гори Афон із поеми І.Франка « Іван Вишенський » : 

Мов зелена піраміда                                                                                                                                   

на хвилястім синім полі,                                                                                                                                

на рівнині лазуровій                                                                                                                        

велетенський ізмарагд, —                                                                                                              

так облита дивним морем,                                                                                                        

під безхмарним теплим небом                                                                                                                

зноситься, шумить, пишаєсь,                                                                                              

спить Афонськая гора.                                                                                                                        
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Спить? Та ні! Природа-мати                                                                                                  

ненастанно тут працює, 

ненастанно строїть, бавить                                                             

ту пестієчку свою. 

  Унизу, де з хвиль кипучих 

гранітові сірі скали 

гордо, просто вгору пнуться — 

стіни, колоси, стовпи, — 

там внизу музика дика 

не вгаває на хвилину, 

б'ються хвилі о каміння, 

бризка піни срібний вал. 

А вверху хребти гірськії, 

віковим покриті лісом, 

вічну, тиху пісню грають 

у задумі без кінця. 

Та, проте, гора дрімає; 

день і ніч пливе над нею, 

мов рожева легка хмара, — 

крику, гомону не чуть. 

Хоч повзуть тут скрізь по горах 
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стежечки, немов гадюки, 

та, проте, не оживляє 

їх розмова, спів, ні сміх. 

Хоч розсипані по горах, 

по лісах, ярах і скелях, 

по полянах пречудових 

і оселі, і хатки, —    

  та, проте, тиша глибока                                                                     

 заляга на тих оселях,                                                                                    

 і лежить печать мовчання                                                                                      

на сотках старечих уст.                                                                             

Скрізь тиша і скрізь мовчання,                                                          

сірий одяг, хід повільний                                                                                           

  і худі, понурі лиця,                                                                  

 непритомний, сонний вид.                                                            

  Тричі лиш на день по горах                                                                                

  пролунає голос дзвонів,                                                                    

мов проквилить над горою                                                           

 стадо дивних лебедят. 

Плачуть жалібно ті дзвони, 

   Мов нарікання, докори                              
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на людей,  що замертвили 

пречудовий сей куток.  

 Уривок з описом гори Афон із повісті О.Назарука « Роксоляна » : 

« Був кришталево-ясний ранок, коли султанські галери допливали до Святої 

Гори, що, як білий мармуровий стіжок, видніє на у синім тлі неба й стрімкими 

стінами в море спадає. На довгім півострові вже здалека видніли зелені ліси...» ; 

« там не тільки кипариси, пінії й каштани, але на височинах також буки, дуби й 

чатинні дерева...» ; « Оподалік на скелях полуднево-західного узбережжя 

Святої Гори біля пристані Дафні пишався в прекраснім місці старий монастир 

великомученика й цілителя Пантелеймона, відновлений востаннє галицьким 

князем Ярославом Осмомислом. Тут проживали отшельники зі всіх земель 

України...»; «Кругом під ногами розливалися ясні води архіпелагу: лаврові 

дерева і прочитай пишно прикривали наготу скель, над котрими високо 

кружляли орли. Не переривали тиші ні рев звірів, ні блеяння стад. Бо по 

уставам Святої Гори заборонений там побут самицям усяких животних і нема 

розмножування. І ніщо не нарушує глибокої тиші. Хіба вітер просвистать час 

од часу в гірських проваллях або прошелестить у листі дерев і корчів. Одно лиш 

море глухо й одноманітно шумить у прибережжя...».                                                

Ці уривки схожі між собою, адже в них описується гора Афон, її краса і 

спокій, але все-таки вони дуже відрізняються. Різниця між ними не лише у 

формі, якою написані твори: віршованою та прозовою, а й в тому, що автори 

описали Афон по-різному, хоча однаково передали нам те, що гора дуже гарна, 

таємнича,  і ніщо не порушує глибокої тиші, крім жалібного плачу дзвонів та 

шелесту вітру. 

І.Франко порівнює гору із зеленою пірамідою та велетенським смарагдом, а 

О.Назарук з мармуровим стіжком, що « видніє на синім тлі неба...». 
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В кожному з наведених уривків згадується море, але знову-таки його 

описують по-різному, адже Франко називає його «хвилястим синім дивним 

полем», а Назарук - морем, що « глухо й одноманітно шумить...». 

Вони й гору називають по-різному: Святою Горою та Святим Афоном - 

О.Назарук та Афонською горою,  Афоном - І.Франко. 

Тишу вони описали по-різному також, бо І.Франко згадує про неї   «…тиша 

глибока заляга на тих    оселях,   і лежить печать мовчання   на сотках старечих 

уст...» 

А О.Назарук так: «.. .ніщо не нарушує глибокої тиші. Хіба вітер просвистить час 

од часу в гірських проваллях або прошелестить у листі дерев і корчів...». 

Отже, незважаючи на те, що описи гори Афон різні, ми все одно розуміємо, 

що Афон - дуже красива гора і в майбутньому варто поїхати до цієї гори, щоб 

подивитися на її красу, адже є всім відома приказка:« Краще один раз 

побачити, ніж сто разів почути ». 
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Додаток 26 
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Відділ освіти , молоді та спорту   Єланецької 
районної державної адміністрації 

Веб – квест  до Дня Збройних сил 
України                                                                                            

 

 Робота групи   учнів 11  класу                                                                   
Возсіятської загальноосвітньої                                 
школи  І-ІІІ ступенів                                             

Керівник:  Діордіца Валентина Анатоліївна,                                                          
учитель української мови і  літератури , 
керівник гуртка «Українська мова»                                                                    
Возсіятської загальноосвітньої                                       
школи  І-ІІІ ступенів    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 27 

 

 

 

 

 

 

Єланець 2015 
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Додаток 28 

 

 

Орсач Оксана 

• ІІІ місце в заочному обласному конкурсі авторської прози та поезії                  

" Струни поетичної кобзи". Номінація " Проза"  

• Номінація " Надія" в XVІ обласному конкурсі молодих літераторів 

Миколаївщини" Золота арфа" в жанрі "Проза"  

• Номінація " Надія" в XVІ обласному конкурсі молодих літераторів 

Миколаївщини" Золота арфа" в жанрі "Поезія" 

• ІІІ місце в XVІІ обласному конкурсі молодих літераторів Миколаївщини" 

Золота арфа" в жанрі "Проза"  

• Переможець  обласного та Всеукраїнського конкурсу   " Найкращий 

читач України"  

• Переможець ІІІ ( обласного ) етапу мовно - літературного конкурсу 

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  (2012 р.) 

• Переможець ІІІ ( обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови і літератури (2013 р.) 

• Переможець обласного заочного обласного конкурсу на кращий твір про 

вчителя для учнів    8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  

• Переможець  ІІІ( обласного  ) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з української мови і літератури (2014 р.) 

• Переможець  обласного етапу Всеукраїнського літературного конкурсу 

"Розкрилля душі" (номінація "Дослідження" ) 

• ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика ( 2015)  

• Учасник Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика ( 2016 р.) 

Переможці обласних олімпіад та обласних                              
мовно – літературних конкурсів 
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• Дипломом ІІ ступеню  Миколаївського територіального відділення 

Малої академії наук України за ІІ місце в секції "Українська мова"                    

( базова дисципліна " Українська мова та література") ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.             

( 2016 рік ) 
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Добрянська Єлизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Шевченко Валерія 

 

 

 

 

Чуніхін Антон 

 

 

 

 

 

 Переможець  ІІІ (обласного ) 

етапу ХV Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого 

Шевченківським дням в 

номінації "Література» 

ІІІ місце у фінальному етапі 

обласного конкурсу творчих 

робіт "Я - патріот" 

(Номінація" Поезія") (2017 р.) 

                          
 

• Переможець ІІІ (обласного ) 

етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням в номінації 

"Література» (2018 р.) 

• ІІІ місце у І віковій категорії 

обласного( заочного) конкурсу 

поетичної творчості " Збережемо мир" 

(2017 - 2018 р.) 
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Додаток 29 

Про себе 

Освіта - вища 

Фах за освітою - учитель української мови та літератури 

Стаж педагогічної роботи - 20 років 

Кваліфікаційна категорія - вища 

Звання - старший вчитель 

Моє педагогічне кредо : 

 «Найбільша таємниця Всесвіту – життя, найбільша таємниця життя – Людина, 

найглибша таємниця людини – творчість». 

Мій  принцип : «Поганий учитель подає істину, хороший навчає її   

знаходити»  ( А. Дістербер) 

Мій девіз : « Розум дитини не посудина, яку треба наповнити, а     

                        самоскип, який треба запалити» ( Р. Декард ) 

Основою педагогічної діяльності вважаю: 

• Духовне і професійне самовдосконалення. 

• Виявлення, духовне збагачення індивідуального досвіду дитини. 

• Розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини. 

• Допомога особистості у пізнанні власного « Я», у самовизначенні і 

самореалізації, а не формування заздалегідь заданих властивостей. 

• Формування культурної людини через спілкування з минулим та 

майбутнім. 

• Формування читача, відкритого для світової культури. 

• Забезпечення єдності етичного та естетичного виховання. 

• Знання стану сучасної освітньої системи.                                
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Література 

1. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф.,Психологическая диагностика  интеллекта 

и личности. – К.: Вища шк., 1978.  

2. Заболотний О.,  Розвиток дослідницьких здібностей учнів  7 – 9 класів  

під час вивчення синтаксису // Дивослово. – 2005. - № 4. 

3. Закон України «Про освіту».- Відомості Верховної Ради. -  2017.- № 38-39 

. -ст.380 

4. Концепція літературної освіти в 12 – річній загальноосвітній школі. 

Проект. // Всесвітня література. – 2007. - № 11 – 12. 

5. Концепція мовної освіти 12 – річної школи. Українська мова як 

рідна/Лабораторія навчання української мови Ін – ту педагогіки                 

АНН України // Дивослово. – 2002. - № 8 

6. Ладоня І. О. Українська мова : Навч. посібник. – К. : Вища шк., 1993. 

7. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах :                             

Підруч. для студ. вищ. закл. освіти / За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 

2000. 

8. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови  та літератури  

у 2007 – 2008  навчальному році // Бібліотека « Дивослова». – 2007. - № 8 

– 9 . 

9. Міністерство освіти і науки України. Методичні рекомендації про 

викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних інститут 

закладах у 2017 / 2018 навчальному році.-№1/9-436 від 09.08.2017 

10. Міністерство освіти і науки України. «Нова школа»; за заг. ред. М. 

Грищенка.  

11. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – Освіта 

України. – 2002. 

12.  Огарьова  Л. М. Сучасний урок : інтерактивні методи навчання // 

Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – Вересень .- № 25. 
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13.  Омельчук. О., Проблемно – пошукове  навчання синтаксису рідної              

мови // Дивослово. – 2007. - № 10. С. 2 – 7. 

14.  Освітні технології : Навч. – метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко,  

О. М.  Любарська та ін.; за заг. ред.  О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. 

15.   Потапенко О.І. , Потапенко Г. І., Методика викладання української 

мови. – К. : Вища школа, 1992 

16.   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Українська мова:        

5 – 12 класи /Г. Шелехова, В. Тихоша, А. Корольчук, В. Новосьолова,                             

Я. Остаф / За ред. Л. Скуратівського . – К., 2005. 

17.   Рибалка В. В.Психологія розвитку творчої особистості : Навч. посіб. – 

К.: ІЗИН. – 1996. 

18.   Рідна мова, 8 – 11 кл. : Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій 

гуманітарного профілю / В. Тихоша. – К. : Пед. преса, 2004.  

19.  Степанишин Б., Викладання української літератури в школі.  : 

Методичний посібник для вчителя. – К. : - РВЦ « Проза» . – 1995.  

20.  Тести як соціальна інновація //Українська мова та література. – 2005. – 

Травень. - № 20. 

21.   Токмань Г., Філософізація методики викладання літератури та критерії 

оцінювання  знань старшокласників  // Дивослово. – 2004. - № 7. 

Ресурси Інтернету 

www. won.gov. ua- офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 

http://www.ukrmova.dn.ua-  українська мова та література. Методичні 

матеріали до уроків, олімпіад та конкурсів. Календарне планування, 

тематична атестація, атестація учителя, розробки уроків. 

iitzo.gov.ua//Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

 

 

 
87 

 

http://www.ukrmova.dn.ua-/


 

 

Діордіца
Валентина Анатоліївна,

вчитель української мови та 
літератури 

Возсіятського закладу загальної 
середньої освіти І – ІІІ ступенів

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

C1

 

 

 

Методологічна  основа досвіду

Технологія 
організації групової 

навчальної 
діяльності

Технологія 
формування 

творчої 
особистості

Педагогічна 
технологія 
створення 

“ситуації успіху”

Інтерактивні 
форми та методи 

навчальної 
діяльності

Технологія 
навчання як 
дослідження

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

P1
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Об’єкт дослідження

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

Предмет дослідження

P1

 

 

1. • Створення умов для зацікавлення учнів предметом

2. • Реалізація індивідуальних можливостей учня через творчість

3. • Створення на уроках здорової конкуренції  

4. • Формування вмінь і навичок використовувати мовні знання на практиці 

5. • Формування  творчих та дослідницьких вмінь  і навичок, мовленнєвої компетентності

Мета

Завдання

•Об’єднавши розвиток інтелектуальних здібностей учнів, дослідницьких умінь і творчого 
потенціалу, створити оптимальні умови  для розвитку активної, компетентної, творчої 
особистості. 

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

P1
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Теоретичне і практичне 
значення досвіду

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

Оптимізація навчального процесу

Формування творчої компетентності

Самоосвітня діяльність

Системність засвоєння знань

P1

 

 

Впровадження елементів дослідницької діяльності  в 5 – 11 класах

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

5 клас

Види роботи з текстом

Написання 
лінгвістичних 

казок

Завдання 
творчого 

характеру

Завдання 
спонукального 

характеру

P1
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Впровадження елементів дослідницької діяльності  в 5 – 11 класах

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

Поглиблення роботи з текстом  
Ознайомлення з основними  
прийомами  трансформації  
та поширення тексту

Самостійна робота над 
теоретичним матеріалом 
(створення опорних 
конспектів, графіків, таблиць)

Диктанти інформаційної 
дії та подальша робота з 
ними

Самостійна робота зі 
словником  

6- 7 класи  

P1

 

 

 

Впровадження елементів дослідницької діяльності  в 5 – 11 класах

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

Дослідження мовних явищ на основі творів 
української літератури  

8 клас  

Підбір матеріалів до відповідної теми 
уроку з вивчених творів літератури

Створення власних висловлювань на 
основі творів літератури

P1
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Впровадження елементів дослідницької діяльності  в 5 – 11 класах

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

Формування дослідницьких вмінь шляхом 
впровадження різних видів досліджень

9 - 11 класи  

Підбір матеріалів до відповідної теми 
уроку з вивчених творів літератури

Створення власних висловлювань на 
основі творів літератури

P1

 

 

 

Результати співпраці вчителя та учнів

Діордіца В. А., Возсіятський ЗЗСО І – ІІІ ст.

• Перемоги 
учнів у  
районних  та 
обласних 
олімпіадах 

• Перемоги 
учнів у 
районних і 
обласних 
мовно-
літературних 
конкурсах

• Участь  та 
перемоги в 
МАН
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	Відкриття народжуються там, де закінчуються знання учителя й починається нове знання учня
	К. Федін

	Отже, в процесі навчальної науково – дослідної роботи діти залучаються до самостійної пізнавальної діяльності , зміцнюють впевненість у власних можливостях , зацікавлюються предметом , формують здорову мотивацію. На таких уроках учень – сп...
	« Струни поетичної кобзи» , переможці районних і обласних поетичних  конкурсів (Додаток 28). Моя учениця – переможець обласного етапу МАН . Учнівські роботи друкуються у шкільній газеті та районній газеті « Єланецький вісник». Багато з моїх учнів обра...
	Додаток 2
	Додаток 3
	Додаток 4
	Додаток 5
	Українська мова ( 5 клас )
	Додаток 6
	5 клас
	Тема. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)                                 Завдання. Дослідити походження терміна « тире». Створити лінгвістичну казку
	« Як тире помирило підмет і присудок», пояснивши нею роль тире.
	Додаток 7
	Орсач Оксана ( 5 клас)
	Лінгвістична казка
	Додаток 8
	Додаток 9
	6 клас
	Дзюба Маргарита
	Годун  Володимир
	Луговська Надія
	Біля хати, біля маків дівчина співає
	То у саду, у зеленім,  дівчина співає
	Орсач Оксана
	Додаток 14
	Огієнко Інна
	Види досліджень, які я використовую на уроках
	Додаток 16
	Дослідження – моделювання
	Додаток 17
	Дослідження – творче спостереження
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