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           У 2017-2018 н.р. у Глибоцькій гімназії працювало творче об’єднання  

вчителів зі званням «Старший вчитель»  «Школа вищої педагогічної 

майстерності  «Акме» . Керувала роботою ШВПМ досвідчений педагог , вчитель-

методист, відмінник освіти України, лауреат обласної премії ім. О. Поповича  

Побережна Надія Олександрівна . 

 

1.Педагогічна майстерність – це 

високе мистецтво навчання і 

виховання, що постійно 

удосконалюється, доступне кожному 

педагогу, в основі якого лежать 

професійні знання, уміння і здібності. 

                                                                                                   А. Макаренко 
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 Планування роботи   Школи вищої педагогічної майстерності здійснюється на 

основі досвіду   кращих педагогів гімназії з актуальних питань педагогіки і 

методики організації навчально-виховного процесу. 

Мета: упровадження в практику педагогічних ідей, методів та прийомів 

інноваційних компетентнісно зорієнтованих освітніх технологій; поширення 

здобутків педагогічної та методичної науки;  вивчення та впровадження в 

практику передового педагогічного досвіду; розробка методичних рекомендацій 

педагогам для підвищення ефективності й  результативності їхньої праці, 

удосконалення професійної майстерності, зростання творчого потенціалу.  

Стратегії та принципи роботи Школи вищої педагогічної майстерності: 

-організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення 

професійної компетентності педагогів, підготовка їх до атестації; 

-проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей  педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ППД; 

-інформаційне забезпечення педагогів з питань методики, педагогіки, психології; 

-залучення вчителів до науково-дослідницької роботи; 

-проведення інформаційно-пошукової роботи; 

-організація роботи з обдарованими дітьми; 

-аналіз стану викладання предметів; 

-пропаганда власних ідей, напрацювань через освітянські видання, сайти, блоги, 

друковану продукцію. 

Основні напрямки та цілі роботи:   

-методичне забезпечення інноваційної діяльності; 

-сприяння діяльності закладу як особливого середовища, де мають бути створені 

всі умови  для мотивації до змін, саморозвитку особистості вчителя, подальшого 

вдосконалення його  фахової майстерності задля забезпечення результативності 

навчання і розвитку учня;  
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-поглиблення практичної та творчої співпраці педагога та учня; 

-впровадження Державних стандартів; 

-індивідуалізація та диференціація навчання, запровадження особистісно-

орієнтованих технологій; 

 -усна, наочна та друкована пропаганда власних ідей членів ШВПМ та педагогів 

гімназії , напрацювань через освітянські видання, сайти, блоги, друковану 

продукцію 

Основні заходи та форми роботи Школи  вищої педагогічної майстерності:  

 Доповіді, усні журнали 

 Практичні рекомендації 

 Пам’ятка вчителю 

 Психологічна крамниця 

 Бліц-інтерв’ю 

 Круглі столи 

 Диспути 

 Дискусії 

 Методичні консиліуми 

 Майстер-класи 

 Калейдоскопи ідей 

 Спеціальні буклети і статті 

 Збір матеріалу та організація друку гімназійного 

збірника «Ідеї, пошуки, знахідки»  
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                                      І  ЗАСІДАННЯ                         Вересень 

Тема:                     Стратегії,  принципи, напрямки, цілі роботи  Школи вищої 

                               педагогічної    майстерності  у 2017-2018 н.р. 

№ 

з/п 

                       Зміст роботи Відповідальні 

1.  Аналіз  роботи  Школи  вищої  педагогічної 

майстерності  за 2016-2017 н.р.  Презентація та 

обговорення гімназійного збірника «Ідеї, пошуки, 

знахідки» № 1 з досвіду роботи  вчителів-

методистів. Стратегії, принципи, напрямки, цілі 

роботи  ШВПМ  у 2017-2018 н.р.  

  

Керівник ШВПМ 

Побережна Н.О., 

члени ШВПМ 

2. Науково-методичні вимоги до сучасного уроку  в 

умовах реформування сучасної школи (мозковий 

штурм з ранжуванням.) 

Заступник директора 

з НМР Вороніна Л.А, 

члени ШВПМ 

3 Про пропаганду власних ідей членів ШВПМ – 

старших учителів, їх напрацювань через 

освітянські видання, сайти, блоги, друковану 

продукцію  ( пропозиції) 

 

Керівник ШВПМ 

Побережна Н.О., 

члени ШВПМ 

4. Про випуск  щорічного гімназійного збірника 

«Ідеї, пошуки, знахідки» №2 з досвіду роботи 

старших вчителів (обговорення) 

Керівник ШВПМ 

Побережна Н.О., 

заступник директора 

з НМР Вороніна Л.А 
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 ІІ  ЗАСІДАННЯ                         Січень 

Тема:                 Алгоритм роботи  над узагальненням ППД,    пропагандою 

                           його  в збірнику «Ідеї, пошуки,  знахідки» як один із засобів    

                          підвищення      професійної  майстерності педагогів  

№ 

з/п 

                       Зміст роботи Відповідальні 

1.  Алгоритм роботи  над узагальненням ППД, 

 хід роботи над методичними напрацюваннями  

до збірника «Ідеї, пошуки,    знахідки» № 2 

(Методична консультація) 

Керівник ШВПМ 

Побережна Н.О. 

2. Про участь у методичній декаді гімназії. 

Калейдоскоп педагогічних знахідок «Креативний 

портрет  вчителя» (презентації членів ШВПМ, які 

атестуються) 

  

Заступник директора 

з НМР Вороніна Л.А, 

члени ШВПМ 

3  Співпраця науково-методичної ради гімназії, 

ШВПМ з ІППО та РМЦ (Методична вітальня) 

Методист  РМЦ 

Швець В.Г. 
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 ІІІ  ЗАСІДАННЯ                             Квітень 

Тема:     Професійна діяльність педагога в інноваційному    просторі   гімназії                                                        

№ 

з/п 

                       Зміст роботи Відповідальні 

1.  Професійна діяльність педагога в інноваційному   

просторі   гімназії  ( Критерійний покер)                                                         

 

Керівник ШВПМ 

Побережна Н.О. 

2. Про   рецензування матеріалів,  напрацювань до 

збірника «Ідеї, пошуки,    знахідки» (практикум) 

 

 Упорядники 

збірника 

Побережна Н.О. 

3 Про забезпечення видання збірника «Ідеї, 

пошуки,   знахідки» №.2 (Пропозиція  

менеджера) 

Вороніна Л.А. 
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Вимоги до сучасного уроку

             

 

Урок – основна форма організації 
навчальної діяльності школяра.

Вимоги:

 Організаційні (чітке визначення мети і 

завдань, раціональна структура, темп, 

ритм роботи, раціональне використання 

часу);

 Дидактичні (чіткість навчальних завдань, 

раціональні методи, дотримання 

принципів навчання);

        

 Психологічні вимоги (стимулювання 
навчальної діяльності, психологічні та 
вікові особливості);

 Етичні вимоги;

 Санітарно-гігієнічні вимоги;

 Дотримання правил з техніки безпеки;

 Вимоги до організації домашнього 
завдання.

 

 

 

 

Типи уроку:

 Засвоєння нових знань;

 Формування умінь і навичок;

 Застосування знань, умінь і навичок;

 Узагальнення і систематизація знань;

 Перевірка і корекція знань, умінь і навичок;

 Комбінований урок.

   

Структура уроку:

 Організаційна частина;

 Мотивація навчальної діяльності(тема, 

мета, завдання уроку);

 Перевірка домашнього завдання;

 Актуалізація опорних знань; 

 Стимулювання навчальної діяльності;
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Структура уроку (продовження):

 Пояснення нового матеріалу;

 Діагностика правильності засвоєння 

учнями знань;

 Закріплення нового матеріалу;

 Підбиття підсумків уроку;

 Повідомлення домашнього завдання.

      

Урок:

 спрямований на високі кінцеві результати, 
на підвищення рівня якості й ефективності 
навчання, на всебічний розвиток 
особистості;

 це відносно самостійна ланка у системі 
навчання;

 будується як цілісна система взаємодії 
учителя та учнів на основі 
співробітництва;

 

 

Урок (продовження):

 будується на основі:

- програмних вимог;

- урахування вікових можливостей учнів;

- урахування можливостей вчителя, його      
творчого потенціалу;

 має таке дидактичне призначення:

- засвоєння нових знань;

- формування умінь і навичок;

- контроль і оцінювання знань та ін.

    

 На уроці комплексно розв'язуються 
завдання освіти, виховання та розвитку;

 Урок має раціональну структуру;

 Зміст навчального матеріалу відповідає 
основним принципам: науковість, зв’язок із 
життям, системність, наступність;

 Застосовуються різноманітні форми 
проведення уроку; 

 

 

 

 

 Використовуються нестандартні форми 
проведення уроку;

 Здійснюється диференціація і індивідуалізація 
навчання;

 Забезпечуються міжпредметні зв'язки;

 Учитель розвиває навчальну, пізнавальну 
діяльність учнів і керує нею, здійснюючи 
стимулювання, організацію, контроль, оцінювання 
діяльності, озброює учнів прийомами самостійної 
роботи, формує навички самоконтролю;

   

 Для проведення уроку створені необхідні 

умови: матеріальні, морально-

психологічні, гігієнічні, естетичні;

 Урок проводиться за планом – творчим 

робочим документом вчителя;

 Проводячи урок за планом, учитель 

готовий переструктурувати його в разі 

потреби;
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 Висока результативність уроку;

 Учитель самоаналізує проведення і 

результати уроку.

      

Орієнтовна схема самоаналізу 
уроку:

 Чи відповідає мій урок програмі?

 Чи правильно мною були визначені і 

розв'язані на уроці навчальні, виховні і 

розвиваючі завдання?

 Чи оптимально було визначено зміст 

уроку, чи відповідає він завданням?

 

 

 

 

 Що було основним, найсуттєвішим на 

уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів 

на його вивченні?

 Чи вдало визначена структура уроку? 

 Чи була організована на уроці робота з 

формування основних знань, умінь та 

навичок, інтересів учня?

        

 Як здійснювались міжпредметні зв'язки?

 Які методи і засоби навчання були 

використані на уроці? Чи вдалим був їх 

вибір і поєднання?

 Які форми навчання (масові, групові, 

індивідуальні) домінували на уроці? Чи 

вдалим було їх поєднання?

 

 

 

 Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв 

оцінені мною знання учнів? 

 Чи правильно здійснювався на уроці 

інструктаж, визначалися обсяг і складність 

домашнього завдання? Чи було воно 

диференційованим?

 Що було зайвим у моїй діяльності та 

діяльності учнів?

      

ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПОВНОГО 
АНАЛІЗУ УРОКУ

I. Тип і структура уроку:

– Тип, структура уроку, його місце серед 

уроків з теми.

– Мета уроку, дидактичні завдання 

окремих етапів.

– Витрата часу.
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II.  Зміст та методика повторення 
вивченого:

– Повнота та глибина перевірки.

– Методика повторення, диференціація 

завдань.

– Кількість задіяних перевіркою учнів.

– Об'єктивність та аргументація 

оцінювання.

     

IV. Методи навчання:

- Оснащеність уроку наочними посібниками, 
дидактичними матеріалами.

- Обrрунтованість застосованих методів.

- Активізація пізнавальної діяльності.

- Використання методів проблемного навчання.

- Поєднання фронтальної, індивідуальної та 
групової форм роботи. 

- Самостійна робота учнів.

- Методика контролю та обліку знань.

 

 

 

 

V. Засвоєння нового матеріалу:

- Добір матеріалу для формування умінь та 

навичок.

- Самостійна робота під час закріплення.

- Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.

    

VI. Завдання додому:

- Обсяг, характер і доступність матеріалу.

- Наявність та характер інструктажу.

- Наявність диференційованих завдань.

- Місце домашнього завдання на уроці.

 

 

 

VII. Характер діяльності вчителя:

- Рівень педагогічних вимог до роботи 

учнів, розвитку їхніх мови, мислення.

- Мова вчителя та загальний стиль його 

поведінки.                                                              

- Організаторська, управлінська діяльність 

вчителя. Робота з різними групами учнів.

- Діяльність вчителя як консультанта та 

координатора навчання.

   

VIII. Характер діяльності учнів:

- Самостійна робота. Робота в групах.

- Диференціація та індивідуалізація.

- Активність мислення.

- Розвиток психічної сфери учнів.
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ІХ. Результати уроку: 

- Підбиття підсумків.

- Виконання плану. 

- Рівень досягнення мети.

- Рівень якості знань, умінь, навичок, 

виявлених на уроці.
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Педагогічна ідея –це повітря ,  

у якому розправляє крила 

 педагогічна творчість 

В.О.Сухомлинський 

 

 

 

 

 

 

       У збірнику «Ідеї. Пошуки. Знахідки»  висвітлено 

досвід роботи вчителів зі званням «Старший вчитель» 

Глибоцької гімназії  над науково-методичною 

проблемою «Удосконалення уроку на засадах 

особистісно орієнтованого навчання в умовах 

інноваційного простору». Матеріали збірника  

розкривають актуальні проблеми удосконалення 

навчально-виховного процесу шляхом застосування 

сучасних технологій як засобу   розвитку творчої 

особистості. 
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Крючко І.П., вчителя 

української мови та 

літератури 

Глибоцької гімназії 
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Урок позакласного читання. 

Володимир Винниченко. «Кумедія з Костем» 

Мета: 

 навчальна: продовжувати роботу над змістом оповідань В. Винниченка про 

дітей, зокрема звернути увагу на проблематику твору «Кумедія з Костем»;  

 розвивальна: удосконалювати вміння виразно й вдумливо читати епічні 

твори; розвивати вміння висловлювати свою думку, коментувати окремі епізоди, 

висловлювати своє ставлення до літературних персонажів; 

 виховна: виховувати вміння усвідомлювати найважливіші цінності моралі та 

етики, що роблять людину духовно багатою й щедрою на добро, порядність, 

чесність. 

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.  

Обладнання: підручник, портрет В. Винниченка.  

 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання 

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу. Метод «Незакінчене речення» 

1. «Кам'яним виродком» Костя прозвали, бо він ніколи… 2. Кость пас не свою худобу, 

а… 3. Єдине чого не любив Кость, — … 4. Усі вирішили, що Кость хворий 

на… 5. Батьком Костя вважали… 6. Кость заплакав, коли… 7. Річчю, яку підібрав 

хлопчик після того, як пішов пан, був… 

Словникова робота 

Поясніть значення слів «товар», «фершал», «байстрюк». 

Літературна гра «Хронологія подій» 

1. Лановий побив Костя. 2. До хлопчика викликали лікаря. 3. Тетяна по-ширила 

чутки, що Кость захворів на холеру. 4. Хлопчаки дражнили Костя 

«байстрюком». 5. Кость пас панську худобу. 6. Пан прийшов до Костя перевірити, чи 

справді хлопчик хворий. 7. Кость заплакав уперше в житті. 8. Тетяна побігла за 

фельдшером. 9. Кость вимагав повернути йому недопалок. 
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Бесіда за змістом прочитаного 

1. Яка тема та ідея твору «Кумедія з Костем»? 2. Як ви гадаєте, чому 

твір В. Винниченко називає «кумедією», адже завершується оповідання 

трагічно? 3. Чому, на ваш погляд, Кость ніколи не плакав? Про які риси характеру це 

свідчить? 4. Як ви думаєте, чи справді пан був батьком Костя? 5. Чи можна вважати, 

що пан переймався долею хлопчика, бо покликав до нього лікаря? 6. Чому ніхто не 

повірив, що Кость міг плакати через таку «чепухерію», як панський 

недокурок? 7. Доведіть, що твір «Кумедія з Костем» належить до епічних. Назвіть 

характерні ознаки епічного твору. 

Літературна гра «Вірю — не вірю» 

1. Кость був сиротою. (Так) 2. Кость заплакав, коли його побив лановий. (Ні) 3. Костя 

часто дражнили байстрюком. (Так) 4. Хлопчик не любив пана. (Ні) 5. Тетяна дуже 

любила Костя. (Ні) 6. До Костя ніхто не підходив, бо вважали, що хлопчик хворий на 

холеру. (Так) 7. Пан сильно переживав за долю Костя. (Ні) 8. Кость справді хворів на 

холеру. (Ні) 9. Кость так і помер із недопалком у руці. (Так) 

Рольова гра «Співавтори» 

 Робота в групах 

Уявіть, що ви можете переписати сюжет оповідання «Кумедія з Костем». Що б ви 

змінили? 

Група 1. Продумайте, як могли б розвиватися події, якби в Костя була мати. 

Група 2. Поміркуйте, що могло б статися, якби пан визнав себе батьком Костя. 

Група 3. Уявіть, що в оповіданні «Кумедія з Костем» з'явився новий персо-наж — 

Федько. Чи могло б це щось змінити в сюжеті твору? 

V. Підсумок уроку 

VІ. Домашнє завдання 

Записати альтернативну історію розвитку події у творі В. Винниченка «Кумедія з 

Костем» 
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Конспект уроку української мови за 

темою„Називні речення” ( мікротема 

„ Живопис”) ( 8 клас) 
Мета уроку:  повторити відомості про односкладні речення, дати поняття про       

                       називні речення, способи вираження підмета в них, стилістичну 

                       функцію називних речень; 

                       розвивати навички культури спілкування, творче мислення; 

                       прививати любов до мистецтва. 

 

Тип уроку:    комбінований 

 

Обладнання уроку: підручник української мови за редакцією О.В. Заболотного, 

В.В.Заболотного ,    репродукції картин майстрів  світового мистецтва. 

 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання                      
 Твір – мініатюра „Якби я був художником‖читання творів і виправлення 

помилок  учителем та учнями. 

     

 Слово вчителя:                                             

 Якби ви були художниками, ви б працювали в різних живописних жанрах. 

 Пригадайте з уроків образотворчого мистецтва жанри живопису та імена 

видатних   живописців, їх картини 

      

Словникова робота:                                    
Анімаліст, портретист, пейзажист, мариніст, баталіст, репродукція. 

                                                                                                                            

Введення нових слів  у речення:  Підібрати до поданих слів означення, з трьома 

з них скласти і записати 3 речення. Визначити тип речення за наявністю                                                                                                                                                                                                         

головних членів речення 

 

   

 Рольова гра „ Вивчаємо думку”    
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Уявіть собі, що вас запросили відвідати художній музей. Як би ви відповіли на 

запрошення, якщо 

-  вам цікаво подивитися картини 

- ви не цікавитесь живописом 

                                                                          

Використовуйте при цьому форми позитивних і заперечних відповідей: 

Позитивні:  Я буду дуже рада (ий)… 

Слушна думка… 

Із задоволенням… 

Вдячна (ий) за запрошення… 

                                                                        

Негативні: Боюся, що не зможу… 

Мені шкода, але… 

Навряд чи я зможу піти… 

Хороша думка, але 

 „ Соціолог” проводить опитування 
  

 

Слово вчителя:                                             

 Ось ми провели опитування і, на жаль, виявили, що шанувальників живопису у 

нас небагато.  Гадаю, через те, що ми мало знаємо про майстрів живопису, їх 

картини. 

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку           
Тому на сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчення односкладних речень, 

попрацюємо над вивченням називних 

речень, їх стилістичною функцією, торкнемося до мистецтва прекрасного – 

живопису. 

 ІV. Розвиток діалогічного мовлення  учнів ( робота в парах )                              
У вас на партах лежать репродукції відомих майстрів живопису і короткі 

відомості про них. Складіть діалоги на тему „ Життя і творчість видатних 

художників»    прослуховування діалогів 

 

Слово вчителя   Таким чином, ми поповнили свої знання  про світ прекрасного. 

Мені б хотілося познайомити вас ще з одним художником. 

Знайомтеся – Костянтин Васильєв ( відомості про життя і творчість худож- 

ника, демонстрація репродукцій його картин). 

Робота за репродукцією картини  К. Васильєва „ Чекання‖                             

1. Хто зображений на картині? 

2. Що в зовнішності дівчини вражає   більше всього? 

3. Які деталі допомагають передати напругу чекання? 

4. Як давно чекає дівчина? Що говорить про те, що вона довго чекає? 

5. Як художник використовує світло? З якою метою? 

6. Чому картину поміщено в просту дерев’яну раму? 
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7. Пригадайте художні твори української та зарубіжної літератури, до яких 

можна використати дану репродукцію ? 

8. Назвіть картини відомих художників, на яких зображена жінка? 

 

V. Вивчення нового матеріалу   

     Робота з текстом                                      
На полотні крізь блакитно - лілову паморозь вікна проступає фігура молодої 

жінки.Тонкі риси прекрасного обличчя. Великі карі очі. Лебедина шия.Русява 

коса. Гордий слов’янський погляд…Хто ти, таємнича красуне ? 

-переписати текст; 

-зробити синтаксичний розбір 1 речення; 

-підкреслити головні члени речення 

-в 2,3,4,5 реченнях; визначити якою частиною мови виражений підмет в цих 

реченнях. 

Робота за підручником.                                
 -   Прочитайте параграф 19 

- Як називаються речення з головним членом підметом, вираженим іменником у 

Н.в.? 

-   З якою метою використовуються називні речення у мові? 

Творча робота.                                           
Перечитайте ще раз текст, записаний у зошитах, і спробуйте створити свою 

версію,ким може бути героїня репродукції  картини „Чекання‖ К. Васильєва. 

Напишіть твір- мініатюру на тему „Монолог Тієї, Що Чекає‖,використовуючи  

називні речення. 

( читання й аналіз мініатюр) 

VI. Домашнє завдання:                          § 19, впр. 198. 

 

Слово вчителя                                          
Один з героїв Рея Бредбері говорить : „ Вірю,що з’явиться людина, у якої душа 

буде лежати до прекрасного‖. Мені б хотілося, щоб і ваші душі також 

потягнулися до красивого‖ 
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Розробка уроку української літератури в 

11 класі за темою „ Література рідного 

краю. Михайло Івасюк: людина, 

громадянин, митець” 
Мета уроку: поглибити знання учнів про життя і творчість М.Івасюка, жанрове 

розмаїття його творчості; розвивати навички роботи старшокласників з 

довідковою літературою,  інтелектуальні, спеціальні та загальнокультурні уміння 

учнів; 

створити соціально - педагогічні умови для самоствердження кожної дитини в 

учнівському колективі; виховувати любов до рідного слова. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Форма уроку: проектна технологія 

Наочність: портрети М.Івасюка, схема роботи над мікропроектом 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

Увага !  Цикл уроків з літератури рідного краю ми продовжимо вивченням 

творчості Михайла Івасюка. „ Інтелігент з мужицькими руками,‖- так називали 

митця його послідовники й учні. Так, у Михайла Григоровича Івасюка селянські 

корені, але це не завадило йому стати людиною енциклопедичних знань, знавцем 

і носієм не тільки рідної, але і європейської культури.  

   Думаю, що цей урок запам’ятається тим, що ви  не тільки припадете до 

цілющого джерела духовності Буковинського краю, а й самостійно його 

підготуєте, а в нагоді нам стане проектна технологія, або метод проектів. 

   ІІІ.  Введення в проектну діяльність. 

 Нашу роботу  пропоную організувати в групах. Ми повинні на уроці створити 

проект, який складатиметься з чотирьох блоків або мікропроектів: 

( картки з написом блоків розкласти на чотири столи) 
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МП 1. Життєвими дорогами М.Івасюка. 

МП 2. М.Івасюк – письменник – прозаїк. 

МП 3. Поетичний світ М. Івасюка. 

МП.4. Мистецька майстерня. 

       Кожен з вас може обрати проект, який йому найбільше до душі. Отже, прошу 

сісти за стіл з  написом МП, який ви обрали. 

( організація груп ). 

Прошу обрати свого керівника. Я ж буду виконувати роль координатора роботи 

над проектом. Готові ? Керівники груп, прошу, представитися. 

(представлення керівників груп) 

Та перш, ніж приступити до виконання роботи над проектом, хочу ознайомити 

вас з правилами проектної діяльності.  

1. Поважати думку учасника мікропроекту. 

2. Вислуховувати свого товариша не перебиваючи його. 

3. Виявляти толерантність. 

4. Обговорювати думку, а не товариша. 

5. Говорити по черзі, надаючи слово кожному учаснику. 

6. Не критикувати. 

ІV. Робота над структурною схемою мікропроекту 

І ще наголошую на тому, що ви повинні дотримуватися схеми роботи над 

проектом: 

Тема ------ об’єкт------дослідження---------справа. 

Тема вашого проекту перед вами, об’єктом  у першому випадку є життя поета, у 

другому його проза, у третьому – поезія, у четвертому – прикладне мистецтво. 

Виходячи з цього, ви повинні дослідити перша група життєві сторінки 

письменника, друга – тематику прозових творів, третя – жанрове розмаїття поезії, 

четверта – відтворення мистецького надбання М.Івасюка в музиці, 

образотворчому мистецтві. 
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Ваш проект має завершитися певною справою. Яка це буде с права, вирішувати 

вам. 

Отже, даю вам 7 хв. для попереднього обговорення шляхів реалізації 

мікропроектів. 

( обговорення у групах ) 

V. Координація роботи у групах. 

МП 1, рекомендація : заочна екскурсія з виготовленням карти з місцями 

перебування письменника, „асоціативне гронування‖, рольова гра… 

МП 2, рекомендація: літературне ревю, анотування творів,  відгуки про твори, 

виставка книг М. Івасюка… 

МП 3, рекомендація: рольова гра „Літературознавці‖, „Літературні критики‖, 

дослідницько- аналітична робота по виявленню художніх засобів виразності, 

конкурс читців поетичних творів. 

МП 4, рекомендація: оформлення титульної сторінки збірки поезій, прози, 

спектральний аналіз вивчених творів, підбір музики. 

V. Підсумок уроку. 

VII. Д/з : завершити роботу над проектом, підготувати його представлення 
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Розробка  уроку позакласного читання в 

11 класі за темою «О. Коломієць «Дикий 

Ангел» 
Мета уроку: розширити знання учнів про сучасну українську драматургію, 

ознайомити з життям і творчістю О. Коломійця ; розкрити проблематику п’єси 

«Дикий Ангел», розвивати творчі здібності учнів,уміння аналізувати й 

узагальнювати; виховувати почуття обов’язку перед родиною, державою, повагу 

до батьків. 

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

 

Обладнання уроку: портрет О. Коломійця. 

 

 

Хід уроку: 

 

І. Організація класу. 

 

ІІ. Слово вчителя про О.Коломійця. 

1. Життєвий і творчий шлях митця 

2. Жанрове багатство п’єс драматурга. 

3. П’єса « Дикий Ангел» - соціально- психологічна драма. 

 

ІІІ. Аналіз твору. Бесіда з учнями. 

1. Зображення чого покладено в основу сюжету? 

2. Чи випадково автор дав своєму героєві прізвисько « Дикий» ? 

Які вчинки Платона Ангела викликали у вас обурення при читанні ? 

3. Чи насправді негативні, на перший погляд, риси характеру Ангела 

стають на заваді родинним стосункам ?  Доведіть свою думку. 

4. Який непорушний сімейний закон сповідує Ангел ? На чому тримається 

« монархія» головного героя ? 

5. Як життя довело правильність сімейного виховання Платона Ангела ? 

 

ІV.  Слово вчителя 

Отже, перед нами родина, у якій на першому місці любов та повага до 

батьків, культивується любов до праці як мірила людськості, почуття                                             

відповідальності за свої вчинки перед державою, близькими та рідними. 

На жаль, у наш час спостерігається деяке послаблення інституту сім’ї та її 

ролі у вихованні дітей. Я пропоную провести «килим ідей», який допоможе нам 

вияснити причини цього та намітити шляхи подолання  проблеми. 
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1 етап. Поділіться на 3 окремі групи і сядьте за окремі столи. 

На кожному столі лежить аркуш паперу і кольорові смужки. Завдання кожного 

учасника групи - на смужці паперу написати відповідь на поставлене запитання , 

а після цього  зробити на великому папері своєрідний «килим», наклеюючи 

смужки на нього так, щоб можна було прочитати усе написане. 

На це завдання даю вам 3-5 хв. 

( учні  демострують свій «килим» і зачитують своє бачення причин проблеми). 

 

2 етап. З ваших записів ми бачимо у чому полягає сутність проблеми, і наш 

наступний етап – пошук рішень, тобто, що можна зробити, щоб змінити існуючу 

ситуацію. Знову ж таки своє вирішення проблеми запишіть на смужках іншого 

кольору і наклейте їх на «килимі» ( 5 хв.) 

 

( учні  демонструють свій «килим» і зачитують своє вирішення проблеми). 

 

3 етап. А тепер ми спробуємо оцінити реалістичність наших намірів. Кожен з вас 

отримає по дві наклейки різних кольорів. Червоний колір означає «зроблю 

напевне», а зелений- «спробую зробити». Прошу підійти до «килимів» і зробити 

свій вибір. 

 

V. Підсумок уроку . 

Таким чином кожен з вас намітив  програму дій на майбутнє як батько, мати, як 

громадянин своєї держави. 
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Фразеологічний КВК 

(розробка сценарію позакласного заходу 

з української мови для учнів  

6 класу) 
Ведучий: 
Шановні друзі! Сьогодні у цій залі зібралися ті, хто шанує рідне слово, хто уміє 

роздивитися усі його тони і відтінки, хто прагне  збагачення свого лексичного 

запасу. Вітаємо і гостей, і учасників лінгвістичного КВК! 

Запрошуємо команди 

 

( заходять команди  і по черзі представляються). 

 

Ведучий: Команди представилися, а тепер дозвольте представити наше поважне 

журі ………………………………………………………………… 

Ведучий: 

Традиційно, що усі змагання розпочинаються з розминки. Не будемо і ми 

відходити від  традиції і запрошуємо по одному із учасників, для розминки. 

Ведучий: Завдання полягає у тому, що ми будемо називати фразеологізми, а ви 

повинні пояснити їх значення. 

Ведучий: дане завдання журі оцінює по 1 балу за правильна пояснення 

 

1) не розіллєш водою                             -             міцна дружба 

2) товкти воду в ступі                            -             даремно витрачати час 

3) носити воду в решеті                         -             марна робота 

4) сьома вода на киселі                          -             далекий родич 

5) набрати в рот води                             -             мовчати 

6) як у воду дивився                               -             передбачлива людина 

7) як дві краплі води                               -             дуже схожі 

8) пройти крізь вогонь і воду                -              все пережити 

 

( музична пауза, підведення підсумків 1 конкурсу ) 

Ведучий: Слово журі. 

Ведучий: Наступний конкурс ми назвемо « Було ваше – стало наше». Відомо, що 

деякі словосполучення можуть бути вільними, а деякі стійкими. 

Ведучий: Наприклад, якщо ми скажемо: « З тріснутого глечика збігло багато 

води», то це речення ми розуміємо буквально. А ось речення «З того часу збігло 

багато води»… Вловили різницю між словосполученнями ? 

Ведучий: Кожен з вас зрозумів, що мова йде не про рідину, а про час. 
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Ведучий: А тепер увага! Я називатиму сполучення слів. Одна команда придумує 

речення так, щоб словосполучення вживалося в прямому значенні, інша – щоб 

воно виступало в ролі фразеологізму. Після 5 прикладів команди міняються 

завданнями. 

 

Вийти з ладу                           лити воду 

Протягнути ноги                    каламутити воду 

Намилити шию                      вийти з берегів 

Гладити по голівці                 сісти на мілину 

Закривати очі                         сісти в калюжу. 

 

Ведучий: Завдання було не з легких. Тому, поки журі перевіряє його, команди 

відпочивають, ми звернемося до вболівальників. 

Ведучий: Вболівальники можуть принести своїм командам очки, якщо 

впораються з таким завданням. 

Ведучий: Вам необхідно за 3 хв. назвати якомога більше фразеологізмів, у яких 

згадуються тварини або птахи. 

( Виносять  і кладуть на столи порожні кошики )Ведучий: Кожен фразеологізм 

оцінюватиметься одним кружальцем, який відповідає 1 балу. Його ми опустимо в 

кошик, а потім підрахуємо очки. Будьте уважні і не повторюйтеся. Розпочали ! 

 

( Вболівальники називають фразеологізми , а ведучі кладуть у кошики 

кружальця – очки ). 

 

Ведучий: Гра закінчилися і тепер ми підрахуємо очки  болільників. 

 

( Підрахунок ) 

Ведучий: Отже, найбільшу суму очок  принесли своїй команді болільники…. 

Ведучий: Слово журі для оголошення результатів конкурсу «Було ваше – стало 

наше». 

 

( Журі оголошує результат) 

( Помічники виносять і кладуть на стіл спиці з фрагментом в’язання, шнур, 

мило, табличку з написом « Сидір», маску кози, кожух, ступку з товкачиком, 

склянку з водою, решето, маски вовка, кота, собаки ) 

Ведучий: Увага ! На сцену запрошуються капітани. Їх чекає ось яке 

випробування: ви повинні виявити не тільки знання з фразеології, а й неабиякі 

здібності, кмітливість. 

Ведучий: Оголошується конкурс « Показуха», тобто ви повинні значення 

фразеологічного звороту передати за допомогою міміки, жестів. А команда – 

супротивник повинна назвати фразеологізми. 

Ведучий: Якщо потрібна допомога, вибирайте помічників із зали. 
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Перед вами у конвертах завдання. Ви  читаєте його, продумуєте. На столі 

предмети, які можуть допомогти вам. 

 

( 1 конверт    плести язиком           2 – конверт   надутий як сич 

зв’язати руки                                  дерти як Сидорову козу 

намилити шию                               товкти воду в ступі 

мухи кусають                                  як кіт з собакою 

завити вовком                                 сісти на шию 

Ведучий: На все про все у вас 5 хв. Розпочинаємо ! 

 

( Звучить музика, капітани продумують  завдання ) 

Ведучий: Час вичерпано. Журі враховує артистизм капітана і правильність 

відповіді командою - супротивницею. Дане завдання оцінюється до 3 балів за 

кожен продемонстрований фразеологізм і по 1 балу за правильну відповідь. 

Просимо капітанів. 

 

(  Інсценівки капітанів і відгадування командами ). 

Ведучий:  Журі підводить підсумки конкурсу капітанів і усієї гри. 

А ми сподіваємося, що ви недаремно провели час, виявили знання з рідної мови і 

збагатили себе знаннями нових фразеологізмів, долучилися до невичерпної  

народної скарбниці, яка називається рідна мова. 

 

Ведучий: Слово для оголошення результатів гри надається голові журі …. 

 

 

Ведучий: вітаємо з перемогою команду …….. До нових зустрічей ! 
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Осіпової А.І., 

 вчителя української 

мови та літератури 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку в 11 класі за темою 

«Василь Стус – поет трагічної, але гордої 

долі» 
До тебе Україно, наша бездольная мати, 

Струна моя перша озветься. 

Василь Стус. 

Мета уроку: Ввести учнів у складний внутрішній світ творчої людини, поета–

борця за щастя, волю та незалежність рідної Вітчизни в часи тоталітаризму; 

прищеплювати почуття поваги до борців за людське щастя, виховувати 

патріотичні почуття, гордість за  те, що ти – співвітчизник таких видатних людей, 

як Василь Стус; розвивати пам'ять, творчу уяву, логіко – аналітичне мислення 

учнів, здатність до аналізу подій, вчинків людей, епох. 

Тип уроку: Комбінований. 

Обладнання: Портрет Василя Стуса, увінчаний рушником, літературна 

композиція «Дорога до болю», ілюстрації до життя і діяльності поета, плакати, 

спогади матері, близьких та рідних В,Стуса в аудіо запису, мультимедійне 

обладнання. 

Плакати 

Що міг – я зробив. Що зможу – ще зроблю. 

Але без України меті моторошно… 

Прошу тільки вірити, що я нітрохи 

Не змінився проти студентських літ… 

У мене є мій народ… Його муки – то єдина 

Моя скорба. Я мушу стояти на тому, на чому стояв. 

3 грудня 1978 р. 

… Голови гнути я не збирався, 

Бодай що б там не було. 

За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, 

За честь котрого я мушу 
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Обставати до загину. 

В.Стус 

 

Хід уроку 

І. Оголошення теми та мети уроку. 

ІІ. Вступне слово вчителя. 

 Шановні учні! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять талановитого поета, 

обдарованого вчителя, просто хорошу людину, яка постраждала, пішла 

передчасно з життя, відстоючи свої погляди, переконання. 

Власну долю – трагічну і величну, поет обрав сам. Хоча вона й могла бути 

зовсім іншою. Але вражає ця людина відвагою і само зреченістю, з якою 

вступила в бій з темними силами за високі ідеали Добра, Справедливості, 

Гуманізму, за національну гідність і самостійність українського народу. 

Василь Стус – поет трагічної, але гордої долі. Кажуть, істинне знання про 

людину тільки у Бога… 

На фоні ледь чутно музики звучить поезія В.Стуса «Прощай, Україно, 

чужа Україно, моя Україно» у виконанні учня – В.Стуса. 

Прощай, Україно, моя Україно, 

Чужа Україно, навіки прощай. 

Як добре те, що смерті не боюсь я 

І не питаю, чи тяжкий мій хрест,  

Що перед вами, судді, не клонюся 

В передчутті невідомих верств, 

Що жив, любив і не набрався скверни, 

Ненависті, прокльону, каяття. 

Народе мій, до тебе я ще верну. 

Як в смерті обернуся до життя 

Своїм стражданням і незлим обличчям. 

Як син тобі доземно уклонюся, 
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І чесно гляну в чесні твої очі, 

І в смерті з рідним краєм поріднюся. 

Учениця – Доля 

Сховатися од долі – не судилось, 

Ударив грім – і зразу шкереберть 

Пішло життя. І ось ти – все, що снилось, 

Як смертеіснування й життєсмерть. 

Тож іспитуй, як золото, на пробу 

Коханих, друзів, рідних і дітей: 

А чи підуть крізь сто своїх смертей 

Тобі услід? А чи твою подобу 

Збагнуть – бодай в перед кінці життя? 

Чи серцем не жагнуться од ознобу 

На цих все бідах? О, коли б знаття.. 

Та відчайдушно пролягла дорога 

Несамовитих, Світ весь – на вітрилах. 

Ти подолала, доле, слава Богу. 

На хижім вітрі чезне й ниций страх. 

ІІІ. Сприйняття й усвідомлення вивченого. 

Сьогодні ми з вами повинні перегорнути сторінки нашої книги – пам'яті 

В.Стуса. Щоб написати таку книгу, нам потрібно скласти колективний проект 

книги. 

Клас умовно об’єднується в 4 групи: біографи та дослідники, літературознавці 

та літературні критики, журналісти та фоторепортери, актори. На чолі цих 

груп мають стати лідери. Вона самостійно компонують команду. Склад, якої 

узгоджується з координатором (учителем). 

Кожна група має певний напрям роботи, завдання для досягнення загальної 

мети. 
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Презентація груп   

Керівники кожної групи оголошують склад, завдання( напрям роботи). 

Схема презентації групи 

1. Назва групи 

2. Кількість членів групи. 

3. Завдання ( напрямок роботи) групи. 

Група «Фоторепортери» працює протягом захисту проекту: ілюструє кожен 

етап роботи, уточнює результати діяльності всіх груп. 

Захист творчого проекту 

На мультимедійному проекторі ми побачимо перший розділ книги – пам'яті, який 

склали біографи та дослідники. ( З'являються фотографії дитинства 

письменника) 

Зміст книги 

І-й розділ. 

До тебе, Україно, наша бездольная мати, 

Струна моя перша озветься. 

Біографи 

Породивши його на Різдво Христове року Божого 1938-го, у найтихішу 

годину нівечення нас як народу, мати Їлина не одчаялася записати його цим 

великим днем, але давши йому імя Василь, закарбувала підсвідомий потяг до 

конче необхідної нам. Щоб жити державності. Ім'я це грецькою означає 

«володар». 

Перші уроки, які одержав Василь у житті були мамині. Найбільший слід 

залишився од маминої колиски. Дитинство поета було гарним, ріс в атмосфері 

добра та любові, але було дуже важким. Усе дитинство було з тачкою: то везли 

картоплю з поля, то з мішком ходив на городи рвати траву для корови, то возив 

вугілля. 

Перша прочитана книга – «Кленові листки» В.Стефаника. 

Ще до шести років він пішов до школи. Якось приходить Зоя Петрівна й 

питає маму: «Чому Василько ходить до школи босий, уже холодно?» «Як?» «То 

він до школи ходить?» - здивувалася мати. Малий ще. 

Мати працювала на заводі, а хлопчик вдома лишався. 
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Отак до шести років Стус став школярем,а до шістнадцяти – студентом. В 5-6 

класах знав напам'ять майже весь «Кобзар». 

Вищу освіту здобув на історико-філологічному факультеті Донецького 

педагогічного інституту. В інститутські роки юнак зацікавився світовою 

літературою. Серед улюблених письменників – Рильський, Свідзинський, 

Пастернак і Гете, Рільке, Толстой, Стефаник та Фолкнер. 

Працював в Таджнянській семирічній школі Гайворонського району на 

Кіровоградщині, працював всього 2 місяці, а потім армія. В 1961 – 1963 роках 

працює учителем в Горлівці на Донбасі. Перший вірш надрукований у 1959 році.  

У 1961 році Василь Стус вступає до аспірантури Інституту літератури 

ім.Т.Г.Шевченка, працює над дисертацією на тему «Джерела емоційності 

художнього твору». У вересні 1965 р. Стуса виключають з аспірантури. 

Причиною послужив випадок, що стався в кінотеатрі «Україна» на прем’єрі 

кінофільму С.Параджанова «Тіні забутих предків». В.Стус звернувся до глядачів 

і запропонував вставанням висловити протест проти незаконних дій уряду та 

КДБ, про те, що на Україні проходять арешти інтелігенції. Стус прочитав наказ 

про звільнення з аспірантури і на цьому аркуші написав: «Читав. Хай це все 

залишається на вашій (директора інституту М.Шамоти) громадянській і партійній 

совісті». 

І почалися поетові поневіряння. Працював кочегаром – звільнили, 

працював в історичному архіві – теж попросили, пішов на роботу в метро – там 

побоялися тримати. Пішов топити кочегарку. 

Прости мені, недільний мій Хрещатик, що, сівши сидьма, ці котли топлю… 

Почалося ускладнення хвороби. Втрата змоги друкуватися була дня нього 

нестерпною. 

Отак живу: як мавпа серед мавп, 

Чолом прогрішним із тавром завжди 

Все б'юся об тверді камінні мури, 

Як їхній раб, як раб, як нищий раб. 

 

 

Дослідники 
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 Останнього свого, ба, шевченківського земного віку він питав у 

співкамерника, глибоко віруючого діда Семеника – Покутника: 

- А що то є чоловікові народитися на таке велике свято? 

- То додаткова ласка Божа, щастя,- казав дід. 

- Але кому багато дається, з того багато й спитається… 

На мультимедійному проекторі з'являться поезії В.Стуса. Учні виразно 

читають, аргументовано доводять тематичне спрямування поезій.  

Учень – читець 

Нам є де йти – на хвилі, на землі –  

Шляхи – мов обрії – далекі і прозорі. 

Шумуйте, весни – дні, ярійте, вечори,  

Поранки, шліть нам усмішки лукаві! 

Вперед, керманичу! Хай юність догорить –  

Ми віддані життю, і нам віддасться в славі! 

« Не одлюби свою тривогу ранню», 1958. 

Учень – читець  

За мною Київ тягнеться у снах: 

Зелена глиця і темнава червінь 

Достиглих черешень. Не зрадьте, нерви: 

Попереду – твій крах, твій крах. Твій крах. 

Лежить дорога – в вікових снігах 

І простори – горбаті і безкраї 

Подвигнуть розпач. О мій рідний краю, 

Ти наче смертний посаг – в головах. 

І сива мати мій куйовдить страх. 

Рука її, кістлява, наче гілка 

У намерзі. Лунає десь гагілка 

І в сонці стежка. Й тупіт у степах. 
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Тематика поезій : у ряді віршів він розмірковує над сутністю людського 

життя, над пошуками шляхів боротьби за вселюдську правду. Та головним 

смислом його життя була Україна.  Любов'ю до України перейняті поезії : 

«Такий близький ти, краю мій», «Ще вруняться горді Славутові кручі». 

Звучить аудіозапис Михайла Коцюбинського про В.Стуса: 

«Цінність і всеохопність його патріотизму вражає. За кожним помислом, за 

кожним словом – Україна. Відірваність від рідної землі та розлука, ствердила 

…тільки посилила його синівський зв'язок з нею. Часом вона вбачається йому 

як байдужа, навіть як рідна чужина, та все одно йе найбільша його святина, 

його духовний порятунок». 

 

ІІ-й розділ 

І край чужинецьий тебе опочив, 

Довкола лиш сопки й розпадки, 

А від товариства, з ким дружбу  водив,  

Ні чутки, ні звістки, ні гадки. 

Літературознавці та критики презентують свій розділ книги-пам'яті. 

Літературознавці 

Серед поетів 60-х років Стус виділяється органічним злиттям у поезії 

інтелектуальної напруги. Уваги до вічних проблем із національним 

світобаченням. 

(Слухаємо запис на плівці  - вступне слово А.Малишка до першої добірки 

віршів В.Стуса у «Літературній газеті».) 

Текст запису. 

«Багато вже мовилося про те, що в нашій поетичній практиці, зокрема в 

роботі молодих і молодших поетів, багато штампу, сірості і поверховості, отих 

загально надуманих «відписок» на певну тему чи явище, які нічого спільного з 

поетичною творчістю не мають. 

Тим радісніше стає на душі, коли серед потоку сірих і нудних віршиків. В 

яких поезія і не почувала, натрапиш на свіже й справді поетичне явище. 

… творчість 21-річного В.Стуса має хороші поетичні зерна. Думка і 

художній образ часто живуть у нього органічно, воєдино злиті, форма вірша 
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чітка і виразна. Добре знання мови визначає загальну культуру цього 

молодого здібного літератора». 

А.Малишка 

На мультимедійному проекторі з'являється галерея фотознімків таборного 

життя В.Стуса. 

Учень – літературознавець 

Його хвилюють одвічні проблеми добра і зла. Місце кожної людини і своє 

власне у суспільстві, що живе за неправедними законами, питання «Як бути?» за 

таких обставин йому самому. 

Сидять по шпарах всі мужі хоробрі, 

Всі правдолюби, чорт би вас побрав1 

Чи людська добрість – тільки доти добрість, 

Поки без сил, без мужності, без прав 

Запомогти, зарадити, вступитись, 

Стражденного в нещасті прихистить 

І зважитись боротися, щоб жити, 

І зважитись померти, аби жить? 

«Не  можу я без посмішки Івана», 1965. 

Уже в ранніх творах поета, а потім особливо в табірних, виразно звучать 

мотиви приреченості, трагічної долі, самостійності. З 1972 року Стус перебуває у 

в’язниці. Дві перші збірки світу не побачили. Могла б вийти ще збірка «Веселий 

цвинтар» (1970 р.) – але з нею вчинили те саме. «Паліпсести»(1972 – 1979) були 

надруковані за рубежем ( значення назви – рукопис на пергаменті поверх злитого 

чи зшкрябаного первісного тексту). Це теж табірна поезія, частина якої, як 

окремий розділ, увійшла до збірки «Дорога до болю». Треба згадати і збірку 

«Поезії», видану літературно – митецькою групою «Дзвін» в Івано – Франківську 

(1990). 

У 1979 році поет повертається на Україну і продовжує свою творчу 

діяльність. Але його вдома не друкують. За кордоном же виходять дві збірки: 

«Зимові дерева»(1970) та «Свіча в свічаді»(1977). Його ім'я  стає широко відомим 

у світі, поезії перекладаються англійською, німецькою, російською, іспанською 

та іншими мовами. 
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За характером творчого обдарування Стус – лірик. У нього майже немає 

сюжетних творів. Щодо тематики, то, перефразовуючи слова Рильського 

стосовно Стельмаха, скажемо, що «Україна є віссю, навколо якої обертається вся 

поезія В.Стуса». 

На мультимедійному проекторі з'являються поезії письменника. 

Учень – читець 

«Ввесь обшир мій – чотири на чотири…» 

Ввесь обшир мій – чотири на чотири. 

Куди не глянь – то мур, куток і ріг. 

Всю душу зів цей шлак лілово – сірий, 

Це плетиво заламаних доріг. 

І дальше смерти – рідна батьківщина! 

Колодязь, тин і два вікна сумі, 

Що тліють у вечірньому вогні. 

І в кожній шибі – ніби дві жарини –  

Журливі очі вставлено. Це ти, 

О пресвятая моя, зигзице – мати! 

До тебе вже шляхів не написати 

І в ніч твою безсонну не зайти. 

Та жди мене. Чекай мене. Чекай, 

Нехай і марне, але жди, блаженна. 

І Господові помолись за мене. 

А вмру – то й з того світу виглядай. 

Літературні критики 

М.Ільницький писав: «Стус відривався уявою від поділеного на квадрати життя 

світу у космос, який окреслюється поняттям Україна». Це космос його душі, 

альфа і омега його почувань, його «дорога долі, дорога болю». Україна в його 

віршах виступає не як об’єкт, вона існує в ньому самому як психологічна даність, 

щоразу об'являючись  у душі чи то кетягом червоної калини, чи апокрифічним 

пером літописця Нестора, чи космічною музикою струмка. 
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«На Колимськім морозі калина» 

На Колимськім морозі калина 

Зацвітає рудими слізьми. 

Неосяжна осонцева днина, 

І собором дзвінким Україна 

Написалась на мурах тюрми. 

Безгоміння, безлюддя довкола, 

Тільки сонце, простір і сніг. 

І котилось куль-покотолом 

Моє серце в ведмежий барліг. 

І зголділі мордини кричали, 

Тонко олень писався в імлі, 

І зійшлися кінці і начала 

На оцій чужинецькій землі. 

Учні роблять ідейно – художній аналіз поезій. 

У березні 1991 року В.Стусові присуджена Держана премія ім.. Шевченка за 

збірку поезій «Дорога болю». Але він живе. Своїми безсмертними творами, своє 

беззавітною вірою в нові часи, які зараз наступили на Україні. 

(Звучить пісня «Україно моя, Україно! Я для тебе на світі живу»). 

 

ІІІ – розділ 

Що тебе клясти, моя недоле? 

Не клену.Не кляв. Не проклену. 

На мультимедійному проекторі з'являються листи поета. 

Журналісти 

Важко, немилосердно важко читати листи, щоденникові записи Василя Стуса! 

Листи печуть сумління. Соромно жити, усвідомлюючи, що ти був його 

сучасником, мовчав, коли той, істинний виразник свого народу і свого часу, 

карався, мучився в самотині і в пронизливій ізоляції від світу.  
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Творив для нас, запізнілих покаянників, творив для майбутніх поколінь. Чи 

усвідомлював він історичну необхідність і доцільність жертовного «виповнення» 

свого життєвого і творчого шляху? Думаю, що усвідомлював. Бо був 

переконаний, що повинен винести свій хрест переконань і віри в свободу і 

незалежність українського народу на Голготу страждань, і тому благословив 

сваволю «дороги долі, дороги болю». 

  Ця Богом послана Голгота 

  Веде у поділ, не до гір… 

Цей «хресний путь» не приховувався від рідних, близьких, хоча й не 

возвеличувався Василем Стусом. Він, як Ісус Христос, поклав на свою душу, на 

свої плечі уготований історичною долею України хрест і поніс його достойно, 

скромно, терпеливо, в надії, ні, у вірі, що розп'яття його, як Поета і Громадянина, 

спонукає багатьох і багатьох до роздумів, до каяття, до боротьби. 

Василь Стус фізично був у неволі, але духовно – на волі. 

Учень – журналіст 

    Листи 

 Синові:  

      Літо 1978 

Дорогий сину, 

Таткові нелегко нині, може, не скоро вдасться і звидітися. Отож – рости 

добрим козаком, чесним і правдивим, не потурай злу і знай, що Твій батько 

віддав усе своє життя, аби людям жилося краще – всім людям, на всій землі. І 

рости чесним українцем, а не яловим хахлом. 

Цілую. Вірю в Тебе. 

Тато. 

Учениця – журналіст 

Батькам: 

        8.VIII.76р. 

Добридень Вам! 

Дякую за листи, які мав од мами й Марусі. 
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…Кажуть – вісім раз відміряй, раз відріж. Не такий я чоловік, видно: часом 

ріжу, й разу не помірявши. Весь покладаюсь на обставини, на те, що вирішить 

час. 

За мною, прошу, не побивайтесь… скоро взагалі піст мій закінчиться, тоді 

писатиму щодня… Робота, правда, йде повільно – через неспокій, сни, клопоти, 

не настрій. Буває, що цілий тиждень знаєш – і не напишеш жодного рядка. 

Головний мотив, бачу, - людська душа перед вічністю високого неба, фізичні й 

духовні борсання в неокрайому морі щоденності, тортури висамітнілого 

очужілого духа. Хочеться мажору – аби дзвеніли браслети, як у Кармен 

вогненного іспанського танцю, де крижана душа розтоплюється. Розбігаючись 

пругким співом, аби задумлива келія душевної тиші наповнювалась гамором 

юрби. Все це інакше зветься: проривом у більше небо поетичного пориву – не 

романтика, а більше ідеаліста ( означати саме так – можу без перебільшень). 

Ваш Василь. 

Учень – журналіст 

   30.06.78р. 

Дорога Вальочку, 

Днями дістав Твою бентежну телеграму – відповів. Сьогодні два бентежних 

листи: Твій і мамин. 

… У нас – Доля… приділ, як казав Є.Плужник. Поруч із нею ми не повинні 

мислити, а -  довірятися, віддаватися їй. Доля – для серця, душі, а не для розуму. 

Доля – для Великої Радості та Великого Смутку. Розум – для буднів, дня ні риба 

– ні м'ясо. Доля  - Стратег, серце – її васал, розум лише тактик. Тактика вбиває 

людину, дрібнить її, обмалює. А ми з Тобою – велику вже, Валю. Як же нам 

гнутися? Не випадає! Розум – це соломинка в буряній стихії. За яку хапається, 

шукаючи життя вроздріб. Будемо, Валю, жити оптом! 

Валю, ще раз: не клопочися мною. Я – витримаю. Все – витримаю. Замість 

клопотатися – пишайся своїм чоловіком. 

Вітай родичів, друзів. Але нічого не висилай – прошу. 

Василь. 

Учениця – журналіст 

У листі до сина від 25 квітня 1979 року Василь Стус заповідає Дмитрикові, аби 

той «виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком», щоб залишив по собі добрий 

слід. І пригадав одного старого дідуся, який підібрав хворе голуб’ятко, 
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вигодовував його, вигрів, а воно, мов дитя, стрибало за ним, як за батьком. Чи 

дякувало – і як? Це голуб'я дідові, ніхто не може збагнути. «Але в моїй пам'яті -  

поки й житиму  - буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі, 

рамена, долоні, голову (дідусь уже помер). І від того, що це було, що це бачив я і 

бачили інші люди – світ став кращий. Бо й мені й іншим захотілося й собі – жити 

так, аби голуби сідали на плечі». 

IV – розділ 

Несіть мене, лелеченьки, 

Мертвого додому. 

Актори 

Учениця – Доля 

Що тебе клясти, моя недоле? 

Не клену. Не кляв. Не проклену. 

Хай життя – одне стернисте поле, 

   Але перейти – не помину, 

Дотягну до краю. Хай руками, 

Хай на ліктях, поповзом – дарма, 

 Душу хай обшмульгаю об камінь –  

Все одно милішої нема 

За оцю утрачену й ледачу, 

За байдужу, осорунжу, за  

Землю цю, якої тільки й значу 

І якої барвиться сльоза. 

Учень – актор 

19 листопада 1989 року. Неділя. Цього дня українська земля прийняла у своє 

лоно вимучене тюрмами і таборами тіло свого вірного сина – В.Стуса. 

Вітер гойдає пелюстки свічок у руках людей на Софійському майдані. На 

катафалку з прахом В.Стуса – на чорному тлі напис:  

«Несіть мене, лелеченьки, мертвого додому…» 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

43 

 

Запалюється свічка. Звучить музика. Виходить дівчина в чорному і кладе до 

портрета червону троянду. 

Хвилина мовчання. 

Учениця – Пам'ять  

Верни до мене, пам'яте моя, 

Нехай на серце ляже ватогою 

Моя земля з рахманною журбою. 

Хай сходить співом горло солов'я  

В гаю нічному. Пам'яте, верни 

Із чебреця, із липня жаротою. 

Хай яблука останнього достою 

В мої, червонобокі. Виснуть сни. 

Нехай Дніпра уроча течія 

Бодай у сні, у маячні струмує, 

І я гукну. І край мене почує. 

Верни до мене, пам'яте моя. 

Учень – В.Стус 

Ярій, душе. Ярій, а не ридай. 

У білій стужі сонце України. 

А ти шукай – червону тінь калини 

На чорних водах – тінь її шукай, 

Де жменька нас. Малесенька шопта 

Лише для молитов і сподівання. 

Усім нам смерть судилася зарання, 

Бо калинова кров – така ж крута, 

Вона така ж терпка, як в наших жилах. 

У сивій завірюсі голосінь 

Ці грона болю, що падають в глибінь, 
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Безсмертною бідою окошились. 

Слово вчитеся 

Настали інші часи. Часи, які своїм життям готував Стус. Нині український 

народ має змогу ознайомитись з творчістю мужнього співвітчизника, відчути ту 

безодню болю, печалі, гніву, які переповнювали його серце. Вірші Стуса 

піднімають наш дух, вчать людяності, достукаються до нашої совісті, до 

приспаного брехнею сумління. Він серед нас, ми пишаємося ним. Він – наша 

совість. 

Ми пишаємося ним, він – наша совість, совість нації. 

Нехай до нього прийде Україна 

І зніме хустку, і пов'яже хрест 

Десниця Божа і Господній перст 

Укажуть місце, де його калина. 

Домашнє завдання. Перечитати біографічний нарис про В.Стуса, підготувати 

твору роботу на одну із тем: 

І гр. Стус – борець за права людини. 

ІІ гр. Стус у спогадах сучасників. 

ІІІ гр. Стус і його час. 

IV гр. Україна як духовний орієнтир у творчості В.Стуса. 
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Романюк Н.П.., 

вчителя української 

мови та літератури 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку української мови 

 в 6 класі 

Тема: «Узагальнення та систематизація 

вивченого з розділу ««Фразеологія» 
Мета: повторити , закріпити , поглибити, удосконалити знання та уміння учнів із 

розділу  мовознавства «Фразеологія»; узагальнити  засвоєний мовний матеріал; 

формувати навички усного мовлення, уміння швидко орієнтуватися у 

запропонованій ситуації; розвивати в учнів пам'ять, аналітичне  та образне 

мислення, творчі здібності; виховувати інтерес до вивчення української мови, 

наполегливість у здобутті знань. 

Очікувані результати: учні знають основні поняття з розділу та «Фразеологія»; 

визначають походження лексики, її уживання та функціонування, пояснюють 

лексичне значення слів та фразеологізмів; сприймають невідомий текст, 

аналізують його структуру та зміст.  

Обладнання: підручник, дидактичні матеріали. 

Тип уроку: нестандартний (урок-аукціон). 

Хід уроку 

І. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності школярів 

Вступне слово вчителя 

 

- Сьогодні у нас не звичайний урок, а урок-аукціон. Аукціон ваших знань, діти. 

Увага! Увага!  Спішіть-поспішайте!  

Господарі й гості, глядіть, не минайте!  

На аукціон  прошу гуртом, поодинці,  

Чекають на всіх там чудові гостинці!  

На аукціоні  нашім веселім, багатім  

Є чим дивуватись і є що придбати.  

Мерщій-бо на аукціон  всі поспішайте,  

Купуйте, милуйтесь, навчайтесьі грайте! 

Аукціон прийшов до нас, 

Мабуть, щоб навчити вас. 

                    Фразеологізми розрізняти 

І їх значення теж знати. 

 

1. Довідкове бюро: 

 Аукціон – це спосіб розпродажу, при якому сповіщається початкова ціна і 

покупці змагаються за придбання товару. Виграє той, хто запропонує найвищу 

ціну. 
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 Кожний раз, коли товар на аукціоні оголошується проданим, за традицією 

ударяють об стіл молотком. Вираз «іти з молотка» означає розпродаж чого-

небудь. 

 Лот – розпродаж будь-якого предмету. 

 Брокер (вчитель) – зачитує і складає запитання.  

 

- Сьогодні на уроці ми перевіримо  здобуті знання з теми «Фразеологія». Ми 

купуватимемо акції. Ви – акціонери. Кожен із бажаючих акціонерів демонструє 

свої знання.  

- -Після відповіді учня звучить звук гонга, вчитель говорить: «Товар продано, 

власником акції став …» . учневі вручається символічна акція з відповідним 

написом. В кінці уроку підраховуємо куплені акції, визначаємо переможця – 

власника найбільшої кількості акцій, обмінюємо їх на бали. 

ІІ.  Контроль, корекція і закріплення знань учнів 

Девіз нашого уроку:   Видумуй, пробуй, твори! 

Розум, фантазію прояви! 

Активним і уважним будь 

І про кмітливість не забудь! 

ЛОТ № 1.    Актуалізація опорних знань. 

  Повторення вивчених правил  (бесіда): 

             (за кожну правильну відповідь учень отримує  паперові квадратики – умовні акції) 

Технологія «Мозковий штурм»  

 - Що вивчає фразеологія? 

 -  З якими розділами вона пов’язана? 

 - Яку роль відіграють фразеологізми в нашій мові? 

 - Назвіть основні ознаки фразеологізмів. 

 - У яких стилях мовлення найбільше вживаються емоційно-експресивні 

фразеологізми? 

ЛОТ№2  «Асоціативний словничок» 

Створіть асоціативний словничок до  поданого слова. Слова-асоціації запишіть. 

Фразеологізм-……( український, , повчальний, рідне, гострий, влучний,  народний , 

біблійний тощо.) 

ЛОТ №3  «Згоден - не згоден – обґрунтуй!» 

- Усі слова певної мови складають її лексику. (Згоден.) 

- Розділ науки про мову, який вивчає наукові засади укладання словників 

називається лексикографією. (Згоден.) 

- Слова в переносному значенні збагачують нашу мову. (Згоден.) 
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- Однозначні слова можуть мати пряме й переносне значення. (Не згоден.) 

- Лексичне значення вказує на приналежність слова до певної частини мови. 

(Не згоден.) 

- Розділ науки про мову, що вивчає її словниковий склад, називається 

граматикою. (Не згоден.) 

ЛОТ №4  «Розумне перо»      
Записати, що означає даний фразеологізм. 

     -    Скалити зуби. (Сміятися) 

- Пекти раки. (Червоніти.) 

- Нім пари з уст. (Мовчати.) 

- Байдики бити. (Ледарювати.) 

- П’яте колесо до воза. (Зайвий.) 

- Накивати п’ятами. (Втікати.) 

- Баламутити голову. (Морочити.) 

- Лити сльози. (Плакати.) 

- Молоко під вусами не обсохло. (Молодий.) 

- Брати верх. (Перемагати.) 

Лот №5  «Творче конструювання» 

Записати речення, додаючи замість крапок фразеологізми. 

- Місто він знає як … (свої п’ять пальців.) 

- Нові будинки ростуть як … (гриби після дощу.) 

- Після ранкової зарядки сон як …( рукою зняло.) 

- Село було видно як …(на долоні.) 

- Що йому не кажи, йому все як… (об стіну горохом.) 

ЛОТ№6  «Пошуково- тлумачний»( робота в групах) 

Дібрати фразеологізми до слів: 

• Ніколи - … (тоді, як рак свисне; тоді, як довбня зацвіте)  

• Осоромитися - … (пошитися в дурні, вскочити в сливки, вскочити в халепу) 

  • Далеко - … ( у чорта на болоті, за тридев’ять земель) 

  • Закінчити справу - … (довести до краю, доїхати до кінця) 

 

Добрати до фразеологізмів синоніми. Ввести їх у речення. 

Як кіт наплакав, хоч греблю гати, дрижаки їсти, відкладати у довгий ящик, 

прикусити язика, виводити на чисту воду, брати за душу. 

 

До поданих фразеологізмів добери фразеологізми-антоніми. Запиши їх парами.  

Хоч голки збирай                         Танцювати під чужу дудку 

За тридев’ять земель                     Хоч око виколи 

Жити своїм розумом                     Рукою подати 

 

Продовжити речення за допомогою фразеологізмів: 
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- Схожі ми з сестрою як … (дві краплі води – дуже схожі, подібні) 

- Приїзд друзів був як … (сніг на голову – несподівано, раптом) 

- Дощу цієї весни було мало як … (кіт наплакав – дуже мало) 

- Після хорошої зарядки сон як … (рукою зняло – безповоротно пройшло, 

зникло) 

ЛОТ №7  «Прислів’я та приказки» 

Запишіть  прислів’я або приказки:  

 

- про працю та лінощі  (Без труда нема плода.) 

- про правду і брехню  (Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох.) 

- про час та вчасність  ( Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.) 

- про відвагу та страх (Або пан або пропав.) 

- про сміх і сльози (Хто спішить, той людей смішить.)) 

 

ІІІ. Домашнє завдання 

 

1. Підготуватися до контрольної роботи у вигляді тестування з розділів 

«Лексикологія» та «Фразеологія». 

 

2. Написати міні-твір, використавши в ньому кілька прислів’їв: 

- Мудрість – окраса людини. 

- Хто не дрімає, той багато знає. 

- Ніхто ще не вродився вченим. 

- Знання багато місця не займає. 

- Учитись ніколи не пізно. 

ІV. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання 

 Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

 

- Що найбільше вам сподобалось на уроці? 

 

Ну от і все. Всі завдання виконано, ви добре попрацювали. Я задоволена вашими 

знаннями.  

Давньогрецький драматург Есхіл сказав: «Мудрий не той, хто надто багато знає, а 

той, чиї знання корисні». Ви ж свої знання, вміння застосовуйте на практиці 
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                        Розробка позакласного заходу 

«Ой, Андрію, даруй нам надію» 
Мета: Познайомити учнів з давнім народним звичаєм проводити вечорниціта 

обрядами ворожіння й кусання калити. виховувати в учнів повагу та любовдо 

традицій рідного народу, до української народної пісні; виховувати інтерес до 

вивчення минулого рідного краю, прагнення зберегти народні звичаї та обряди. 

Розвивати творчі акторські здібності учнів. 
Обладнання: українська світлиця прикрашена вишитими 

рушниками, домотканими килимами, Іконою з рушником. Збоку — піч, посередині 

— стіл, застелений вишиваною скатертиною, лавки, вкриті килимами. Дівчата й 

хлопці одягнені  в український національний одяг.  

Ведучі 

1- Є у нашого народу чудові традиції,  

   Колядки, щедрівки й вечорниці 

2- Де хлопці й дівчата збираються 

   Тут знайомляться, тут і залицяються. 

1- Запрошуємо вас на вечорниці, 

   Просимо гуляти, розважатися й веселитися. 

2- Завітайте ж до нас на вечорниці, 

   На вареники й паляниці. 

1- Запрошуємо вас на вечерю, 

   Поки господиня не зачинила двері. 

( на лавиці під вікном сидять дві сестрички) 

1- Сестричко, сестричко, розповіш  мені щось цікаве.  

   Ну будь ласочка. Щось про давні часи або про вечорниці. 

2- Мала ти ще слухати і думати про вечорниці. Але розповім тобі, слухай… У давні 

часи , коли не було телебачення, телефонів, інтернету  дівчата збиралися тихими 

зимовими вечорами на вечорниці.   Вони там пряли , вишивали, мріяли та співали 

пісень, Особливими були Вечорниці на Катерини та Миколая ,  бо можна було 

пожартувати та ворожити  (стук у двері, забігає дівчина) 

- Добрий вечір, привіт Наталю! 

1- Здравствуй! Ну ви тут розмовляйте, а я піду  . 

- Наталю! Давай-но влаштуємо вечорниці. 

 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

51 

 

 

- Мама кажуть, що ми ще малі. 

- Хто ми? Малі? Та ми вже дорослі. Я вже й дівчат покликала.  Чуєш, ідуть? Тільки 

щоб хлопці не почули, бо знову все зіпсують.( Галасуючи, заходять дівчата) 

- Добрий вечір. А можна до вас? 

- Добрий вечір. Ви дівчатонька-красуні завинились 

  Бо до нас на вечорниці запізнились. 

  Ще раз просимо гостей до хати, просимо сідати. 

     (Сідають, шиють, вишивають, заходить старша сестра) 

- Ой багато вас тут і гамірно. 

- Не свари нас, краще чогось навчи. А навчи нас місити і пекти калиту. 

- А як же, навчу. Тож слухайте та придивляйтеся,  

   Запам’ятовуйте та навчайтеся. 

 Станьте гарно в коло тісне, Та й замісим тісто прісне: 

 Меду додамо й водиці, Борошна – все як годиться, 

 А тепер тісто місіть, Щоб було воно м’якеньке 

 Всі по черзі підійдіть. І дорослі і маленькі. 

 Як приправу в наше тісто .Додамо ще й гарну пісню. (співають пісню « Ой у гаю 

при Дунаю») 

- Ми вже вимісили тісто. А що далі робити? 

- Розкачайте тоненько тісто Бо й місяць  уже став тонким. 

  Склянкою кружальця тиснем  Дірочки -чіплять стрічки. 

  Зробили зубчиків багато, І косицю й колоски, 

  Бо кусатимуть дівчата, А за ними й парубки. 

  - А начинку з чого зробим? 

  - Може краще з маком? 

  - Добре, хай буде по вашому. 

 - Ой і гарна ж калита виходить! 

  - Ти весела калита, Красним сонцем налита, 

     Горішками притрушена, Калиною увита 

    Гори, гори вогонь ясно, Спечи нам калиту красну. 

    Щоб ми її усі кусали, Та щоб горенька не знали! 

   - Поки калита печеться давайте поворожимо! 

   - Андрію, Андрію. На тебе надіюсь.  Хочем долю знати, 

     Просим тебе помогати.( Дівчата по черзі) 
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 1 - Ось як скуштуємо цих вареників і дізнаємось ,ким буде ваш суджений. А щоб 

дізнатися ім я хлопця – потрібно підійти до першого незнайомого чоловіка і 

запитати як його звати. Таке ім я судженого. 

 2- А я чула про ворожбу із свічкою. 

 - Напишемо імена, поставимо край тарілки. Запалимо свічку. До якої стрічки 

підпливе свічка такий і суджений. 

3 - А тепер скиньте по чобітку, розкрутіть його із заплющеними очима, киньте. 

Де носик – з того боку милий. 

 - Святий Андрію, Андрію На тебе маю надію. 

    Скажи мені нині, дорогий Андрію, 

    Звідки я маю чекати надію. (кидають) 

-Чобіточку мій новенький, 

Теплий, теплий і гарненький. 

Вкажи халявкою дорогу, 

Хто посланий мені від Бога. (кидає чобіток за ворота).  

 

- Лети, впади та не розбийся. 

Із вулицями розберися. 

Ц минувши вуличку Івана, 

Вкажи на вулицю Степана. 

 

-А я свій кину аж під хмару, 

Хай розшукає мою пару. 

 

-Я і торік чобіток кидала, 

Та щастя свого не впіймала, 

Тож хай тепер оцінять люди, 

А може, й доля не забуде? 

 

4 - А ще, дівчата, є ворожба із дзеркалом. 

 - Ось свічка. Ось люстерко. 

 - Треба дивитись у дзеркало, бажаючи побачити обличчя хлопця, що  буде 

нареченим. 

 - Андрію, Андрію, зерно сію, Буду поливати,  

   Наверни судженого до хати. 

 - Ой страшно! (позаду дівчат вибігає хлопець і свистит 

 - Та це ж Микола! Женіть його! 

Микола - А чого? Я теж хочу ворожить. 

 - Хлопці не ворожать. (Сміються) – Чого хочеш? Чого прийшов? 
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Микола - Ой дайте води напитися, бо так їсти хочеться, що й переночувати ніде. 

 - Щось не теє ти говориш, Дивні слова, хлопче, мовиш. 

  Краще ось що нам скажи, Що робити вмієш ти? 

 Микола - Можу дошки змайструвати, Ще й затанцювати, 

   А як буде ваша ласка – побрехеньки розказати.   

 - О, то це добре діло! Заходь, розказуй. ( Галасуючи, заходять хлопці) 

 - Можна до вас, дівчата? 

 - А чого вам? 

 - Ось так ішли, гуляли, побачили світло та й завітали. Були ми в одній хаті, там нас 

пригостили Вареників з перцем дали Та й з хати прогнали. 

 - Раді ми зустріти вас! Чим порадуєте нас? 

 - А ми хлопці-запорожці вдалі та веселі, Як танцюєм гопака – тримаємось стелі! 

-здавна хлопці на вечорницях розказували смішні історії. А чи вмієте розсмішити та 

розвеселити дівчат. ( хлопці розповідають небилиці) 

 

1 

-Дівчата, а ви знаєте, яка в нас пригода була? Убочку з квасом миша впала. 

-Ой, Боже, мій! Чи ж ти її витяг? 

- Еге, буду я її витягувать! Щоб вона мене вкусила? Я впіймав кота, і кинув у діжку, 

щоб він мишу з’їв. 

 

2 

- Швидше збирайся, а то запізнишся до школи. 

- Нічого, школа відчинена цілий день. 

3 

-Хлопці, а ви чули, що цього року зима люта буде? 

 - Невже. 

 - Так, страшенні морози будуть 

 - Та ну 

 - Так буде холодно, що аж аж 

 - А звідки ти знаєш? 

 - Бо в мене кожуха немає. 

4 

- Мамусю, я хочу заміж за Петра. Він має такі гарні вуса! 

 - Ой, цього замало, доню, замало… 

- О, то він ще й бороду відростить! 

5 
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- Приходь, Дмитре, в неділю до мене на день народження. 

 - Дякую за запрошення. 

 - Тільки коли будеш стукати ногами, гляди не забрудни дверей. 

 - Чому ногами? 

 - А руки ж у тебе будуть заняті подарунками. 

Хлопці: А дівчата – небожата, 

Люблять лиш хвалитись, 

Одна одну обмовляють, 

Бо не вміють битись. 

 

Дівчата: Наші хлопці – ледацюги, 

Не вміють робити. 

Тільки хочуть біля печі 

Свої боки гріти. 

 

Хлопці: Ой дівчино, дівчинонько, 

Яка ти, яка ти… 

За хлопцями зазираєш, 

Не підмітеш хати. 

 

Дівчата Ой, Василю, Василечку, 

Василю, Василю, 

Я до тебе не говорю, 

Не натягай шию. 

 

- Хлопці! А ви помітили , що дівчата якісь загадкові? 

-А я навіть знаю чому. Бо вони ворожили на щастя і долю. 

- Які смішні :  кожна людина сама собі творить долю 

- Е не кажи . от подобається тобі Оксана ,а чи ти знаєш ,що вона навіть хати 

підмести не вміє? 

_ То й що , зате яка вона гарна!!! ( Танець виконують дівчата ) 

- А зараз увага! 

 - Давайте калиту кусати! 

 - Хто перший! Відкривай ширше рота, щоб був як ворота! 

( Кусають калиту  всі охочі) 

Ведучі 

1- Милі гості, просим сісти 

Вареники будем їсти, 
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Вареники не погані, 

     Вареники у сметані. 

2- В кожній хаті на Вкраїні 

Вареники дають нині. 

     Коржі з маком, галушки, 

марципани, пиріжки. 

 1- Їжте, просимо вас щиро 

Вареники наші з сиром, 

Хоч попадуться із перцем, 

Зате, знайте, з щирим серцем! (Пригощають  всіх присутніх варениками, 

пампушками) 

 

1 -Сьогодні в цей святковий вечір кожній щасливій парі осяє шлях сонячна калита, 

що символізує тепло, достаток і злагоду. Андрій Первозванний допомогає дівчатам 

і хлопцям знайти свою щасливу долю. 

2-Чи не сумували ви на наших вечорницях? Чи повеселилися? Нехай допомогає вам 

Святий Андрій. У тяжких життєвих переходах, пошле у ваші родини затишок і 

злагоду, щирість і добробут. (  Звучить пісня « А ми бажаєм вам добра») 
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Конспект уроку з теми  "Art" у 10 класі 

 Objectives: 

 to enrich students' vocabulary on the topic "The World of Painting"; 

 to develop students' reading, listening and speaking skills; 

 to provide students with additional information about famous  painters; 

 to consolidate the knowledge used in History and Arts lessons. 

 

PROCEDURE 

I. INTRODUCTION. WARM UP 

T: Dear friends, today we'll continue to study the topic 
―
Painting".  

The quotes describe the importance of the whole process for a person called 

painter. These quotes reflect the painter's energy. It includes labour, material and 

equipment; drying and protection of the painted surfaces and property. 

Do you know any painting quotes or proverbs? 

(Students read the quotes) 

 "Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his 

pictures."      Henry Ward Beecher 

 "A man paints with his brains and not with his hands."           Michelangelo 

Buonarroti 

 "Painting is just another way of keeping a diary."                 Pablo Picasso 

 "Painting is silent poetry; and poetry is painting with the gift of speech."      

Simonides 

 "Every time I paint a portrait I lose a friend."      John Singer Sargent 

 "The painting has a life of its own. I try to let it come through."  Jackson 

Pollock 
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 "There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others 

who with the help of their art and their intelligence transform a yellow spot into 

the sun."    Pablo Picasso 

 "A  picture is a poem without words."           Confucius 

 

II. MAIN PART 

1. CHECKING THE HOMEWORK. 

Students comment on their presentations on their favourite painters. 

2.  READING ( Ex.4 p.183)  

Pre-reading 

 Students  open their books and look at the text for just 20 seconds. The idea is for 

them to get as much information as possible in a short space of time so they scan the 

text for key words that include the most important information. 

Then the teacher  shows students a few key words from the text, headings and 

accompanying visuals and they guess their relevance in the text. 

While reading 

 Students read the text one by one. Each student reads only one word. The pupil who 

reads the last word in the sentence has to translate the sentence. Thus all the students 

are  involved in reading and they are attentive. If there are some difficulties other 

students help. 

After reading 

 After reading the text, students work in groups and write two true and two false 

sentences about the text. They give their sentences to another group who have to decide 

which are true and which are false, and correct the false ones. Finally, they give their 
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answers to the original group who correct them. Again, they love correcting each 

other’s answers. 

3. READING+SPEAKING (HO). PAIR-WORK.  

 Students are given the  HO. These are two jokes cut into slips of paper.  Pupils sort 

them out  in pairs and   make the dialogue. Then the students read  them to check if 

everything is correct. They get ready and  first role-play in with the help of the slips of 

paper, then they do it by heart adding their personal emotions.  

Arrange the following sentences into two jokes. Then act them out. 

―Oh!‖ she says, ―It is so beautiful, I'm so honored. I will cherish this forever! Now what 

do I owe you?‖ 

≪ It’s a masterpiece≫, said the visitor, hoping to cheer him up. 

Picasso pulls out a sheet of paper and a pencil, and in a few moments, she has her 

portrait. 

≪Impossible≫, replied Picasso. ≪I can’t find it≫. 

―Oh, Monsieur Picasso! I'm such a huge fan of your work. I want you might make a 

portrait of me.  

≪No, the nose is all wrong≫, Picasso said. 

―No, madam, it took me my entire life. 

≪Then why not alter the nose?≫ 

A woman is walking through the streets of Paris when she spots Picasso sitting at a cafe 

drinking coffee.  

≪It throws the whole picture out of perspective≫. 

―FIFTEEN THOUSAND FRANCS?!? But it only took you three minutes!‖ she 

protests. 

A visitor to Picasso’s studio found the artist staring sadly at a painting on the easel. 

―Fifteen thousand francs.‖ says the artist 

The Answers: 
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1) A visitor to Picasso’ s studio found the artist staring sadly at a painting on the easel. 

≪It’s a masterpiece≫, said the visitor, hoping to cheer him up. 

≪No, the nose is all wrong≫, Picasso said. ≪It throws the whole picture out of 

perspective≫. 

≪Then why not alter the nose?≫ 

≪Impossible≫, replied Picasso. ≪I can’t find it≫. 

2) 

A woman is walking through the streets of Paris when she spots Picasso sitting at a cafe 

drinking coffee.  

―Oh, Monsieur Picasso! I'm such a huge fan of your work. I want you might make a 

portrait of me.  

Picasso pulls out a sheet of paper and a pencil, and in a few moments, she has her 

portrait. 

―Oh!‖ she says, ―It is so beautiful, I'm so honored. I will cherish this forever! Now what 

do I owe you?‖ 

―Fifteen thousand francs.‖ says the artist. 

―FIFTEEN THOUSAND FRANCS?!? But it only took you three minutes!‖ she 

protests. 

―No, madam, it took me my entire life.  

3. WRITING. TEAMWORK. 

       Students  write as many words on the topic as they can in their  copybooks, then 

they are divided into two teams, together they  generate the ideas and present on the 

board  in turns writing only one word at a time. The winner is the team with more 

words that are written correctly. 

III. SUMMING-UP. HOME ASSIGNMENT 

T: Our lesson  is coming to an end. What did you like most of all in today's lesson? 

(Students answer.) 
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T: I liked your work during the lesson. I think you have known a lot of interesting 

things. 

Remember a very popular proverb "There are painters who transform the sun to a 

yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence 

transform a yellow spot into the sun". 

I wish you to enjoy the life and its beauty. Transform a yellow spot into the sun, a 

green spot into the grass and a blue colour to paint the sky blue! 

Your home task for the next lesson is to revise the material  
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            ”Shopping in Great Britain” 

Позакласний захід для учнів 6 класів 

Мета заходу:  

 узагальнити вивчений лексико-граматичний до теми «Покупки»; 

 розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення;  

 активізувати пізнавальний інтерес до  Великої Британії, її мови;  

 розширити знання учнів про види магазинів, відділи, різноманіття 

товарів та послуг; 

  розвивати діалогічне та монологічне мовлення учнів;  

 розширювати знання учнів про Великобританію, культуру та звичаї 

англійців; 

 виховувати культуру поведінки а магазинах. 

 

Обладнання: ноутбук, роздатковий матеріал, відео, мультимедійна дошка.  

 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

64 

 

Хід заходу 

Учитель. Good afternoon, my dear friends! We are glad to see you. You have 

a journey today.   

We shall watch interesting videos and play games. You know shopping 

plays great role in our life. Every day we buy something.  

1. Підготовка до перегляду відео. 

Make up new words, connected with our theme, from the first letters of 

the word ―Shopping‖ 

S H O P P I N G 

H O I r R C U O 

O N L  o I E T  O 

p E  d C -  D 

 Y   u E  C  S  

   C  R   

   T   E   

     A   

     M    

2. Перегляд відео 1 “Shopping vocabulary”. 

Look at the blackboard where you can see some words : Counters -Cash 

-Trolley -Cashier -To wrap –Checkout- Expensive -To select -Goods -

Various -Department store- Price -Change –Customer.  
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Now look at your paper with explanations of the meaning of these wo rds, 

then find your word on the blackboard.  

Pupils cards. 

 

Long tables on which goods are 

shown 

 

 

Things that you  buy or sell 

 

The woman working at the cash-

desk 

 

A container on wheels that you use 

for carrying things or goods 

 

Money for which something is 

bought or sold 

 

One of the places in a supermarket 

where you pay for things you are 

buying 

 

 

To roll something into a paper 

 

A large shop with many departments 

for different kinds of goods 

 

Costing a lot of money 

 

The sum of money for which a thing 

is offered, sold or bought 
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Different Notes, coins given to you if you pay 

more 

 

 

To take the thing that you like best 

 

 

Person who buy something 

 

3. Види магазинів.  

When we think about shopping, first of all we imagine shop ( a place where we 

can buy something). What kinds of shops do you know? 

Look at the slide-show and name the kind of the shops you see. Then say what 

we can buy there.  

BAKER'S 

CHEMIST’S 

BUTCHER’S 

GROCER’S 

STATIONAR’S 

SHOE-SHOP 

CLOTHES 

FISHMONGER’S 

DAIRY PRODUCTS 
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MUSIC SHOP 

TOY SHOP 

MARKET 

4. Відеофрагмент “At a shop ”. 

5. Діалогічне мовлення.  Аудіювання. Перегляд діалогу “Shopping 

for clothes”.  

1. Shopping is a process of communication between two persons: a shop-

assistant and a customer. Now you’ll listen to one of the conversations between 

them, after listening you have to arrange the dialogue using giving phrases. 

Read the dialogue in roles. 

Dialogue 

Salesperson: Hi. Can I help you find anything? 

Customer: Yes. I am looking for an outfit for a Christmas party.  

S: Is it formal or informal? 

C: It is pretty informal, I think. 

S: Are you looking  for  a dress? 

C: I think a dress or a skirt. I would like something in red.  

S: We have some nice red dresses over in this area. They look very festive for 

the Christmas season. 

S: What size are you looking for? 

C: I think about a size 10. 

S: Okay, here is one. Would you like to try it on? 
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C: Yes, please. 

S: Sure, our fitting rooms are back here. 

(Customer tries on dress.) 

C: That’s fine. I know it will look great at the party . How much is it? 

S: 200 dollars. 

C: Here you are. Thank you! 

S: Thank you and come again. 

Phrases for pupils. 

Salesperson: Hi. Can I help you find 

anything? 

Customer: Yes. I am looking for an 

outfit for a Christmas party. 

S: Is it formal or informal? C: It is pretty informal, I think. 

S: Are you looking  for dress? 

 

C: I think a dress or a skirt. I would 

like something in red. 

S: We have some nice red dresses 

over in this area. They look very 

festive for the Christmas season. 

S: What size are you looking for? 

S: Okay, here is one. Would you like 

to try it on? 

C: I think about a size 10. 

 

S: Sure, our fitting rooms are back 

here. 

(Customer tries on dress.) 

C: Yes, please. 
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S: How did you make out? 

 

C: That’s fine. I know it will look 

great at the party. How much is it? 

S: Thank-you and come again. C: Here you are. Thank you! 

 

5.Shopping in London (film).  
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Романюка В.М., 

вчителя фізики 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку фізики за темою 

«Електричний опір. Закон Ома» 
Мета уроку:  
Навчальна. Установити залежність між силою струму, напругою на 

однорідній ділянці електричного кола й опором цієї ділянки. 

Розвивальна. Розвивати логічне мислення учнів та показати практичну 

значущість отриманих знань. 

Виховна. Формування таких якостей особистості, як відповідність, 

організованість, дисциплінованість, обов'язок. 

Тип уроку: комбінований урок 

Обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, амперметр, вольтметр. 

 

План уроку:  

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ  

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ  

 

Проведення фронтального опитування або самостійна робота 

1. Що називають силою струму?  

2. За якою формулою визначають силу струму?  

3. Яка одиниця сили струму? 

4. Як вмикають амперметр у електричне коло? 

5. Що таке електрична напруга? 

6. За якою формулою визначають електричну напругу?  

7. У яких одиницях вимірюють напругу?  

8. Яким приладом вимірюють напругу? 

9. Поясніть, як вмикають вольтметр в електричне коло. 

 

IIІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Ми вже знаємо, що таке сила струму та напруга. 

Чи взаємопов’язані дані фізичні величини між собою? 
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IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1. Залежність сили струму від напруги 

Проведемо дослід 

Складемо електричне коло, споживачем у якому буде лампочка, а джерела 

струму будемо використовувати різні. Для вимірювання сили струму в 

провіднику та напруги на його кінцях використаємо амперметр і вольтметр (рис. 

а). 

В разі збільшення напруги у 3 рази сила струму зросте у 3 рази (рис. б);  

В разі збільшення напруги у 6 разів сила струму зросте у 6 разів (рис. в);  

В разі збільшення напруги у 8 разів сила струму зросте у 8 разів (рис. г);  

  
а                                                                     б 

 
в                                                                     г 

 

U, В I, А 

1,5 0,1 

4,5 0,3 

9 0,6 

12 0,8 

 

 

Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника.  

Цю залежність першим експериментально встановив німецький учений Георг 

Сімон Ом (1787 – 1854) у 1826 р. 
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2. Електричний опір 

Проведемо дослід 

Напруга в колі незмінна. Перевіримо, як буде змінюватися сила струму в колі 

якщо будемо вмикати різні провідники. Знову замкнемо коло і побачимо, що сила 

струму в колі зменшилася. 

 

 
а                                                                     б 

 

  

Сила струму в провіднику 

залежить не тільки від напруги 

на його кінцях, але й від 

властивостей самого провідника. 

                     

 

                             в  

Залежність сили струму від властивостей провідника пояснюється тим, що 

напрямленому руху вільних електронів у металевому провіднику протидіють їхні 

хаотичні зіткнення з йонами кристалічної решітки, що перебувають у стані 

теплового руху. Ця протидія призводить до зменшення швидкості напрямленого 

руху заряджених частинок, тобто до зменшення сили струму в колі. 

 

Електричний опір – це фізична величина, яка характеризує властивість 

провідника протидіяти проходженню електричного струму. 

 

Одиниця опору в СІ – ом: 

 𝑅 = 1 Ом 
 

Кратні й частинні одиниці опору: 

1 мОм = 110
-3

 Ом;                  1 кОм = 110
3
 Ом;                 1 МОм = 110

6
 Ом 

 

3. Закон Ома для ділянки кола 

Закон Ома для ділянки кола: 

Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї 

ділянки. 
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𝑰 =
𝑼

𝑹
 

I – сила струму;         U – напруга;             R – опір 

 

Із закону Ома випливає, що: 

𝑹 =
𝑼

𝑰
 

1 Ом – це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях 1 В сила 

струму дорівнює 1 А: 

1 Ом = 1 
В

А
 

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

1. На цоколі електричної лампи написано 3,5 В; 0,28 А. Що це значить? 

Знайдіть опір спіралі лампи. 

Дано: 

𝑈 = 3,5 В 

𝐼 = 0,28 А 

Розв’язання 

𝐼 =
𝑈

𝑅
           =>               𝑅 =

𝑈

𝐼
 

𝑅 =
3,5 В

0,28 А
= 12,5 Ом 

Відповідь: 𝑅 = 12,5 Ом. 

𝑅 − ? 

 

 

2. Яку напругу треба створити на кінцях провідника опором 0,02 кОм, щоб у 

ньому виникла сила струму 500 мА? 

Дано: 

𝑅 = 0,02 кОм 

= 20 Ом 

𝐼 = 500 мА = 0,5 А 

Розв’язання 

𝐼 =
𝑈

𝑅
           =>               𝑈 = 𝐼𝑅 

𝑈 = 0,5 А ∙ 20 Ом = 10 В 

 

Відповідь: 𝑈 = 10 В. 
𝑈 − ? 

 

3. У провіднику за 30 хв проходить електричний заряд 3,6 кКл. Визначте опір 

провідника, якщо напруга на ньому 12 В. 

Дано: 

𝑡 = 30 хв = 1800 с 

𝑞 = 3,6 кКл
= 3600 Кл 

𝑈 = 12 В 

Розв’язання 

𝑅 =
𝑈

𝐼
 

𝐼 =
𝑞

𝑡
 

𝑅 =
𝑈
𝑞
𝑡

=
𝑈𝑡

𝑞
 

 𝑅 =  
В ∙ с

Кл
=

В ∙ с

А ∙ с
=

В

А
= Ом 

𝑅 =
12 ∙ 1800

3600
= 6 (Ом) 

𝑅 − ? 
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Відповідь: 𝑅 = 6 Ом. 

 

4. Якщо на резисторі напруга дорівнює 10 В, то через нього протікає струм 

0,5 А. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А? 

Дано: 

𝑈1 = 10 В 

𝐼1 = 0,5 А 

𝐼2 = 0,25 А 

Розв’язання 

𝑈2 = 𝐼2𝑅2
 

Резистор не змінюють, а це означає, що 

𝑅2 = 𝑅1 

𝑅1 =
𝑈1

𝐼1
 

𝑈2 = 𝐼2 ∙
𝑈1

𝐼1
 

[𝑈2] = А ∙
В

А
= В 

 

𝑈2 = 0,25 ∙
10

0,5
= 5 (В) 

 

Відповідь: 𝑈2 = 5 В. 

𝑈2 − ? 

 

 

5. На рисунку подано вольт-амперні характеристики кількох провідників. 

Визначте опори цих провідників. 

 

𝑅1 =
4 В

2 А
= 2 Ом 

𝑅2 =
4 В

1 А
= 4 Ом 

𝑅3 =
2 В

2 А
= 1 Ом 

 

 

 

 

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

Бесіда за питаннями 

1. Опишіть дослід, який демонструє, що сила струму в провіднику прямо 

пропорційна напрузі на його кінцях.  

2. Опишіть дослід, який демонструє, що сила струму в провіднику залежить 

від властивостей провідника.  

3. Дайте означення опору провідника.  

4. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола. 
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5. Що таке 1 Ом? 

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вивчити § 29, Вправа № 29 (1, 3, 5) 
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Фізичний  калейдоскоп 
 

Дійові особи: Ведучий, ведуча, репортер 1, репортер 2, репортер 3, репортер 4, 

Поверххапайко, Невстигайко, казкар, цар Гравітон, дочки царя Гравітона – Сила 

тяжіння, Сила тертя, Сила пружності, Карлсон, Баба Яга, кухар, газівник, людина 

в протигазі, міністр зв’язку, лікар, фотомодель, три дівчинки, біолог, тесляр, 

акробат, боксер, гравець у бадмінтон, баскетболіст, гітарист, двірник. 

  

(мелодія1) 

 

Ведучий:   Доброго дня вам! Чудова ця фраза. 

           Вона нас єднає з вами відразу 

           Після уроків спочити пора 

           Отож починається наша  гра! 

           Упоравшись з ділом, хіба не варто, 

           Зустрітися з піснею, дотепом, жартом, ... 

Ведуча: Та до чого тут пісні? У нас же тиждень фізики, а фізика – наука точна, 

серйозна. 

 Ведучий: Хіба ти не знаєш, що мости між лірикою і точними науками ніколи не 

були розведеними, бо не можна відділити людський інтелект від емоцій, і холодні 

формули не ізольовані від гарячого випромінювання людських почуттів. «Усе 

більше мистецтво стає науковим, а наука – художньою; розлучившись біля 

підніжжя, вони зустрінуться коли-небудь на вершині», - сказав Г. Флобер. 

Ведуча: То виходить, що сьогодні ми говоритимемо про фізичні явища і закони 

мовою пісень? 

Ведучий: Саме так. Сьогодні ми хочемо запросити вас на наш фізичний 

калейдоскоп. 

Ведуча: Пропонуємо вашій увазі першу хвалебну оду фізиці. Зустрічайте, 

чарівна і неповторна співачка  _______________________ 

 з піснею „Як нам цікаво фізику вчити‖. 

(звучить пісня на мелодію „В саду гуляла”мелодія 2) 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

78 

 

Як нам цікаво фізику вчити (2р) 

Як нам важливо з нею дружити. 

 Якби не було закону Ома, (2р) 

 То ми б сиділи без світла дома. 

А ще ньютони, вольти, ампери. (2р) 

В голову лізуть всякі химери. 

 Розряди в газі, підшипник в маслі, (2р) 

 Лінзи оптичні, струми трифазні. 

Ночі не сплю я, формули бачу, (2р) 

А над задачой мало не плачу. 

 Хто хоче добре фізику знати (2р) 

 Мусить не їсти, мусить не спати. 

Ведучий: Дааааа, на голову нашу звалився предмет, 

 Що має немало хороших прикмет: 

 Доступні закони, задачі ясні, 

 Хоч часом від них, як в кошмарному сні. 

Ведуча: Що там на нашу голову,  

Ось на голову Ньютона якось в саду 

 Звалилося яблуко нам на біду 

 Відкрився закон про тяжіння земне 

 І жодного учня він не мине. 

Ведучий: А знаєш, як пояснював один учень значення закону всесвітнього 

тяжіння? 

Ведуча: Як? 

Ведучий: Значення закону всесвітнього тяжіння полягає в тому, що на землю, 

крім яблук падають груші, сливи, банани і навіть кокоси. 

Ведуча: А що таке прискорення вільного падіння? 
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Ведучий: Дуже просто. Це прискорення, з яким падають тіла учнів у просторі 

шкільного коридору на шляху до їдальні. 

Ведуча: Як ви здогадалися, наступна наша пісня про Ньютона. На сцені 

________________________________  з піснею «В саду сидів Ньютончик». 

(звучить пісня на мелодію «В траве сидел кузьнечик»       3 мелодія) 

В  саду  в  траві  зеленій  сидів  великий  вчений 

сидів  великий  вчений  і  фізику  вивчав 

уявіть  собі, уявіть  собі  сидів  великий  вчений 

уявіть  собі, уявіть  собі  і  фізику  вивчав 

він  багато  знав    законів  і    біном розробив 

він  багато  знав    законів  і  з  Лейбніцом  дружив 

уявіть  собі, уявіть  собі  і    біном розробив 

уявіть  собі, уявіть  собі   і  з  Лейбніцом  дружив 

Але  якось  трапилась  біда,   раптово  яблуко  звалилось 

раптово  яблуко  звалилось  і  він  відкрив  закон 

уявіть  собі, уявіть  собі  раптово  яблуко  звалилось 

уявіть  собі, уявіть  собі  і  він  відкрив  закон 

Не  думав  не  гадав  він, ніяк  не уявляв  він 

Що  в  школі  нам  прийдеться  вивчати  той  закон 

уявіть  собі, уявіть  собі  Не  думав  не  гадав  він 

уявіть  собі, уявіть  собі великий  той  Ньютон 

Ведучий: Що  не  кажи,  але  Ньютон – ГЕНІЙ!!! 

Ведуча:  Доводжу  до  твого  відома,  що  в  нас  є  свої  ньютони. 

Ведучий:  Ну-да? 

Ведуча: Запрошуємо  до  конференц-зали  на  зустріч  з  юним  фізиком, 

майбутнім  академіком, Андрійком  Поверххапайком  та  його  колегами. 

(4  мелодія) 

Репортер 1. Пане  Поверххапайко! Коли  ви  почали  цікавитися  фізикою? 
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Поверххапайко.  Фізикою я почав цікавитись ще з дитячого садка. Не раз було, 

сидячи на горщику, я задумувався над тим, чи іншим питанням. Особливо мене 

цікавило тоді, чому взимку день короткий, а влітку довгий? І ось одного разу 

мені в голову прийшла геніальна думка - влітку ж жарко, а від нагрівання всі тіла 

розширюються. Як я тільки про це раніше не догадався, це ж кожному 

семикласнику відомо!  

Репортер 2. Які  ще  відкриття  були  зроблені  вами  в  дитячому  садку? 

Поверххапайко. Одного разу на прогулянці ми гуляли в квача, і я так бігав, що 

весь змокрів. І тоді я зробив ще одне фізичне відкриття, я зумів пояснити, чому 

буває роса на траві, це ж виявляється так просто:  Земля весь час обертається 

навколо Сонця і від того безперервного руху потіє! 

Репортер 3. Пане Невстигайко. Чим  вас  привабила  фізика? 

Невстигайко. Якось зустрів я в книжці незнайоме слово "трансформатор". Довго 

думав над ним, а потім запитав у тата. Тато пояснив, що це такий пристрій, який 

може змінювати напругу в електромережі. Наприклад, із 220 В він може зробити 

127 В. І тоді я все зрозумів. Трансформатор - це наш сусід дядя Федя. Він на 

роботі одержує 220 грн., жінці віддає тільки 127 грн. і так гуде, так гуде!  

Репортер 4. Пане Невстигайко. В чому полягає суть явища  інерції? 

Невстигайко. Інерція - це коли ти біжиш по шкільному коридору, а назустріч 

тобі директор школи, ти його бачиш, а зупинитися вже не можеш, або коли м'яч 

летить у вікно учительської, а зупинити його не можна. 

Репортер 5. Пане  Невсезнайко!Що  таке  перша  космічна  швидкість? 

Невстигайко. Перша космічна швидкість - це швидкість з якою наші учні біжать 

у шкільну їдальню або на автобус. Хоча ні, щоб першим добігти до автобуса, 

першої космічної швидкості буде замало, тут уже потрібна друга космічна 

швидкість. До речі, про їдальню. Тільки там я нарешті зрозумів, що таке 

конденсатор. Це система, що складається із двох шматочків хліба, розділених 

ледь помітним шаром ковбаси, товщина якої надто мала порівняно з розмірами 

учня. А коли в третьому класі мене посадили із Свєткою, і мені так хотілося 

посмикати її за косичку, я зрозумів, чому магніт притягує залізо. Та воно йому 

просто подобається, як мені Свєтка. 

(4  мелодія) 

Ведучий:  Я  думаю  в  кожного  із  вас  є  чимало  таких  же  відкритів.  

Ведуча:  Нам  фізика  служить  на  кожному  кроці 
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       Наука  цікава, хоч  дуже  важка. 

       Буває  вона  не  лише  на  уроці 

       Зустріти  її  можна  також  у  казках. 

Ведучий: Пропонуємо  вашій  увазі  казку  про  три  сили. 

(Трон, на троні король, його троє дочок сидять поруч, кожна зайнята своєю 

справою. (5  мелодія) 

Казкар. Ще за царя Гороха, як було людей трохи, жив собі король. Ім'я в нього 

було доволі рідкісне та незвичне — Гравітон! І було в нього троє дочок: Сила 

Тяжіння, Сила Пружності й Сила Тертя.  

(6  мелодія) 

Улюбленим заняттям Сили Тяжіння було спостерігати за вільним падінням тіл. 

Ще б пак! Адже тільки вона була його причиною. (Сила Тяжіння підкидає м 'яч.) 

Сила Пружності любила деформувати пружини. Особливо приємно їй було, 

коли від несподіваної деформації пружини двері нашої школи різко зачинялись і 

били когось по лобі. (Сила Пружності спостерігає за деформацією пружини.) 

Сила Тертя любила спостерігати за тим, як стираються покришки на 

велосипедах, і добувати вогонь. (Сила Тертя запалює сірники і бенгальські вогні.) 

Гравітон. Дочки ви мої милі, дочки ви мої красиві! Ніколи ми з вами не 

розлучалися. Та ось біда, старий я став, хворий, потрібні мені дефіцитні ліки, які 

є у вашої незрівнянної тіточки Інерції, а йти далеко — в інше королівство. Три 

дні знадобиться. Кого з вас послати, навіть не знаю, боюся, відсутність хоч однієї 

з вас завдасть непоправної шкоди моєму королівству. 

Сила Тяжіння. Батечку, я придумала! Ми з сестричками по черзі припинимо 

свою дію на 5 хвилин. 

Сила Пружності. І та, відсутність якої буде менш помітною, вирушить по ліки. 

Сила Тертя. Так-так, батечку, не хвилюйся, це найкращий варіант. Просто зараз 

і почнемо. Навіщо відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні? 

Сила Тяжіння. Батечку, я зараз промовлю заклинання. 

Гравітон. Давай, починай, дитинко, ситуація ж безвихідна!         

(7  мелодія) 

Сила Тяжіння. Крибле-крабле-бумс!!! 
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Казкар. Від цієї миті дія сили тяжіння припинилася. І що тут почалося! Від 

обурених відвідувачів не було відбою. Ваша величносте, до вас Карлсон! 

Карлсон. Я — найсимпатичніший, найрозумніший, найкрасивіший, у міру 

вгодований чоловік у самому розквіті сил. Але найголовніше, чим я відрізнявся 

від інших і чим я страшенно пишався, — я вмів літати. Я вмів, а ніхто більше не 

вмів. А тепер що? На кого не подивишся — всі літають, навіть буз пропелера і 

без кнопочки. Я так не граю! Якщо не повернете назад Силу Тяжіння, я 

оголошую голодування! Я не дозволю розтоптати свою індивідуальність! 

Казкар. Ваша величносте, до вас Баба Яга завітала! 

Баба Яга. Це що за неподобство! Я ступу свою звинувачувала, яка мені 100 років 

вірою і правдою служила, а це, виявляється, Сила Тяжіння розледачіла! Я через це 

Оленку з її братиком так і не впіймала, тому що ступа моя вниз не опускалася. 

Тобі, Гравітон, усі казки доведеться переробляти — я не звикла відступати від 

сценарію. 

Казкар. Ваша величносте, королівський кухар завітав, він розлючений. 

Бережіться! 

Кухар. Це що ж таке?! Я абсолютно нічого не можу зробити на кухні! Ще кілька 

хвилин таких мук — і ви, ваша величносте, залишитеся без обіду. Я не можу 

набрати води в каструлю! Відкриваю кран, а замість звичайного струменя 

утворюється величезна крапля у вигляді кулі, яка росте з неймовірною 

швидкістю, і її неможливо заштовхати в каструлю! Каструля ж виявляється 

оповитою товстим шаром води! Тільки після того, як я змастив зовні каструлю 

жиром, хоч якось вдалося утримати воду всередині. 

А як закип'ятити воду за відсутності сили тяжіння? Адже за таких умов, учні 

восьмого класу не дадуть збрехати, конвекція, тобто циркуляція води, неможлива! 

Теплі шари не піднімаються вгору й не перемішуються з холодними, а 

теплопровідність води надзвичайно погана, і прогрівається вона неймовірно 

довго. А цей нероба газівник! Він ніяк не може налагодити роботу печі, полум'я 

постійно гасне! 

Газівник. Але я тут ні до чого! Полум'я й не горітиме! Немає сили тяжіння! Під час 

горіння утворюється вуглекислий газ, який відлітає вгору, тому що теплий, а 

отже — легший. Але зараз сили тяжіння немає і цей газ залишається на місці, 

оточує полум'я, перекриваючи доступ кисню, який необхідний для підтримки 

горіння. Тому полум'я і гасне! 
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Казкар. Ваша величносте, до вас якась дивна істота! На слона схожа, але не 

слон! 

Людина в протигазі. Гравітоне, що відбувається? Молекули повітря внаслідок 

свого руху покидають Землю і розсіюються по всьому космічному простору! 

Адже їх на Землі вже нічого не тримає, сили тяжіння немає! Атмосфера зникає! Я 

ось абияк пристосувався, але це не надовго! Катастрофа! Ми загинули! 

Міністр зв'язку. Тут телеграми прийшли. З вашого дозволу я прочитаю. 

Гідроелектростанція зупинилася — тчк — течія річок зникла — тчк — дощі 

припинилися — тчк — бурульки не ростуть — тчк. От лихо! 

Гравітон. Судячи з усього, не можна тобі відлучатися, Сило Тяжіння, 

небезпечно це. Сило Тертя, може, ти спробуєш? 

(Сила Тертя читає заклинання.) (7  мелодія) 

Казкар. Ваша величносте, ви лікаря не викликали? 

Лікар. Ваша величносте, ви відповідаєте за всі нещасні випадки, що сталися від 

тієї миті, як зникла сила тертя! Близько 1400 осіб потрапили до лікарні з пе-

реломами рук і ніг. Люди наче ходити розучилися, таке враження, що надворі 

ожеледь. Сталося чимало аварій на автошляхах! 

Казкар. Ваша величносте, до вас завітала супер-фотомодель. Можна автограф? 

Фотомодель. Що за жах! Працювати неможливо! Я так люблю прикраси! Але 

зараз мої кліпси сповзають із вух, а браслети — з рук! Одяг розповзається на 

нитки! Я навіть косметикою користуватися не можу, все випадає з рук!!! 

Казкар. Ваша величносте, до вас завітали учні ліцею. З ними сталося щось 

неймовірне. У будинку, де вони жили, зникла сила тертя. Дівчата опинилися в 

дуже дивному світі. Вони зараз вам про це розкажуть. 

Перша дівчинка. Всю ніч я спала неспокійно. Ковдра раз у раз із ліжка падала 

на підлогу, і підняти її було неймовірно складно, вона неодмінно намагалася 

вислизнути з рук. Та нарешті я заснула, але, прокинувшись уранці, не впізнала 

своєї кімнати. Всі речі ковзали по кімнаті, натикаючись одна на одну й на моє 

ліжко. Я спробувала підвестися, але одразу впала. Я дійшла висновку: найкраще 

пересуватися рачки. Руки і ноги увесь час роз'їжджалися, і я так-сяк дісталася 

умивальника. 

Друга дівчинка. Ручка крана була дуже слизькою, і я насилу його відкрила. 

Вмиватися виявилося дуже складно без сили тертя. Мило увесь час вислизало з 

рук. 
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Третя дівчинка. Безуспішно я намагалася взяти ніж, щоб відрізати шматок 

булочки, ніж вислизав із рук. А булку довелося різати, навалившись усім тілом. 

Молоко пити довелося через соломинку, яка постійно вислизала з рук. Склянку в 

руку взяти було неможливо, вона теж вислизала. Якою я була б щасливою, якби 

знову з'явилася сила тертя! 

Ведучий. Ваша величносте, до вас біолог завітав.  

(Розповідь біолога про в'юнкі рослини і коренеплоди.) 

Тесляр. Ваша величносте, король Гравітон! Ваш трон розпадається, адже усі 

цвяхи і гвинти вистрибують із нього! Сила Тертя їх більше не тримає! 

Гравітон. Що ж робити? Що за король без трону? Отже, й тобі, Сило Тертя, 

зникати не можна! Тепер твоя черга, Сило Пружності. 

(Сила Пружності читає заклинання.) ( 7мелодія) 

Ведучий. Дія сили пружності припинилася — й почався справжній гармидер. 

Ваша величносте, до вас ціла делегація. 

Акробат. Я дуже люблю стрибати на батуті, це так чудово! Батут підкидає тебе 

вгору — й на кілька секунд ти відчуваєш стан невагомості. Але без Сили 

Пружності все це стало неможливим! 

Боксер. Я захоплююся боксом, але без тренувальної груші не можу підтримувати 

свою спортивну форму. Ця груша повертається в початкове положення завдяки 

Силі Пружності, тож без цієї сили я тренуватися не можу! 

Гравець у бадмінтон.  А я люблю грати в бадмінтон! Сила Пружності примушує 

волан повертатися назад після удару об ракетку. Без Сили Пружності заняття 

моїм улюбленим спортом стали неможливими. 

Баскетболіст. А я в баскетбол грати не можу! Без Сили Пружності м'ячик від 

землі не відскакує, тож уся моя команда тепер байдикує. Ми вимагаємо, 

Гравітоне, повернути силу пружності! 

Гітарист. Я нещодавно навчився грати на гітарі, її струни звучали, тому що 

коливалися під дією Сили Пружності. Без неї мій інструмент не звучить... 

Двірник. Біда! Біда! Палац під землю провалюється! Він на землі стояв тільки 

завдяки Силі Пружності! А пружність зникла! Ґвалт! 

Гравітон. Що ж робити? Жодній із моїх дочок не можна відлучитися. Я і не 

думав, що їх відсутність може призвести до таких наслідків. Надішлю-но я 

сестричці Інерції телеграму, нехай вона сама мене навідає. А дочкам моїм — 
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Силі Тяжіння, Силі Тертя і Силі Пружності — наказую: віднині й довіку ніколи 

не припиняти своєї дії! 

(6  мелодія) 

Ведучий. Ми з другом  на  фізиці, як риба в воді, 

                 Знання здобуваєм в нелегкім труді, 

                 А часом, як риба в воді, мовчимо, 

                 Хоч Фізику всі ми  не   рік вже вчимо. 

                 На голову нашу звалився предмет, 

                 Що має немало хороших прикмет: 

                 Доступні закони, задачі ясні, 

                 Хоч часом від них, як в кошмарному сні. 

                 Без фізики з неба не буде дощу! 

                 Без фізики навіть не звариш борщу! 

                 Без неї турбіну не крутить ріка! 

                 А  ми  заспіваєм  частівки  пока! 

(8 мелодія) 

Ми на фізиці вивчали 

теплопередачу. 

      Тепер знаєм, як про чайник 

 Розв'язать задачу. 

Друзі, є у наш ій школі 

Кабінет Фізичний. 

В ньому змерзли й електрони, 

Бо там холод вічний. 

А питома теплоємність 

У води велика. 

Не торкайтесь батареї, 

 Бо примерзнуть руки. 

Ми на фізиці дізнались 

Мідь хороший провідник. 

Але мідь усю покрали 

Алюміній також зник. 

 А у чайнику у нас 

 Вода закипає. 

 А чого  вона  кипить 

 Жоден  клас   не знає. 

Ми електрику вивчали, 

Ома знаємо закон. 

А як залік написали, 

То злякавсь Ампер і Ом. 
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Ведуча: Фізика – слово дзвінке і разюче; 

       В ньому – хмаринка і сонце палюче, 

                Все, що літає, дзвенить і блищить, 

       Плаває в водах, холоне, кипить. 

Ведучий: Все, що навколо, при чому живемо, 

       Словом „природа‖ ми звично зовемо. 

       Знати природу і вміти вній жити 

       Фізика вчить нас. Її нам хвалити. 

Ведучий: Дозвольте ТИЖДЕНЬ ФІЗИКИ в Глибоцькій гімназії оголосити 

закритим. 

(всі встають, звучить гімн фізиці (9мелодія) 

Гей, нумо, друзі, в тісному крузі 

Фізику ми прославляймо, 

Довгого віку, щастя без ліку 

Фізикам всім побажаймо. 

 Формули точні, мудрі закони 

Завжди на службі людині. 

Фізика з нами в школі і вдома 

Кожної ночі і днини. 

Мчать по орбітах всі електрони, 

Яблука падають в трави. 

І хоч ми з вами ще не Ньютони, 

Фізику вивчим на славу. 

Знати природу, вміти в ній жити,. 

Щоб стало в світі світліше. 

Фізика зможе всіх нас навчити, 

Фізика найцікавіша. 
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Білоус Н.М., 

 вчителя географії 

Глибоцької гімназії 
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Тема: Світовий океан та його частини 
Мета: сформувати загальне уявлення про Світовий океан та його складові 

(моря, затоки, протоки) і суходіл в океані (материки, острови, півострови), 

про утворення островів та їх відмінності; поглибити і систематизувати 

знання учнів про Світовий океан розвивати вміння учнів працювати з картою 

океанів, зорову пам'ять і логічне мислення шляхом роботи з картою і 

порівняння географічних об'єктів; виховувати допитливість, працьовитість, 

дбайливе ставлення до Світового океану. 

Обладнання: підручник, карта океанів, фізична карта півкуль, атласи. 

Тип уроку: комбінований. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 

Бліц-опитування 

1) Що відбувається з водою, яка випала у вигляді опадів на суходіл? 

2) Як вода із суходолу повертається в океан? 

3) Що таке світовий кругообіг води в природі? 

4) Назвіть частини гідросфери. 

5) Покажіть на карті океани й материки. 

6) Яке співвідношення води й суходолу на Землі? 

7) Якої води на Землі більше – прісної чи солоної? 

8) Поясніть поняття «Світовий океан». 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів 

Учитель. Океан займає дві третини площі земної поверхні, тому його часто 

називають «кухнею погоди». Знання складових Світового океану допоможе 

вам не тільки орієнтуватися на карті, але й пояснювати багато природних 

явищ, що відбуваються на Землі. Сьогодні на уроці ми почнемо докладно 

знайомитися з найбільшою частиною гідросфери – Світовим океаном – і 

дізнаємося, з яких частин він складається. 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1.Розповідь учителя 
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Оскільки всі океани Землі з'єднані між собою, вони складають Світовий 

океан. На нього припадає 71% поверхні Землі. Недаремно з космосу наша 

планета виглядає блакитною. У Південній півкулі Океан займає 81%, а в 

Північній – 61% поверхні Землі. Світовий океан поділяється на чотири 

океани. 

2.Бесіда 

Чим Світовий океан поділений на чотири океани? 

Що таке материк? 

Чим відрізняється материк від острова? 

Що таке острів? 

3.Завдання (робота з підручником) 

Складіть класифікацію островів за походженням. 

З допомогою тексту підручника дослідіть утворення островів і наведіть 

приклади кожної групи. 

Острови: 

Материкові 

Коралові 

Вулканічні  

4. Розповідь учителя 

Частина материка або острова може далеко вдаватися в океан. Такі частини 

називають півостровами, наприклад, Аравійський, Кримський, 

Скандинавський, Індостан, Індокитай. Отже, саме по розміщеним у 

Світовому океані материкам і островам проходять кордони чотирьох океанів. 

Якщо суходіл розділяє океани, то протоки з'єднують їх. 

5. Бесіда 

Що таке протока? 

Знайдіть на карті протоки: протоку Дрейка, Берінгову, Гібралтарську, 

Мозамбіцьку. 

Які океани з'єднує кожна з цих проток? 

Які материки розділяє кожна з цих проток? 

6. Розповідь учителя 
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В океані виокремлюються затоки. Затока – це частина океану (моря), що 

глибоко вдається в суходіл. 

Завдання. Знайдіть на карті Біскайську, Бенгальську, Мексиканську, 

Гвінейську затоки. Частиною якого океану є кожна з них? 

Море – це частина океану, що відрізняється від нього властивостями води, 

течіями, організмами, які мешкають у ньому. 

Завдання. Порівняйте положення Аравійського моря і Бенгальської затоки. 

Чому одну частину Індійського океану назвали морем, а іншу – затокою? 

Моря за положенням поділяють на внутрішні та окраїнні. 

Завдання. Порівняйте положення Чорного і Берінгового морів. Чим вони 

відрізняються? Яке з цих морів є внутрішнє, а яке – окраїнним? 

Знайдіть на карті внутрішні моря: Середземне, Чорне, Азовське, Червоне; 

окраїнні – Берінгове, Баренцове, Аравійське. 

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 

1) Заповніть схему. 

СВІТОВИЙ ОКЕАН 

Суходіл в океані  Частини океану 

  

  2) Перелічіть основні ознаки моря, затоки, протоки. 

VI. Підсумок уроку 

1) Світовий океан займає 71 % поверхні Землі та складає 96,5 % гідросфери. 

2) До складу Світового океану входять чотири океани, моря, затоки і 

протоки. 

3) Океани відокремлені материками, островами та півостровами. 

VII. Домашнє завдання 

Опрацювати параграф 43. 

 

 

 

 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

91 

 

Розробка позакласного заходу з 

географії «Географічні вітрила» 
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів із географії, розвивати 

творчі здібності учнів; виховувати колективізм; формувати національну 

свідомість. 

Організація та проведення гри: 

Заздалегідь (один-два тижні) формуються дві команди гравців по шість 

учасників (по 3 учні 7 кл.). Учасники обирають капітана і дають назву 

команді. Решта учнів поділяються на дві групи для підтримки учасників гри. 

Обирається перед початком гри журі. Вчитель пояснює правила гри. 

Ведучий: Сьогодні між командами змагання: 

Але нехай не буде тут образ, 

Хай буде гра весела, 

Хоч переможець лиш один у нас – 

Ми раді будемо, якщо в бою  

Ви винахідливість покажете свою. 

Вам знання і вміння нехай допоможуть. 

І станете ви переможцем, може! 

Ведучий: А слідкувати за грою будуть вчителі нашої школи, які створили 

суддівську команду. Зустрічайте їх оплесками: ____________________ 

І конкурс «Привітання» 

Презентація команд оцінується в 2 бали. 

ІІ  конкурс «Географічні загадки» 

Єдина валюта, якою можна розрахуватися — географічні знання. 

Команди відгадують загадки. Бали нараховуються за кількістю правильних 

відповідей, 1 відповідь – 1 бал. 

• Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води. 

(Карта, глобус) 

• Під склом знаходжуся, на північ і на південь дивлюся, якщо зі мною ти 

підеш — назад дорогу легко ти знайдеш. (Компас) 

• По морю йде, йде, а на берег вийде — тут і пропаде. (Хвиля) 
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• Два братики-кіндратики у воду дивляться, ніколи не зійдуться. (Береги) 

• Край — видно, але дійти до нього неможливо. (Горизонт) 

• М’якіша від шерсті, а скелі руйнує. (Вода) 

• Гуде, реве, гілля ламає, пилюку підіймає, з ніг збиває. Чуєш його, та не 

бачиш. (Вітер) 

• Сама вода і по воді плаває. (Крига) 

• Кругом вода, а з питтям біда. (Море, океан) 

• Що спільного між баобабом і верблюдом? (Обидва роблять запас води.) 

• Якою рибою можна «забивати» цвяхи? (Рибою-молотом) 

• Кенгуру в Австралії не бояться тигрів. Чому? (Бо тигри в Австралії не 
водяться.) 

А зараз слово має журі. Просимо оголосити підсумки двох конкурсів. 

Спасибі. 

ІІІ конкурс «Перекладачів» 

Вам потрібно за допомогою географічних афоризмів перекласти про, що 

йде мова. Вірний переклад – 1бал. 

1. «Мішок з льодом» - Гудзонова затока 

2. «Море піратів» -  Карибське море 

3. «Новий Світ» - Америка 

4.  «Море морів» - Середземне 

5. «Затока південного фрукта» - Перська 

6. «Протока пірата» -Дрейка 

7. «Гераклові стовпи» - Гібралтарська 

8. «Кухня погоди Європи» - течія Гольфстрім 

9. «Повітряний океан» - атмосфера 

 

 

 

 ІV конкурс «Чарівна літера» 

Під час жеребкування капітан кожної команди обирає літеру (із А, К, М, 

С). Далі кожна команда отримує аркуш паперу, на якому в стовпчик написані 

наступні слова: 

• море — 

• річка — 

• гори — 
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• держава — 

• столиця — 

• острів — 

• півострів — 

• озеро — 

Треба назвати за 2 хвилини географічні об’єкти, які починаються на 

обрану літеру. Правильно названий об’єкт 1 бал. 

Просимо журі оголосити результати конкурсів. 

V конкурс  «Далі, далі...» 

1. Великі хвилі, викликані землетрусом. (Цунамі) 

2.  Найбільший на Землі острів. (Ґренландія) 

3. Найдовша гірська система на Землі. (Анди) 

4. Океан, що омиває всі материки, крім Африки. (Тихий) 

5. Найпівнічніша точка Австралії. (Мис Йорк) 

6. Брили льоду, що відкололися від материкових льодовиків. (Айсберги) 

7.  Безстічне озеро в центрі Африки. (Чад) 

8.  Найбільша пустеля на Землі. (Сахара) 

9.  «Кольорова» річка Африки. (Оранжева) 

10. Найбільша річка Австралії. (Муррей) 

11. Найглибша океанічна западина світу. (Маріанська) 

12. Найпотужніша тепла течія. (Гольфстрім) 

13. Мілководна частина океану. (Шельф) 

14. Материк, на якому розміщена одна країна. (Австралія) 

15.Найвищий водоспад світу. (Анхель) 

16.Сухий і теплий вітер, що дме з гір. (Фен) 

VІ  конкурс «Географічна пошта» 

Зараз по черзі командам будуть озвучені назви географічних об’єктів, а 

ви повинні назвати, що це таке та материк, на території якого він 

знаходиться. Правильна відповідь – 2 бали. 

• Гудзонова — (затока в Північній Америці). 

• Кримські — (гори в Європі на території України). 

• Тітікака — (озеро в Південній Америці). 

• Колорадо — (річка в Північній Америці). 

А зараз слово має журі. Просимо оголосити підсумки двох конкурсів. 

Спасибі. 
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VІІ  конкурс   «Ти – мені,  я - тобі» 

Готуючись до сьогоднішньої подорожі ви мали підготувати супернику 3 

запитання. Зараз по порядку ви їх представите один одному. Правильно 

розгадане завдання принесе 2 бали команді яка його загадала, а  нерозгадане 

– 2 бали тим хто його склав. 

VІІІ  конкурс   «Показуха» 

Від кожної команди на сцену виходять по одному представнику. Кожен 

вибирає собі конверт із словами, які позначають географічні об’єкти, постаті, 

явища. Учасники повинні, за допомогою міміки, рухів показати своїй 

команді, за одну хвилину загадані слова. Якщо відповідь правильна то 

зараховується 1 бал.  

Слова для 1 команди: вулкан, торнадо, гейзер, Х. Колумб. 

Слова для 2 команди: землетрус  цунамі, мусон, Ф. Магеллан. 

ІХ фотоконкурс «Знавці тварин» 

У цьому конкурсі командам потрібно за фотографією тварини назвати 

материк звідки вона родом.  Правильне поселення принесе команді 1 бал. 

Підводяться підсумки змагання . Відбувається нагородження переможців. 

На цьому, дорогі друзі, ми будемо прощатися з вами. Ми не кажемо 

«прощайте», ми кажемо «до нових зустрічей». 

 ЩАСЛИВОГО ПЛАВАННЯ НАУКОЮ ГЕОГРАФІЯ. 

 

 

 

 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

95 

 

 

 

 

 

 

Юркевич М.І., 

 вчителя хімії 

Глибоцької гімназії 
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Тема уроку: Фізичні й хімічні 

властивості кислот 
  

Цілі уроку: ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями 

кислот; розширити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі 

хімічних властивостей кислот, їх взаємодії з металами, основними оксидами, 

основами й солями; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій 

на прикладі хімічних властивостей кислот. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, 

лабораторні досліди, робота з опорною схемою. 

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, 

таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви. 

ХІД УРОКУ 

I. Організація класу 

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань 

На попередніх уроках ми познайомилися з фізичними й хімічними 

властивостями оксидів. 

— З якими класами неорганічних речовин взаємодіють оксиди? 

(З водою, з лугами — кислотні оксиди, з кислотами — основні оксиди, 

з іншими оксидами) 

Розставте знак «плюс» там, реакція можлива, виходячи з властивостей 

оксидів. 

  

  
Основний 

оксид 
Кислота Основа Сіль 

Кислотний 

оксид 
+   +   

Кислота +       

Основа         

Сіль         

  

— А як же інші клітинки? Щоб заповнити їх, ми повинні вивчити 

хімічні властивості інших класів неорганічних сполук. 

  

III. Вивчення нового матеріалу 
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Фізичні й хімічні властивості кислот 

Коли ми вивчали класифікацію кислот, звернули увагу, що більшість 

відомих кислот — це водні 

розчини. Без води їх 

властивості змінюються. 

Наприклад, безводна 

сульфатна кислота не 

взаємодіє із залізом, що 

дозволяє перевозити її в 

сталевих цистернах. А розчин 

цієї кислоти розчинить 

цистерну дорогою. Безводна 

хлоридна кислота — це газ 

гідрогенхлорид. А в разі 

розчинення у воді — це хлоридна кислота, що входить до складу шлункового 

соку. 

Вивчення хімічних властивостей кислот ми проведемо за планом: 

• Дія кислот на індикатори 

• Взаємодія кислот з металами 

• Взаємодія кислот з оксидами 

• Взаємодія кислот з основами 

• Взаємодія кислот із солями 

1) Лабораторна робота № 1. Дія кислот на індикатори 

Для проведення цієї лабораторної роботи ми використаємо пластинку 

для мікрометоду. 

Акуратно капаємо в 

перший ряд по дві краплі 

хлоридної кислоти, у другий ряд 

— по дві краплі сульфатної 

кислоти. Далі в перше 

заглиблення з кислотами додаємо 

одну краплю метилового 

оранжевого, у друге — одну 

краплю лакмусу, у третє — одну 

краплю фенолфталеїну. 

На підставі спостережень 

заповнюємо таблицю. 

  

  
Метиловий 

оранжевий 
Лакмус Фенолфталеїн 

Нейтральний Оранжевий Фіолетовий Безбарвний 

HCl Червоний Рожевий Безбарвний 
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H2SO4 Червоний Рожевий Безбарвний 

  

 

Висновок. У розчинах кислот метиловий оранжевий набуває червоного 

забарвлення, лакмус — рожевого. Отже, розчини кислот можна визначити з 

допомогою індикатора метилоранжу або лакмусу. 

2) Демонстрація 4 

Розглянемо, як 

взаємодіють кислоти з 

металами. 

Для експерименту в 

три пробірки наливаємо 

хлоридну кислоту; у першу 

додаємо шматочки мідного 

дроту, у другу — гранули 

цинку, у третю — магнієву 

стружку. 

— Чому метали 

неоднаково реагують із 

кислотою? 

Це пов’язано з властивостями металів. М. М. Бекетов розташував 

метали відповідно до їх активності в ряд від найсильніших до найслабших. 

Цей ряд так і називається — ряд активності металів. (Розглядаємо 

таблицю, знаходимо ряд активності металів у підручнику.) Водень серед 

металів перебуває не випадково. Він розділяє метали на активні, які 

витісняють водень із розчинів кислот, і ті, що не взаємодіють із розчинами 

кислот і водень не 

витісняють. 

Запишемо рівняння 

реакцій: 

 
Укажіть тип реакції. 

(Реакція заміщення) 

 

Увага! Нітратна 

кислота по-особливому 

реагує з металами. Водень не 

витісняється жодним із металів, наприклад: 
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3) Із попередніх уроків ми знаємо, що кислоти можуть реагувати тільки 

з якими оксидами? (З основними) 

Насиплемо в пробірку кальцій оксид, додамо розчин хлоридної 

кислоти. Що спостерігаємо? (Оксид розчинився) 

Запишемо рівняння реакції: 

СаО + 2НСl  СаСl2 + Н2O 

Укажіть тип реакції. 

Це реакція обміну — дві складні речовини обмінюються своїми 

складовими. 

4) У пробірку наливаємо натрій гідроксид, додаємо кілька крапель 

фенолфталеїну — розчин забарвлюється в малиновий колір. Потім по 

краплях додаємо хлоридну кислоту. Яку ознаку реакції спостерігаємо? 

(Знебарвлення розчину) 

Запишемо рівняння хімічної реакції: 

NaOH + НСl = NaCl + Н2О 

— Чому знебарвлюється розчин? (Середовище стало нейтральним) 

Укажіть тип реакції. (Реакція обміну) 

Така реакція між розчинами кислот і основ називається реакцією 

нейтралізації. Поясніть, чому. 

Висновок. Кислоти взаємодіють із солями. 

5) Кислоти можуть витісняти більш слабкі кислоти з їхніх солей. 

Здійснимо реакцію, яку вам доводилося спостерігати багато разів, коли мама 

гасила оцтом соду. 

Наливаємо в пробірку розчин натрій карбонату й додаємо кілька 

крапель хлоридної кислоти. З'являються бульбашки газу — ознака 

протікання хімічної реакції. Запишемо рівняння: 

 
  

IV. Закріплення вивченого матеріалу 

Підіб'ємо підсумки сьогоднішнього уроку. 

Візьміть таблицю, яку ми почали заповнювати на початку уроку.  

— В які ще клітинки ми можемо поставити знак «плюс»? 

  

Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук 

  

  
Основний 

оксид 
Кислота Основа Сіль 

Кислотний 

оксид 
+   +   

Кислота +   + + 
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Основа   +     

Сіль   +     

  

Вклейте таблицю в зошит, ми доповнимо її на наступному уроці. 

V. Біологічна сторінка (презентація). 

VІ. Екологічна сторінка (презентація). 

 

Домашнє завдання 

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання 

до нього, виконати вправи. 

Творче завдання. Скласти правила роботи з кислотами. 

  

Таблиця до уроку. 

Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук 

  

  
Основний 

оксид 
Кислота Основа Сіль 

Кислотний 

оксид 
        

Кислота         

Основа         

Сіль         
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Розробка позакласного заходу 

«Пригоди містера Хлормса 

 і доктора Ванадсона» 

Ванадсон. Здається, нам потрібно готуватися до зустрічі з Киснем. Я 

почуваю його наближення. 

Хлормс. Він уже в цій кімнаті, Ванадсоне. Слухаємо Вас, пане Кисню. 

Кисень. Я звертаюся до Вас, панове, з проханням. Мені сказали, що ви 

добре розумієтеся на таких випадках. Зникла одна поважна особа, яка 

мешкає на ІV-Стріт, 1, кв. 29. 

Хлормс. І Вас підозрюють у скоєнні злочину. Я не помилився? 

Кисень. Допоможіть мені позбутися цієї підозри, бо я не причетний до 

загадкового зникнення тієї пані. 

Хлормс. Що нам відомо про Мідь, Ванадсоне? 

Ванадсон. Магній, Малахіт, Манган, мельхіор, метан, метанол... Мідь. 

Мідь — особа дуже поважного віку, досить спокійна, веде неактивний спосіб 

життя, віддає перевагу червоному та жовтогарячому кольорам. 

Хлормс. Нам потрібно оглянути місце пригоди. 

(На місці пригоди.) 

Срібло. Ми, метали, радіємо з того, що ви вирішили повернути нашу 

улюблену сестру. Тепер ми впевнені, що таємниця буде розгадана. 

Хлормс. Хто першим помітив зникнення потерпілої? 

Срібло. Ртуть першою помітила зникнення Міді. Ртуть — особливий 

метал. Думаю, ви розумієте, про що йдеться. Падаючи на підлогу, вона 

розбивається на дрібні краплини, які проникають у будь-яку щілину. Без 

сумніву, потрапити в кімнату пані Міді їй було легко. А опинившись там, 

наша спостережлива сестра помітила ознаки кількаденної відсутності 

господині: на предметах був тонкий шар пилу. 

Кобальт. Я згадав одну подію. Вона сталася перед двома тижнями до 

зникнення Міді. Річ у тім, що пані Мідь отримала листа, прочитавши якого 

помітно позеленіла. Спочатку ми не звернули уваги на зміни в її 

зовнішньому вигляді. Позеленіти в її віці цілком природно. Знаєте, Мідь 

ніколи не соромилася своїх літ і досить часто згадувала зустрічі з 
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Александром Македонським. Вона також мала чудові стосунки із самою 

Клеопатрою. 

Цинк. Я один із найближчих сусідів Міді. Три дні тому о третій годині 

ночі я почув шум автомобіля. Можливо, моє повідомлення допоможе 

відшукати злочинців. 

Хлормс. Потрібно шукати листа. 

Срібло. Але добродії зі Скотланд-Ярду зробили ретельний обшук у 

кімнаті і нічого вартого уваги не знайшли. 

Хлормс. Я спробую ще раз пошукати листа. (По деякому часі.) А ось і 

він. 

Ванадсон. Як вам удалося так швидко відшукати листа? 

Хлормс. Не забувайте про мій агрегатний стан. Я можу позмагатися із 

Ртуттю в можливості проникнення в будь-яку щілину. Тепер лист у нас! 

Ванадсон. Погляньте, Хлормсе, його намагалися знищити, тому нам 

дісталася тільки частина листа. 

Хлормс. Зверніть увагу на ці записи: 

Сu + Н2SO4(КОНЦ.) = СuSO4 + Н2; 

СuSO4+ КОН = Сu(ОН)2 + К SO4. 

(Правильна відповідь: Сu + Н2SO4(конц.) = СuSO4+ SO2 + Н2O; 

СuSO4+ 2КОН = Сu(ОН)2- + К2SO4.) 

Ваші ВИСНОВКИ, Ванадсоне? 

Ванадсон. Нападник — неосвічена особа. 

Хлормс. Можливо, помилки допущено свідомо. Спробуймо зустрітися 

з Сульфатною Кислотою. 

(Зустріч із Сульфатною Кислотою.) 

Сульфатна Кислота. Вітаю вас, містере Хлормсе і докторе Ванадсоне! 

Хлормс. Годі Вам пані! Ми підготувалися до зустрічі з Вами. 

Ванадсоне, покажіть пані склянку із содою. Шановна, нещодавно зникла пані 

Мідь. Перед своїм зникненням вона дістала листа, у якому ви їй 

погрожували. 

Сульфатна Киоюта. Як ви можете підозрювати мене в скоєнні 

злочину? Невже ви не знаєте, що все найкраще в нашій Хімічній державі 

відбувається завдяки Сульфатній Кислоті! Я — сіль Землі! 

Хлормс. Унесімо ясність. Ви не сіль, а кислота, і взаємодія з Міддю 

цілком можлива для вас. 

(Трохи згодом.) 
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Ванадсон. Ви й далі підозрюєте Сульфатну Кислоту в загадково
1 

му 

зникненні Міді? 

Хлормс. Я помітив на підлозі сліди блакитного кольору, які хтось 

намагався знищити, але незначні щілини не дали змоги це зробити. 

Ванадсон. Я не бачу нічого дивного в тому, що в кімнаті Сульфатної 

Кислоти проводився хімічний експеримент. 

Хлормс. Хімічні експерименти проводяться в спеціально відведених 

для них місцях. 

Ванадсон. Отже, наступним, кого ми відвідаємо, Калій Гідроксиде? 

(Зустріч з Калій Гідроксидом.) 

Хлормс. Містере Гідроксиде, де Ви були 3 дні тому з 2
00

 до З
00 

години 

ночі. 

Калій Гідроксид. Я не можу цього відразу згадати. Можливо, того дня 

я був у одній зі шкіл. Знаєте, виникла потреба в моїй присутності на уроці у 

8-му класі під час проведення лабораторного досліду «Взаємодія розчину 

лугу з кислотою» і в 9-му класі... 

Хлормс. Хвилиночку, ви аж ніяк не могли бути присутнім на уроці о 2-

й годині ночі. 

Калій Гідроксид. Містере Хлормсе, ви такий проникливий. А Ваші 

дедуктивні методи розслідування злочинів... Я не можу відмовити собі в 

бажанні стиснути вас у своїх дружніх обіймах. 

Хлормс. Облиште! Я чудово розумію ваше бажання знешкодити мене, 

перетворивши на такий собі гіпохлорит або на гіпохлорат — бертолетову 

сіль. Не примушуйте мене застосовувати проти Вас мою зброю — хлоридну 

кислоту. Можу запевнити, що вона завжди зі мною. 

(Кілька годин по тому.) 

Ванадсон. Що робитимемо далі? 

Хлормс. Ми знаємо все, що треба знати для розкриття злочину. Його 

скоїли Сульфатна Кислота і Калій Гідроксид. Подумайте самі, що означає 

збільшення кількості осіб, причетних до злочину? 

Ванадсон. Це означає збільшення кількості свідків пригоди. Ви 

вважаєте, що Калій Гідроксидові вдалося заплутати сліди? 

Хлормс. Ви все зрозумієте, якщо пригадаєте, що купрум (ІІ) гідроксид 

розчиняється у дуже концентрованих розчинах лугів з утворенням розчинів 

купритів — комплексних сполук. Саме серед цих сполук і утримують 

потерпілу. 

Ванадсон. Серед таких складних сполук? 
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Хлормс. Нема простішого завдання, як звільнити Мідь, адже куприти 

— нестійкі сполуки і під час розбавляння лужних розчинів водою 

розкладаються з утворенням купрум(ІІ) гідроксиду. 

Ванадсон. Тоді звільнити Мідь зможе й восьмикласник. 

Хлормс. Ми виконали свою частину роботи. Тепер слово за юними 

хіміками. До справи, друзі! 
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Ткачук Т.М., 

 вчителя історії 

Глибоцької гімназії 
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Розробка презентації до уроку історії 

«Західноукраїнська народна 

республіка» 
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Гра-репортаж 

 

«Українські герої  всіх часів» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кулісах прикріплено великих кольорових голубів, на задку сцени – великий 

прапор України, по боках якого – мальовані козак і козачка. На сцені – велика 

книга із сторінками  - назвами рубрик, звучить фонова музика, протягом 

заходу демонструються слайди, виходять ведучі. 

В.1. В вишитій сорочці, збивши босі ноги, 

Стоїть Україна обабіч дороги, 

А по тому шляху з заходу і з сходу 

Тягнеться історія Вкраїнського роду 

В.2. Вона записана у великій книзі народної пам’яті (показує на книгу), яку 

ми зараз відкриємо разом з вами 

В.1. Перша сторінка – билинні герої українського епосу.  

В.2. Дорогі друзі, яких богатирів Київської Русі ви можете зараз пригадати? 

Давайте проведемо міні-тест. 

(міні-тест стосовно билинних героїв Київської Русі) 

В.1. Це абсолютно правильно. Найвідоміший билинний герой Київської Русі - 

Ілля́ Му́ромець , який часто згадувався в українському фольклорі. Разом з 

Добринею Микитичем та Олешком Поповичем оберігав рідну землю від 

ворогів. 
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В.2. Одна із згадок про Іллю Муромця міститься в щоденнику австрійського 

дипломата Еріха Лясоти (1594), що був проїздом у Києві. Автор називає 

богатиря Моровлянином і зазначає, що він був похований у місцевому 

Софійсьому соборі. Звернемося до представника архівного запису. 

Архівіст (говорить зі свого місця у залі) «У другій каплиці зовні церкви була 

гробниця Іллі Моровліна, такого собі благородного героя, тобто богатиря, 

як вони називають. Про нього розповідають багато легенд. Ця гробниця на 

сьогоднішній день зруйнована, але гробниця його товариша ще ціла, також у 

цій самій каплиці.». 

В.1. Ілля Муромець - селянський син. Тридцять і три роки просидів сиднем 

на печі, так як був нездоровий. Перехожі старці зцілили Іллю і наділили його 

богатирською силою. З тих пір став Муромець народним захисником і 

здійснив безліч подвигів.  

В.2. Після свого зцілення Ілля Муромець вперше виїжджає з рідного села і 

направляється в стольний Київ-град. По дорозі він розбиває «силу  велику» 

під Черніговом, бере в полон Солов'я-розбійника, привозить його в Київ до 

славного Володимира - князя на широкий двір, а після розбійницького свисту 

Солов'я богатир відвіз «Солов'я в чисте поле і зрубав він Солов'ю буйну 

голову». 

В.1. Усі билини зображують цього героя, як людину незвичайної сили, але 

безкорисливу та з великим почуттям власної гідності. 

В.2. Газета «Тиждень U.A» написала такий висновок після досліджень мощів 

Іллі Муромця: 

Журналіст. (говорить із залу) Людина, що нині покоїться в Лаврі за життя 

мала дуже високий зріст і кремезну статуру. При середньому зрості людей 

тих часів у 160-165 см, Ілля Муромець був справжнім велетнем – 177 см. 

Сліди на кістках свідчать що людина ця мала дуже розвинуті м’язи і мала 

неабияку фізичну силу.  

В.1. До нас дійшли свідчення про деякі народні богатирські забави  тих часів: 

били молотами по на ковальнях, піднімали стокілограмових биків  та 

величезну вагу. 

В.2. Ми пропонуємо зараз і нашим богатирям невеличку розвагу. 

Запрошуємо на сцену по одному представнику від класу на сцену. (вихід) Ось 

кожному з вас набір із 6 кульок. Завдання полягає в тому, щоб за 20 секунд 

взяти ці кульки разом в оберемок. Не можна брати кульки за ґудзики. 

Подивимося, чи зможете ви втримати їх усі. Готові? Почали! 

(під музику проходить гра «Втримай кульки») 
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В.1. Дякуємо нашим богатирям. Київська Русь – це славна сторінка нашої 

героїчної історії, але час рухатися далі. 

В.2. Наступна сторінка – Козацька доба. Ось де теж не бракувало славних 

лицарів! (перегортає сторінку книги, лунає фонова музика) 

В.1. Козацька доба – то є світла епоха,  

Коли українці орлами літали.  

Нікого вони не боялись нітрохи,  

Від них вороги у бою відступали.  

 

В.2. Козацтво – то світла сторінка у книзі,  

Що наші діди написали шаблями.  

Хоч кров’ю скропилась, полита сльозами,  

Та світлом Христа засіяла над нами.  

 

В.1. Було козакам воювати за віщо –  

За ними стояла кохана Вкраїна.  

Жаль, мертва настала пізніше тут тиша:  

Занепад Вкраїни назвали «Руїна».  

 

В.2. Єднаймося ж, браття, у дружну родину,  

Щоб разом розправити Вольниці крила,  

Щоб в злагоді жити і батьку, і сину,  

Піднявши до Світла і щастя вітрила! 

(лунає пісня «За любов і волю») 

В.1. Давайте з вами пригадаємо, як називалася козацька держава? (Запорізька 

Січ) 

В.2. Як називався острів, на якому жили козаки? (Хортиця) 

В.1. Кого не пускали козаки на свою Січ? (жінок) 

В.2. Свята покровителька козаків, яку вони шанували понад усе? (Свята 

Покрова) 

В.1. Вірний друг козака? (кінь) 

В.2. Козацька зачіска, яка зараз стає дуже популярною (оселедець) 

В.1. Бойовий танок козаків (гопак) 

В.2. Назвіть козацький човен? (чайка) 

В.1. Хто такий пластун? (найкращий розвідник) 

В.2. Назвіть смачну козацьку страву, до якої додавали пшоно? (куліш) 

В.1. Будівлі, у яких жили козаки? (курені) 

В.2. Як називали голову козацької держави? (гетьманом) 

В.1. Хто заснував Січ? (Д. Вишневецький) 
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В.2. Ви чудово обізнані в історії Козаччини. Д.Вишневецький залишив свій 

яскравий слід в історії України і як засновник Запорізької Січі і як перший 

гетьман, під проводом якого козаки відбивали  турецькі напади на Січ. 

В.1. Історик Дмитро Дорошенко залишив нам такі відомості про 

Вишневецького: 

Історик: «Він дійсно був видатною людиною, хоч із великим 

авантюристичним нахилом. Він появляється в 1550-х роках як організатор і 

ватажок козацького відділу, з яким він воював татар…» 

В2. У навчальному посібнику з історії України ми знайшли такі рядки: 

Науковець: «На відміну від багатьох старост, які у південних містах 

організовували козаків на боротьбу з турецько-татарською агресією, 

Вишневецький уперше розгорнув цю діяльність на Запоріжжі. Хортицька 

фортеця і діяльність Вишневецького сприяли збагаченню організаційного і 

військового досвіду козаків. За діяльністю Вишневецького Запорозька Січ 

виходить на міжнародну арену і перетворюється на лідера боротьби 

східного слов’янства проти Кримського ханства і султанської Туреччини». 

(лунає пісня «Ой на горі та й женці жнуть») 

В.1. (на фоні пісні) Петро Конашевич-Сагайдачний – гетьман реєстрового 

козацтва, полководець, політичний та культурно-просвітницький діяч.  

В2. Король польський Ян Собеський у своїй історії «Хотинського походу» 

написав: 

Король: «Цей Петро Конашевич, муж рідкісної мужності й зрілості в 

судженнях, винахідливий у словах і вчинках, людина смілива і розумна, яка 

шукала небезпек, зневажала життя, перша в нападі, а у відступі остання. В 

очах майбутнього потомства гідний стати поряд із найвидатнішими в Польщі 

людьми свого часу». 

(автор - Ю.Шкрумеляк) 

Читець Гей, широко залунала 

Запорозька честь і слава – 

Сагайдачному дісталась 

Та гетьманська булава!  

 

Бо такого ще не було 

В товаристві отамана, 

Ще ніхто не бив так славно 

Яничара й бусурмана 

 

І ніхто не вів так мудро 

Товариство в чистім полі 

Так братів ніхто не вивів 

Із турецької неволі 

 

Для могутності народу 
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Дбаєш ти і про освіту, 

Що зробив ти для Вкраїни 

Те повік годі забути. 

 

Закріпив ти Україну, 

Славний батьку Сагайдачний 

Каже нарід, що за люльку, 

Дав ти жінку – необачний. 

(лунає фон пісні «Ой на горі тай женці жнуть») 

В.1. Михайло Грушевський писав: «Сагайдачний – видатний політик, що 

свідомо йшов до своєї мети – виборення своєму народові відповідного місця 

в Польській державі – і здійснив справу, яка вкрила його безсмертною 

славою в очах українського суспільства». 

В.2. Та знамениті в Україні були не тільки гетьмани, а й кошові отамани. Іван 

Сірко 

(мініатюра «Сірко, на сцені – 2 учасників») 

- Хто ж воно був той Сірко? 

- Кошовий такий. Він такий був, що дещо знав. Оце, було, вийде із куреня та 

й гука на свого хлопця: «Ану, хлопче, візьми пістоль, стань отам та стріляй 

мені в руку!» Той хлопець візьме пістоль та тільки – бу-у-ух! Йому в руку. А 

Сірко візьме в руку кулю, здавить та назад кине. 

-А я ще чув, що він народився із зубами… 

- Таке говорять. Тільки-но повитуха піднесла його до столу, він одразу ж 

ухопив звідти пиріг і з’їв його. Це нібито було знамення, що йому судилося 

увесь свій вік гризти ворогів». 

- Загудів степ запорозький, як Чорнеє море, 

Понеслися запорожці облавою в поле… 

Ой, не вітер в полі грає, не орел літає, 

Ото ж Сірко з товариством по степу гуляє! 

- Так кажуть народні легенди. (уходять) 

В.1. Більше сорока боїв очолював Іван Сірко і жодного не програв. В архівах 

польського короля ми знайшли запис: 

Архівіст (із залу) «Сірко чоловік дуже тихий, поступливий, лицарський, і 

здається, дуже зичливий, має велику довіру в козацькому війську». 

В.2. А польський історик Коховський ось що залишив нам про Сірка 

Історик (із залу) Він страшний для орди, бо був досвідченим у воєнних діях і 

відважним кавалером, перевищуючи цим Дорошенка. А в Криму його ім’я 

наводило такий пострах, що орда щогодинно пильнувала й буа напоготові до 

бою, ніби Сірко вже напав… Сірко був гожим чоловіком, вояцької натури і 

не боявся ані сльоти, ані морозу, ані сонячної погоди».  

В.1. А ще кошового отамана Сірка повя’зують саме із написанням 

жартівливого листа до турецького султана Магомета.  
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В.2. Художник Ілля Рєпін написав картину «Запорожці пишуть листа 

турецькому султану». У центрі полотна – кошовий отаман Сірко сидить і 

диктує текст своєму писарю, а навколо нього регочуть козаки від глузливих 

слів. Ось текст цього листа. 

Читець (на сцені) «…Ти – шайтан турецький, проклятого чорта брат і 

товариш  і самого люципера секретар! Який ти в чорта лицар, що голим 

гузном їжака не вб’єш! Вавилонський ти кухар, македонський колісник, 

єрусалимський броварник, олександрійський козолуп, Великого і Малого 

Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам’янецький кат, 

самого гаспида внук і всього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень, 

свиняча морда, різницький собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт! 

Отак тобі козаки відказали! Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць у 

небі, год у книзі, а день такий  у нас, як і у вас, поцілуй за це ось куди нас!» 

В.2. Далеко за Січчю чутно козацький громовий веселий сміх. Оце 

приперчили султанові! 

В.1. Козацький гумор, козацькі жарти навіки увійшли до скарбниці 

народного фольклору. 

 

(Гумореска «КОЗАЦЬКА МОЛИТВА», читає учасник заходу) 

До церкви причвалав старий козак. 

В поклоні ледь не до землі зігнувся: 

— Зроби, о Боже милосердний, так, 

Щоб я сьогодні ж в турка обернувся! 

Почув слова ці випадково піп, 

Що і походи знав в житті, і битви: 

— Ти, батьку, збожеволів? Чи осліп? 

Що за безглузді просьби і молитви? 

Хіба не турок напада на Січ? 

Хіба не він чига на нас край шляху? 

Козак зітхнув: — Не в тому, отче, річ! 

Я зроду не молився ще аллаху. 

Конини навіть в рот я не беру, 

А навпаки — люблю вминати сало. 

Я просто хочу, щоб, коли помру, 

Хоч на одного турка менше стало 

 

 В.1. В крові у нас козацькі гени. 

В душі у нас весела Січ. 

Вона дарує нам натхнення, 

Вона співає день і ніч. 
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В.2. Її імення на скрижалі 

Удячне людство занесло, 

Бо запорожець і на палі 

Жартує, ворогу на зло. 

В.1. Зубами недруги скрегочуть 

І їх хапають дрижаки, 

Коли сміються і регочуть 

На Запоріжжі козаки. 

В.2. Складають зброю супостати 

І їх терзає каяття, 

Бо сміх — це дух, що не зламати, 

Бо сміх — це воля до життя. 

В.1. Цей сміх — найбільша сила нині, 

Це горді крила поколінь. 

На них новітній Україні 

В майбутнє линути. Амінь. 

 

В.2. Перегортаємо цю героїчну сторінку нашої історії і одразу бачимо 

наступну, не менш героїчну, сучасну і трагічну сторінку, присвячену воїнам 

АТО. 

В.1. Сьогодні не має в Україні жодного міста і села, куди б не прийшли 

повістки найдорожчим людям – батькам, братам, сестрам. 

В.2. На Свіштовському кладовищі засновано алею Слави воїнів АТО, а на 

фасадах Кременчуцьких шкіл стали з’являтися пам’ятні меморіальні дошки, 

присвячені колишнім учням. 

В.1. Така дошка була урочисто відкрита і у нас 28 серпня 2017 року. 

В.2.  У 1985 році наша школа розчулено вітала своїх випускників, бажала 

щасливого майбутнього, довгого, радісного життя. 

В.1. Бажала вона цього і випускнику школи Невідничому. І дійсно, життя 

його склалося . Він виростив хорошу доньку, працював, а одного дня поїхав 

на Донбас. 

В.2. Життя обірвалося зненацька, коли цього ніхто не чекав.  

В.1. І зараз ми, вдячні за подвиги батьків діти, пом’янемо усіх полеглих у 

боях за Україну хвилиною мовчання. 

(хвилина мовчання) 

В.2. Сьогодні наша держава відстоює свою незалежність. Там, на передових 

залишаються наші найрідніші люди. Ми всі втомилися від війни, ми хочемо 

миру. 

В.1. Ми пропонуємо усім разом зробити цей мир ближчим, навіть потримати 

його у руках. 
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(майстер-клас «Голуб-миру», робота із папером) 

В.2. Любіть Україну, до сліз у очах, 

До болю у грудях і щему! 

Любіть не заради, за благо, чи страх, 

Любіть кожен сам, по своєму! 

 

 

В.1. Не вголос любіть і не на показ, 

Щосили б’ючи себе в груди. 

Любіть почуттям, як батьки люблять вас 

І легко душі вашій буде! 

 

В.2.Любіть до глибин недосяжних душі, 

До дна, що у власній кишені! 

Любіть не за статки свої, бариші 

І будьте у цім навіжені! 

 

В.1. Любіть не за те, що вона вам дала, 

Чи ще зобов’язана дати! 

А тільки тому, що вона лиш була, 

Як в кожного – батько і мати! 

 

В.2.Любіть не за розкіш і сяйво вогнів, 

Хоч важко за злидні любити… 

Любіть! І щоб кожний із вас захотів 

Для неї в житті щось зробити! 

(Пісня про Україну + текст на слайді, виконується колективно із залом) 

В.1. Дякуємо всім за увагу, несіть ці голуби миру у свій дім, даруйте 

знайомим, відправляйте близьким і рідним, які не поряд з вами. 

В.2. До нових зустрічей. 

 

Цей захід допоможе учням 8-х класів розширити і перевірити свої знання з історії 

України, дасть змогу цікаво провести час та зробити приємний подарунок воїнам, рідним і 

близьким, які знаходяться у зоні АТО. 
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Янцаловської О.В., 

вчителя зарубіжної 

літератури 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку зарубіжної літератури 

«Утілення в образі Айвенго кодексу 

лицаря , художні засоби створення  

образу» 

Мета:  охарактеризувати образ Айвенго, визначити художні засоби його 

створення, показати вплив історичних умов на формування характеру героя; 

з’ясувати сутність понять «честь», «гідність», «обов’язок», «співчуття», 

«милосердя»; 

розвивати  початкові навички характеристики літературного героя; 

підготуватися до письмової  характеристики героя; 

розвивати творчу фантазію, уяву, уміння відстоювати власну точку зору;  

виховувати почуття обов’язку, честі,  національної гідності, патріотизму. 

  

Обладнання : портрет письменника, ілюстрації до твору, картки 

 

Кожна епоха народжує свого героя.    

                                    Корейське народне прислів'я.  

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент 

 Доброго дня . Розпочинаємо наш урок. Попрошу вас   обрати  

кольоровий папірець-смайлик, який є символом певних якостей особистості:  

            ( вибирають один серед 4,які знаходяться  перед ними) 

Вчитель просить учнів показати обрані смайлики, характеризує їх.  
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- зелений –    символ свободи, 

- синій – колір рівноваги, впевненості. 

- червоний – колір сміливих і тих, хто готовий експериментувати, 

- жовтий – колір сонця, радості, задоволення. 

 

 Тому я маю надію, що сьогодні на уроці  

- ви будете вільними у своїх  думках,         (показати зелений 

смайлик) 

-  впевненими у своїх виступах,                   (показати  синій смайлик) 

-  активними під час уроку                           (показати червоний 

смайлик) 

-  і в кінці нашої спільної роботи  

отримаєте радість і задоволення.  

                                                                                        (показати жовтий 

смайлик)      

II. Мотивація навчальної діяльності. 

Слово вчителя. "Обов'язок! То величне, велике слово. Це саме те велике, що 

підносить людину над самою собою", — говорив німецький філософ Емануїл 

Кант. Для головного героя роману Вальтера Скотта святим обов'язком є 

служіння лицарській честі. 

ІІІ. Визначення завдань уроку. 

IV. Актуалізація опорних знань 

1.Аукціон знань (так чи ні)? 

-Що ми знаємо про цю епоху?(доба лицарства) 

Яке значення вкладали в поняття «лицар» за доби Середньовіччя? У яких 

випадках це слово використовується за нашого часу? 

2.Вправа «Асоціативний ланцюжок»  
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      Головним героєм твору є Айвенго. Назвіть ключеве слово, яке визначає 

основні риси характеру,поведінки і вчинків героя. Ким така людина повинна 

бути? 

                                                  (Лицарем ) 

Давайте складемо асоціативний ряд, пов’язаний з цим поняттям. 

Завдання: Дібрати слова, словосполучення до слова «лицар». 

( воїн, захисник, справжній чоловік,вірність законам лицарства, шляхетність,  

 милосердя, честь, гідність, порядність, повага, відданість, участь у 

лицарських турнірах). 

                          Записати у зошити. 

V. Підготовка до сприйняття навчальної теми. Словникова робота 

1.    Вчитель. Бесіда.  

В епоху В. Скотта  конфлікт розгортається між двома ворогуючими 

таборами: норманами, які завоювали Англію в кінці XI століття, та 

англосаксами, які володіли нею вже впродовж кількох століть, витіснивши, у 

свою чергу, племена бриттів. Герой діє на тлі мальовничих історичних подій, 

він відданий кодексу честі, у будь-якій ситуації поводиться відповідно до 

почуття обов'язку й зберігає вірність прекрасній коханій.  

Події, зображені у романі В. Скотта «Айвенго» (1820р.) - боротьба 

англосаксів з норманами в ХІІ столітті, - тісно пов’язані з долею головного 

героя. Для Айвенго святим обов’язком є служіння лицарській честі.                          

Усі персонажі роману характеризують Айвенго як людину «кодексу 

лицарської честі». 

 У вас на партах лежать листки з словниковими визначеннями основних 

якостей лицаря. Ознайомтесь з ними. 

                                     ( По черзі зачитують визначення) 

   Честь – певний моральний статус людини, певний стандарт її 

оцінки згідно з належністю до тієї чи іншої групи людей – соціальної, 

професійної, національної, вікової, який дає право на шану, повагу, визнання. 
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 Гідність – усвідомлення людиною своєї цінності як людини взагалі, як 

представника людства. 

 Обов’язок – таке моральне усвідомлення справи, за якого її здійснення 

стає для людини завданням. 

 Співчуття – чуйне ставлення до чужого горя, до чиїхось переживань, 

здатність поділяти радість і тугу іншої людини, жаліти її в болях і невдачах. 

 Милосердя – діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в тому 

потребу. 

2.Складання  гроно: 

  

бути вірним королю      боротися за справедливість 

 

      захищати честь дами     вправно володіти зброєю    захищати 

знедолених 

 

зберігати лицарську честь     Айвенго  захищати інтереси країни 

 

не зраджувати своєї  віри      бути взірцем мужності 

  

      брати  участь у турнірах         допомагати товаришам у біді  

  

    

VI. Перевірка знань тексту. 

Вчитель. Лицар – це стратег(полководець), а справжній стратег повинен 

уміти думати і діяти послідовно. Отже, завдання на перевірку знання тексту 

твору: встановіть послідовність подій роману. 

 

1. Лицарський турнір в Ашбі (3). 

2. «У тій мальовничій місцевості веселої Англії…» (1). 
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3. Айвенго захищає Ребеку від страшної кари  (7). 

4. Вечеря непроханих гостей у Седріка Сакса (2). 

5. Леді Ровена – королева краси і кохання (4). 

6. Викрадення Ребеки Бріаном де Буагільбером (6). 

7. Сакси у полоні Фрон де Бефа (5). 

 

 Вчитель. Як бачимо в центрі роману – доля шляхетного, відважного, 

сміливого лицаря Айвенго. 

Згадати історію героя допоможе нам сам Айвенго, який погодився дати 

коротке інтерв’ю нашим кореспондентам. Вони – справжні акули пера. І, я 

думаю, ми в цьому зараз впевнимося. 

  

 2.Інтерв’ю з героєм.  

 

1. К. Ваше походження 

А .(Син саксонського тана Седріка Ротервудського,який пишався 

давністю й честю свого старовинного роду) 

2. К.Чому ваш батько вигнав вас з дому? 

А (За кохання до леді Ровени) 

3. К.Кому ви служите? 

А .(Королю Річарду Левове Серце) 

4. К.Чому це не подобається вашому батькові? 

А. (бо Річард – норманн, а Седрік обстоював усе саксонське і мріяв 

про повернення на  англійський трон представників саксів). 

5. К. А чому ви – сакс – пішли служити норманові Річарду?  

А. ( вважаю, що для моєї батьківщини дуже важливим є мир, 

відсутність конфліктів. Народ повинен жити мирно і щасливо. Для 

цього потрібен сильний король. І таким є Річард, нехай навіть він є 

норманом). 
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6. К.Чому ви вирішили взяти участь в турнірі в Ашбі? 

А.(Якби на турнірі переміг Ательстан,то леді Ровена мусила б 

вийти за нього заміж,я не міг цього допустити) 

7. К.Чи були ви впевнені у своїй перемозі? 

А. Так,звичайно. 

8. К.Чому ви, ще слабкий після поранення, кинулись на допомогу 

Ребеці? 

А.(По-перше,вона допомогла мені вилікуватись;по-друге,вона 

жінка,яка потребує захисту,по-третє,Буагільбер – зло,яке має 

бути покаране) 

9. К. Поясніть свій герб. 

А. (На моєму щиті зображено молодий дуб з вирваним корінням та 

напис «Desdichado»(Позбавлений Спадку).Ці знаки є символами моєї 

лицарської доблесті ,та разом з тим  і відторгненням від рідного 

дому). 

10. К. Чи можна вас вважати ідеальною людиною?  

А. (Ні, багатьма вчинками я не можу пишатися. Але я завжди 

хотів допомогати людям, думав про свою дорогу Англію. Можливо, 

не все вдавалося, але я старався) 

 

 

3. «Мозковий штурм»  

   Учні називають риси характеру Айвенго (лицарська доблесть, сміливість, 

мужність, благородство, відданість королю і батьківщині, вірність у коханні, 

чесність, безкорисливість, вдячність, справедливість, простота у спілкуванні, 

незлопам’ятність, вірність синовому обов’язку, певна забобонність). 

Протягом уроку, аналізуючи текст, учитель відмічає ті риси з названих, 

наявність яких доводить той чи інший епізод роману. 
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VII. Творче завдання - побудувати життєві сходинки Айвенго, які привели 

його до перемоги та слави (на дошці – картки з написами). 

1. Соціальний стан – представник шляхетного роду; належить до 

воєнно-дворянського стану. 

2. Християнська віра – захищав віру серед язичників у Палестині. 

3. Участь у турнірах – і в Палестині, і в Англії показував приклади 

сміливості, відваги, мужності, сили. 

4. Поклоніння дамі серця – ризикує своїм життям заради Ребеки, 

відданий коханій Ровені. 

5. Ставлення до долі народу – вболіває за долю своїх співвітчизників. 

Ставлення до скривджених – готовий прийти на допомогу усім, хто цього 

потребує. 

VIII. Підведення підсумків, рефлексія  

1. Повернення до епіграфа. 

Сьогодні ж ми цікавилися сивою давниною, зображеною в романі 

Вальтера Скотта.  Ми гортали сторінки похмурого Середньовіччя з його 

кровопролитними війнами, хрестовими походами, лицарськими турнірами. 

Здається, проблеми того часу дуже далекі від наших. Але то тільки  на 

перший погляд. Хоча нас відділяють від цієї епохи тисячоліття,та проблеми, 

моральні цінності, міжособистісні стосунки героїв роману залишилися 

актуальними до наших днів. Протиборство добра і зла є вічним. 

 Кожна епоха пишається своїми лицарями!  

              2.«Мікрофон» 

Сьогодні на уроці : 

Я дізнався… 

Я навчився… 

Я зрозумів… 

1. Що найбільше сподобалося на уроці? 
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3. Найкраще працювали на уроці… (оцінювання). 

IX. Інформація про домашнє завдання. 

Різнорівневе 

4-6 б. Скласти тест « Геральдика лицарів роману » (6 питань). 

7-9 б. Порівняти вчинки лицарів і відповідність лицарському кодексу честі.  

10-12 б. Підготуватися до диспуту «Чи потрібні сьогодні лицарі?» 

X. Заключне слово.  

Наш урок закінчився. І я впевнена, що ті позитивні риси характеру, про 

які йшла мова на сьогоднішньому уроці, ви будете виробляти і у себе, щоб 

про кожного з вас можна було сказати: ―Ти справжній лицар‖. Мабуть, ви 

знаєте, як це приємно. 

До побачення! 
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Розробка уроку зарубіжної літератури 

«Утілення ідеї про моральну 

справедливість у новелі  Рюноске 

Акутаґава «Павутинка». 

Мета: ознайомити учнів з особливостями японської культури та 

художньої літератури на прикладі творчості Рюноске Акутагава; повторити 

такі етичні поняття, як мораль, моральні цінності;  поняття новели; розкрити 

своєрідність сюжету та оповіді новели «Павутинка»; розвивати навички 

усного та зв’язного мовлення, аналізу літературного твору; сприяти 

вихованню відповідальності за свої вчинки, а також формуванню 

толерантного ставлення до людей інших релігій (зокрема буддизму) 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу 

Обладнання: презентація до новели, гілки сакури, оригамі, ікебана, 

малюнки японських символів. 

Хід уроку 

І.Оргчастина.  

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності. 

Оголошення теми і завдань уроку.  

 Сугестивна вправа  

Чи любите ви подорожувати? Яку країну ви хотіли б відвідати перш за 

все? Чому?  

Сьогодні ми вирушаємо до загадкової країни Ніхон, що в перекладі 

означає «Країна Вранішнього Сонця!». А називають її так тому, що вона 
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першою вітає світло вранішнього сонця. Це край зелених гір і морських 

заток, мальовничих панорам, немов створених м’якими фарбами. Це край 

розбурханих стихій, країна вогняних гір і вранішнього сонця. 

 

Презентація  культури і вірування, зокрема, буддизм японців (виступи 

учнів)  

Учень 1:  

Культура Японії є унікальною. Вона завжди сприймала досягнення 

інших цивілізацій, але при цьому завжди зберігала своєрідність. Це 

проявляється в дбайливому, уважному ставленні до мистецтва, історії країни, 

її природи, традицій та особливостей побуту. Японія — батьківщина 

класичного, найконсервативнішого театру у світі — Кабукі. До його трупи 

входять тільки чоловіки. Серед японців значно поширене мистецтво 

складання фігурок із паперу — оригамі. Одним із найвідоміших й одночасно 

наймолодших видів японських бойових мистецтв є дзюдо. Його прообразом 

уважається найдавніший вид бойового єдиноборства в обладунках. Із Японії 

до багатьох країн прийшло традиційне мистецтво аранжування квітів — 

ікебана. Дослівно це слово означає «квіти, які живуть». Постійний елемент 

ікебани — хризантеми, оскільки ці квіти є символом Японії.  

Учень2:  

Японці багато працюють, починаючи зі шкільних років. Після 

закінчення школи вони продовжують багато працювати, дотримуючись 

найсуворішої дисципліни й ніколи не відступаючи від норм ввічливості. 

Правила поведінки вимагають від них на всі прохання чи накази відповідати 

згодою і негайно виконувати їх. Основні релігії місцевих жителів — синтоїзм 

і буддизм. Дивна віротерпимість японців і їхня здатність синтезувати віру 

привели до мирного співіснування синтоїзму з буддизмом, що з’явився 

пізніше. Багато жителів Країни вранішнього сонця вважають себе 
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прихильниками обох релігій. У цьому разі синтоїзм «відповідає» за земне 

життя, а буддизм — за потойбічне.  

Учень 3:  

Буддизм - найдавніша з релігій світу, яка виникла в Давній Індії у 5-6- 

ст. до н.е. Колись давно в Індії жили цар і цариця, які довго не могли мати 

дітей. Вони постійно молилися, що бог послав їм сина. Однієї ночі цариці 

наснився дивний сон: білий слон увійшов до опочивальні і тричі обійшов її 

ліжко. Відомі мудреці, яких скликали одразу, пояснили  сновидіння: цариця 

народить сина, для якого будуть відкриті два шляхи. Перший - життя в 

багатстві, при цьому він буде мудрим правителем, біля нього любляча 

дружина і діти. Другий - шлях страждань, але при цьому він стане 

засновником великого вчення, що збереже його ім’я у віках. І пророцтво 

збулося. Цариця народила хлопчика, якого назвали Сіддхартха Гаутама. 

Батько, який пам’ятав про пророцтво, намагався відгородити 

довгоочікуваного спадкоємця від життя, яке було за стінами палацу. Хлопчик 

ріс в багатстві, любові і піклуванні. Коли виріс, він одружився і в нього 

народився син.  

Учень 4:  

Одного разу принц залишив палац і опинився на вулицях міста. Там він 

зіткнувся зі старим і зрозумів, що молодість не вічна, а потім він побачив 

хвору немічну людину, і зрозумів, що така біда може статися з кожним. І 

врешті Сіддхартха побачив похоронну процесію і зрозумів, що життя не 

вічне. З того часу він тільки і думав: «Як можна веселитися і 

насолоджуватися життям, коли навколо стільки людей старіють, хворіють і 

вмирають?». Із цим питанням він таємно залишає палац і стає самітником. 

Він звертається за порадою до великих мудреців, довго не п’є і не їсть і 

намагається зрозуміти причину людських страждань. І ось коли він майже 

помирав від виснаження, жінка, яка йшла мимо, влила йому до рота ложечку 

рисової баланди, і він заснув довгим солодким сном, а коли прокинувся 
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сказав: «Крайності шкідливі!». Не можна ні переїдати, ні недоїдати, потрібно 

вибрати середину, тобто вести посередній спосіб життя. Він взяв собі ім’я 

«Будда», що означає «Оссяяний» і заснував своє вчення.  

Учень 5:  

Будда проповідував такі 4 істини:  

1. Життя – це страждання (народження, кохання, хвороба, смерть – все 

приносить страждання).  

2. Причина страждань – бажання людини ( у людині все є для життя, але вона 

хоче більшого, звідси всі гріхи, які приносять страждання: гнів, заздрощі, 

злість та ін.)  

3. Людина може сама знайти шлях для порятунку, потрібно тільки її бажання.  

4. Шлях до спасіння – у підтримці в своїй душі милосердних бажань: 

допомогти, нагодувати, вилікувати та ін.  

- Чи помітили ви щось подібне у релігії буддизму і християнства?  

Вправа «Здивуй!» (демонстрація портретів батька і сина Акутаґави)  

Ясусі Акутаґава народився у 1925 році, і майже одразу залишився без 

батька. У віці 35 років Рюноске Акутаґава - один із найвідоміших 

письменників Японії, його твори перекладають і читають у всьому світі. У 

нього є дім, сім’я, діти. Його читають, критикують, повчають, а він все одно 

у літературі йде своїм шляхом, на який став одного разу у 1914 р. Збірки його 

новел продовжують видаватися і продаватися. Здавалося у нього було все – 

не було лише одного: гармонії із самим собою. Виникає бажання обернутися 

і оцінити своє життя. Незадовго до самогубства Акутаґава напише: «Людське 

життя схоже на коробку сірників. Поводитися з нею серйозно – смішно. 

Поводитися з нею не серйозно – небезпечно». Як не парадоксально, саме в 

час творчих мук з’являються найкращі твори Акутаґава – це оповідання «В 

хащах», автобіографічна новела «Зубчасті колеса», повість-сповідь «Життя 

ідіота».  
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Внутрішня напруга досягла кульмінації, коли письменника, який майже не 

вставав з-за робочого столу, почало мучити безсоння. Побороти його 

вдавалося, лише застосовуючи щоразу більші дози снодійного. Письменник 

уже не міг обходитись без вероналу, а сомнамбулічний стан, спричинений 

вживанням ліків, не полишав його навіть удень. Проте кожну мить, коли 

розум Акутагави прояснювався, він присвячував творчості. Навіть у день, 

коли письменник вирішив піти з життя, 24 липня 1927 року, у вікні кабінету 

допізна горіло світло – він працював над рукописом.  

Це був передсмертний «Лист другу», в якому Акутаґава написав 

наступне: «…Ще ніхто не описав достовірно психологію самогубця. Мабуть, 

це пояснюється недостатнім самолюбством самогубця або недостатнім 

психологічним інтересом до нього самого. В цьому своєму останньому листі 

я хочу повідомити, що є психологія самогубця…». А вранці Акутагаву 

Рюноске знайшли мертвим. Друзів та близьких його вчинок шокував, проте 

не здивував: останні кілька років життя він так багато говорив і писав про 

самогубство, що всі просто звикли до цього. Після довгих і болісних 

роздумів про спосіб і місце смерті письменник вирішив прийняти смертельну 

дозу снодійного…  

Хтозна, як склалося б життя Акутаґави Рюноске, якби не передчасна 

смерть. Можливо, з-під його пера на світ з’явилися б нові твори, не менш 

майстерні, ніж попередні. А може, письменник дійсно відчував, що 

натхнення до нього більше не прийде. Адже смерть його лякала менше, ніж 

творчість без натхнення.  

Давня мудрість говорить: «Шукай друзів, розмова з якими варта була 

би читання хорошої книги, і книг, читання яких варте було би розмови з 

філософом». Це можна сказати про твори Акутаґави. І сьогодні ми 

знайомимося саме з такою книгою – книгою, яка здатна схвилювати, 

заставити задуматися і осмислити сенс життя взагалі – це новела 

«Павутинка».  
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Тема нашого уроку - «Утілення ідеї про моральну справедливість у 

новелі Рюноске Акутаґава «Павутинка»». 

ІІІ.Вивчення нового матеріалу. 

 Переходимо безпосередньо до самої притчі, попробуємо розкрити її 

суть. Що таке притча? Ви знайомились на уроках української літератури з 

притчею Е.Андієвської «Казка про яян», на уроках світової літератури з 

казкою-притчею А.Екзюпері «Маленький принц», на уроках з позакласного 

читання -з біблійними притчами. В кожній притчі є мораль (повчання), 

тільки вона прихована. Ми сьогодні з вами  теж спробуємо цю мораль знайти 

і зробить для себя відповідні висновки.. Про що вам говорить назва притчі? 

1. Аналітико-інтерпретаційна діяльність над новелою 

«Павутинка». 

1) Етап передрозуміння.  

2) Словникова робота . 

Новела (італ.novella – новина) – невеликий за обсягом прозовий 

епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом. Новелі 

властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів, напружений 

сюжет. Наявність чіткої композиції, зведення до мінімуму персонажів, 

несподівана розв’язка. 

 (Голкова гора – згідно з японською міфологією, гора в пеклі. 

Ріка Сандзу - згідно з японською міфологією, ріка, яку переходять 

грішники, до того,як потрапити до пекла. 

Будда – буквально «осяяний». Стан Будди - вищий стан святості. Будда 

не був богом, він був людиною. Вивчав філософію і шукав остаточну істину. 

Справжнє ім’я його -Сіддхартха Гаутамі, жив приблизно у 567-488 роках до 

н.е. Проповідував учення про спасіння. 

Р і -  міра довжини, дорівнює 3,9 км.) 

3) Аналіз новели.  
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-  Де і коли відбуваються події, змальовані у творі? ( У раю, вранці, біля 

лотосового ставу, крізь товщу води якого видно підземне царство, де є 

Голкова гора, Озеро крові, ріка Сандзу. Продовжуються в своєрідному 

порталі – Кандата піднімається по павутинці, падає в пекло. І закінчуються 

в раю, коли наближається полуднева пора). 

- Чи можна точніше визначити час? Чому? ( Нема рівня стану 

цивілізації. А все – таки час приблизно після 488 р. до н. е., тобто після 

завершення земного шляху Будди –і до сьогодення). 

-   Що дізналися про Буду із тексту? (Зачитати цитати). 

«Будда зупинився в роздумах». «Будда пригадав, що розбійник Кандата 

подарував одного разу життя павучкові, і захотів, якщо це можливо, спасти 

грішника за одну лише цю добру справу». «На щастя, на очі потрапив 

павучок,..». «Обережно взяв у руки найтоншу павутинку й опустив її кінець у 

воду між перлинно - білими лотосами». «Стоячи на березі лотосового ставу, 

Будда бачив усе, що сталося…». «…Із засмученим лицем продовжив свою 

прогулянку». 

- Як ці слова характеризують Будду? 

- Зверніть увагу на слова: «якщо це можливо». Чому, на вашу думку, 

вони є в тексті? 

(В буддизмі, а це релігійно - філософське вчення, що виникло в 

Стародавній Індії в 6-5 ст. до н.е., є вчення про 6 локів (як рівнів існування , 

починаючи з раю і аж до пекла, де сказано, що грішникам із 6 локи 

допомогти практично неможливо. Єдиний шлях – вони самі можуть своїми 

поступками і покірливістю спастись). 

- Чому Будда вирішив допомогти Кандаті? Чому не комусь іншому?  

( Випадково: «трапилось так». Така авторська воля – спробувати 

допомогти Кандаті і показати, що і для нього можливе спасіння ).   
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- Отже, Будда дає шанс кожному, незалежно від того, хто скільки 

грішив? Чому? ( На відміну від християнства, у буддизмі муки не вічні, 

завжди є можливість припинити страждання) 

- А тепер скажіть, коли це можливо? (Коли людина покається і 

смиренністю це доведе).  

- За які гріхи Кандата опинився у пеклі? («Він учинив багато злочинів: 

убивав, грабував, підпалював»).  

- А хіба так буває, щоб людина тільки грішила? Які добрі справи є на 

його  рахунку? ( Тільки одна: не задавив павучка у лісі, хоч уже приготувався 

це зробити. Є і пояснення цього вчинку самим Кандатою: « Ні, він хоч і 

маленький, а, що не кажи, живе створіння. Шкода вбивати його даремно»). 

- Як ми називаємо вчинки, де проглядається співчуття, розуміння 

інших? (Гуманними, що означає по – справжньому людськими). 

- А як у тексті говориться про Кандату І чому так? ( Порівнюється із 

здихаючою жабою, бо він , як і всі інші «злочинні душі, кинуті після багатьох 

мук у самісінькі глибини підземного царства», що не знаходили сили 

стогнати і плакати, були огидними, як, в принципі, і їх дії в земному житті. 

А ще тому, що справжня краса людини –в душі, в добрих  справах, а лиходії 

– бридкі, як жаби). 

 - Яке спасіння пропонує Будда Кандаті? (Павутинку райського 

павучка).  

 - Чому – павутинку, причому найтоншу? (Мабуть, аналогія з доброю 

справою Кандати, яка ще й єдина, або - як соломинку в українському 

фольклорі: «Утопаючий за соломинку хватається».  Тобто, пропонується не 

просте спасіння, а надія на порятунок, віра в можливість спасіння і 

випробовування героя). 

- Коли Кандата отримав надію на спасіння? ( Коли підвів голову і почав 

углядатися в темряву, що нависла над Озером крові, тобто, коли поглядом 

звернувся до високого – до неба, шукаючи там надію). 
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- В чому особливість цієї павутинки? (З’єднує  світи - рай і пекло, 

інакше - гіперпростір, вона здатна витримати неймовірну вагу – Кандату і 

тисячі грішників). 

        (Павутина) 

1. Павутина - символ сходження: гора, драбина, дерево, хрест, 

ліана. 

2. Нитка, якою Великий Ткач або Велика Мати зв’язують чи 

прив’язують людей до павутини життя (минуле, теперішнє, майбутнє). 

3. Спіраль - творіння і розвиток. 

4. Символ людської тлінності. 

4.Гра «Павутинка»  

Учням пропонується відрізати від клубка нитку будь-якої довжини,  що 

символізує рятівну павутинку. Намотуючи її на руку (пальці), діти називають 

ті моральні якості, які на їх думку, є спасінням у земному житті.  

- Чи змінився Кандата? Чи є його погляд вверх дійсно пошуком 

високого, світлого? Доведіть текстом.(Не змінився. Про це свідчать його 

мова, спосіб мислення, дії). 

ІV. Закріплення ЗУН 

Визначення теми та ідеї новели «Павутинка»  

Тема: Будда дає шанс Кандаті вибратися з пекла; протистояння добра і зла. 

Ідея: тільки добрі справи допоможуть досягти гармонії із собою, жити в 

добрі і злагоді зі світом; людина  несе відповідальність за кожний свій 

вчинок; щиросердне каяття дає можливість духовно очиститися, почати 

життя спочатку. 

(Учні записують тему та ідею у зошит.) 

V. Підсумок уроку 

1. Етап рефлексії. 

- Яка головна думка твору? ( Кожен повинен відповідати за свої 

вчинки. Існує вища справедливість, і за все прийде розплата). 
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- Що нового ви дізналися на уроці?  

- Чи на всі запитання, які у вас виникли, ви отримали відповіді?  

- Закінчити урок хочу словами Єлизавети  Рєзникової: 

 «Идти на небо по ступеням добрих дел – 

Вот жизни смысл и наш земной удел» 

2.  Домашнє завдання: 

1) Вищий рівень: написати твір-мініатюру «Сенс назви новели Рюноске 

Акутагави «Павутинка». 

2) Середній і достатній рівні – скласти порівняльну характеристику 

Будди і Кандати. 

3) За бажанням – проілюструвати новелу Акутагави «Павутинка» 
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Трипадуш Д.М., 

вчителя зарубіжної 

літератури 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку  зарубіжної літератури 

«Кавабата Ясунарі (1899-1972). 

Відображення національної традиції 

чайної церемонії в повісті  

«Тисяча журавлів»  

Мета уроку: ознайомити учнів із представником японської культури; 

сприяти входженню у світ, що оточує героїв роману; допомогти зрозуміти 

поведінку героїв; розвивати вміння аналізувати художній твір; виховувати 

естетичне сприйняття специфіки японської культури та художнього слова. 

Тип уроку: ознайомлення з біографією письменника; вивчення художнього 

твору. 

Епіграф: 

  

Цветы – весной, 

Кукушка – летом, 

Осенью – луна, 

Чистый и холодный снег – 

зимой. 

                         Догена (1200-

1253) 
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Зміст уроку 

І. Вступне слово вчителя 

Ясунарі Кавабата був першим з японських письменників, хто здобув у 

1968 р. Нобелівську премію «за майстерність, яка пристрасно виражає суть 

японського способу мислення», втілює дух національної культури. 

У чому ж виявляється творча самобутність митця? Традиційний тип 

мислення японців передбачає цілісне сприйняття світу, тобто погляд на речі 

«зовні» і «зсередини» одночасно. Згідно з вченням школи «дзен», до якої 

належав і Кавабата, кінцева мета «споглядання» - відчуття єдності зі світом, 

подолання свого маленького «я», що повинно «розчинитися в атмосфері 

дійсності». Велике значення тут мають інтуїція, внутрішнє пробудження, 

відмова від традиційної логіки. Тому у поетиці японського мистецтва 

центральне місце посідає прийом натяку (йодзю), який допомагає відчути те, 

що не можна побачити зором і осягнути розумом, а лише «зрозуміти 

серцем».  

У всіх своїх творах («Снігова країна», «Тисяча журавлів», «Стогін гори», 

«Стара столиця» та ін.) Кавабата кожного разу здійснює нове відкриття світу, 

звертаючись при цьому до витоків японського мистецтва, до першоджерел 

національної культури, поєднуючи її самобутні риси із власними шуканнями 

та творчими прагненнями. Талант Ясунарі Кавабата відображає і традиційне, 

і нове у житті японського народу одночасно, знаходячи для відтворення 

цього синтезу найбільш природні й виразні форми. У художнім досвіді 

письменника простежується вплив естетичних поглядів дзен - споглядання, 

відчуття, думка. За японським словником, дзен - оволодіння усіма своїми 

духовними силами, входження в світ «не-я», тобто вміння зануритися у 

споглядання, сконцентрувати увагу на пошуках вічних людських цінностей. 

У такий спосіб створюється емоційне враження - відтворення почуття. Саме 

тут прихований сенс людського існування з усіма його радощами і печалями.  
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II. Виступи учнів з повідомленнями про життєвий та творчий шлях 

письменника. 

 

   - Життєвий шлях та особистість письменника. 

 Японський письменник Ясунарі Кавабата народився 11 червня 1899 р.  в 

м.Осака в освіченій і багатій сім’ї. Його батько, лікар, помер, коли Ясунарі 

було усього 2 роки. Після смерті матері, що пішла через рік після смерті 

батька, хлопчик був взятий на виховання дідом і бабкою по материнській 

лінії. Через декілька років померли його бабуся і сестра, і хлопчик залишився 

зі своїм дідом, якого дуже любив. Хоч в дитинстві Ясунарі мріяв бути 

художником, у віці 12 років він ухвалює рішення стати письменником, і в 

1914 р., незадовго до смерті діда, починає писати автобіографічну розповідь, 

яка публікується в 1925 р. під назвою «Щоденник шістнадцятирічного».  

Продовжуючи жити у родичів, Ясунарі вступає в токійську середню 

школу і починає вивчати європейську культуру, захоплюється 

скандінавською літературою. У шкільні роки майбутній письменник 

захоплюється живописом, знайомиться з творами таких художників, як 

Леонардо да Вінчи, Мікеланджело, Рембрандт і Поль Сезанн. Це захоплення 

буде з ним завжди, стане органічною сутністю його творів: він умів бачити 

очима художника, відтворювати найменші зміни у природі, в людській душі. 

 У 1920 році юнак вступає в Токійський університет на факультет 

англійської літератури, однак на другому курсі береться за вивчення 

японської літератури. Його стаття в студентському журналі «Синіть» 

(«Новий напрям») привернула увагу письменника Кан Кикуті, що 

запропонував Кавабаті, який в цей час (1923) вчився на останньому курсі, 

стати членом редакції літературного журналу «Бунгей сюнджю»(«Література 

епохи»). У ці роки він з групою молодих письменників засновує журнал 
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«Бунгей дзидай» («Сучасна література») рупор модерністського напряму в 

японській літературі, відомого під назвою 

«синканкакуха»(«неосексуалисты»), яка перебувала під сильним впливом 

модерністських письменників Заходу, особливо таких, як Джеймс Джойс і 

Гертруда Стайн. Кавабата Ясунарі читав також Чехова, Толстого, Пруста, 

Фрейда. 

У 1931 г. Кавабата одружується з Хидеко і поселяється разом з 

дружиною в древній самурайскій столиці Японії -  м. Камакура, на півночі 

від Токіо, де у них народжується дочка. Літо вони, звичайно, проводили на 

гірському курорті Каруйдзава в котеджі західного типу, а взимку жили в 

будинку японського стилю в Дзуси. Неподалеку від Дзуси у Ясунарі 

Кавабата була квартира, де він працював в традиційному японському кімоно 

і дерев’яних сандалях.  

У 1960 р. при підтримці держдепартаменту США Кавабата здійснює 

турне по декількох американських університетах , де проводить семінари з 

японської літератури. У своїх лекціях він вказував на безперервність 

розвитку японської літератури з XI по XIX в., а також на глибокі зміни, що 

відбулися в кінці минулого сторіччя, коли японські письменники 

випробували сильний вплив своїх західних побратимів по перу.  

Ймовірно, внаслідок впливу друга Місими (письменника, кіноактора і 

політичного діяча правої орієнтації) Кавабата в кінці 60-х рр. пориває з 

політичним нейтралітетом і разом з Місимою та двома іншими 

письменниками підписує петицію проти ―культурної революції‖ в 

комуністичному Китаї.  

У 1968 г. Кавабата отримав Нобелівську премію по літературі «за 

письменницьку майстерність, яка передає суть японської свідомості». Будучи 

першим японським письменником, що отримав Нобелівську премію, 

Кавабата в своїй промові сказав: «Все своє життя я прагнув до прекрасного і 

буду прагнути до самої смерті». З типово японською скромністю він помітив, 

що не розуміє, чому вибір випав саме на нього; проте він висловив глибоку 

вдячність, сказавши, що для письменника ―слава стає тягарем‖.  

У 1970 р., після невдалої спроби організувати повстання на одній з 

японських військових баз, Місима здійснює характері (ритуальне 

самогубство), а через два роки - 16 квітня 1972 р. -  тяжкохворий Ясунарі 

Кавабата, який щойно вийшов з лікарні, де він обстежувався через 

наркотики, також кінчає життя самогубством -  він труїться газом у себе 

вдома в Дзуси. Цей вчинок приголомшив всю Японію, весь літературний 

світ. Оскільки письменник не залишив посмертної записки, мотиви 
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самогубства залишилися неясними, хоч висловлювалися припущення, що, 

можливо, самогубство викликане аналогічним вчинком його друга, що 

глибоко приголомшив письменника. 

По іронії долі, в своїй Нобелівській лекції Ясунарі Кавабата говорив: 

«Яка б не була міра відчуженості людини від світу, самогубство не може 

бути формою протесту. Якою б ідеальною не була людина, якщо вона 

здійснює самогубство, їй далеко до святості».  

 

 

 

Творчий шлях Ясунарі Кавабата 

 Кавабата Ясунарі – це майстер, який зумів вловити ледь чутні 
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миттєвості швидкоплинного життя, зупинити людину в її повсякденному 

побуті і звернути увагу на ща¬стя, неповторність і цінність буття. 

Перший літературний успіх молодому письменнику принесла повість 

«Танцівниця з Ідзу» (1925), де розповідається про студента, що закохався в 

молоденькую танцівницу. Два головних персонажі -  автобіографічний герой 

і невинна дівчина-героїня -  проходять через всю творчість Кавабата. Пізніше 

письменник Місима,  відгукувався про характерний для творчості  Ясунарі 

―культ діви‖ як про «джерело його чистого ліризму, що створює разом з тим 

настрій похмурий, безвихідь». «Адже позбавлення невинності може бути 

уподібнене позбавленню життя...»  

У книзі «Птаха і звірі» (1933) мовиться про холостяка, який 

відмовляється від спілкування з людьми і знаходить мир серед тварин, 

пестячи спогади про дівчину, яку любив в молодості. У 30-е рр. творчість 

Ясунарі стає більш традиційною, він відмовляється від ранніх літературних 

експериментів. У 1934 р. письменник починає роботу над «Сніжною 

країною», повістю про відносини токійського гульвіси середніх років і 

дорослої сільської гейші. Написана з підтекстом, в еліптичному стилі  

«Сніжна країна» не має зв’язного, продуманого сюжету, складається з серії 

епізодів. Кавабата довго працював над романом: перший варіант з’явився 

друком в 1937 р., і останній, остаточний, тільки через десять років.  

Під час Другої світової війни і в післявоєнний період письменник 

старався бути осторонь від політики, ніяк не реагуючи на те, що відбувалося 

в країні. Він довго подорожував по Маньчжурії і багато часу приділив 

вивченню «Саги про Гендзі», класичному японському роману XI в. У 

загадковій повісті Кавабата «Тисяча журавлів» (різні джерела дають різні 

роки видання – 1948,1949,1951,1952р.р.), в основі якої лежить традиційна 

японська чайна церемонія, простежуються елементи «Саги про Гендзі». Саме 

повість «Тисяча журавлів» найкраще відома на Заході, хоча багато  критиків 

вважають, що «Стогін гори» (1954), сімейна криза в шістнадцяти епізодах, є 

твором більш довершеним. Повість Ясунарі Кавабата «Озеро» (1954), де 

описується еротична мана і використовується прийом «потоку свідомості», 

американський письменник і есеїст Едмунд Уайт назвав «такою ж стислою і 

насиченою, скільки ж природною і продуманою, як ідеальний чайний сад». 

У «Будинку сплячих красунь» (1961) розказується про старого, який в 

пориві крайнього відчаю відправляється в  будинок розпусти, де дівчата 

знаходяться під таким сильним наркотичним сп’янінням, що навіть не 

помічають його присутності. Тут він намагається знайти значення буття, 

позбутися самотності.   
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У 1960 р. при підтримці держдепартаменту США К. здійснює турне по 

декількох американських університетах (в число яких входив і 

Колумбійський університет), де веде семінари по японській літературі. ‖. У 

повістях «Тисяча журавлів», «Голос гір» (1954), «Давня столиця» (1962), що 

розвивають давні традиції класичної японської словесності, Ясунарі Кавабата 

порушує проблеми моралі і краси, намагаючись врятувати суспільство XX 

століття від бездуховності. Тривоги й хвилювання цілих поколінь, їх 

моральні та естетичні ідеали дали поштовх для творчих шукань письменника, 

для якого завжди були дорогими і духовні традиції світової літератури, і 

цінності японського народу. Думка про те, що минуле знищити неможливо, 

що воно продовжує існувати, що в «давно покинутих місцях ми зустрічаємо 

втрачений час», надає особливого забарвлення художній творчості Кавабата. 

Митець упевнений, що зв’язок часів не розпався, що минуле існує у 

теперішньому, пронизуючи його невидимими променями. Кавабата володіє 

здатністю відтворювати цей ланцюг часів, відчуваючи світ у всіх трьох 

часових вимірах: у минулому, теперішньому і майбутньому. Ця 

тривимірність нерідко виступає як єдність спогадів, вчинків і марень його 

літературних героїв. Найбільш відчутно це виявилося у повісті «Тисяча 

журавлів». 

У 1968 г. Кавабата отримав Нобелівську премію по літературі «за 

письменницьку майстерність, яка передає суть японської свідомості». Окрім 

Нобелівської премії, Кавабата здобув також премію «За розвиток літератури» 

(1937), Літературну премію Академії мистецтв (1952). У 1954 р. він був 

прийнятий в Японську академію мистецтв, а в 1959 р. нагороджений 

Франкфуртської медаллю імені Гете. Крім того, в 1960 р. письменник 

отримав французький орден Мистецтва і літератури, премію Франції «За 

кращу іноземну книгу» і орден Культури від японського уряду в 1961 р. 

У романах Кавабата, які відрізняються другим планом і недомовленістю, 

переплітаються модерністські прийоми і елементи традиційної японської 

культури. У статті, надрукованій в «Нью-Йорк таймі», Такаси Ока зазначає, 

що в творчості Ясунарі Кавабати «західний вплив перетворився у щось чисто 

японське, і проте книги До. залишаються в руслі світової літератури».  
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ІІІ.  Робота з текстом 

 1. Бесіда з учнями: 

-  Яке враження справила на вас твір Ясунарі Кавабата? 

- Що лежить в основі композиції повісті? 

(Композиційна побудова повісті «Тисяча журавлів» пов’язана із традицією 

чайної церемонії. Саме з цього ритуалу в храмі древнього міста Камакура (де 

сам Кавабата жив тривалий час) і починається знайомство читачів з 

головними героями: Кікудзі і Юкіко, долі яких і становлять основу сюжету. 

Чайна церемонія - загальний фон, а точніше, художня тканина, переплетіння 

«ниток» якої з’єднує минуле і теперішнє всіх персонажів.) 

-    В чому полягає сутність обряу чаювання на Сході? 

(Сутність чайного обряду - старовинної традиції, доведеної японською 

естетикою до рівня високого мистецтва, - полягає в тому, щоб дати 

можливість людині поміркувати над своїм життям, очистити душу від 

повсякденних турбот і суєти, нагадати про гармонійну єдність людини з 

природою та іншими людьми.) 
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2. Слово вчителя: 

Існують правила чайної церемонії: 

1 - гармонія. Це умова існування, основа основ; постійність можлива лише 

тоді, коли є рівновага. Наслідуючи красу, людина вдосконалює себе та свої 

стосунки зі світом. Пошуки гармонії - призначення традиційного мистецтва 

японців; 

2 - чемність. Вона передбачає щирість стосунків між людьми, співзвуччя 

сердець, "зустріч почуттів" не за правилами поведінки, а через те, що душа 

людини, яка потрапляє у світ краси та натуральності, прихильна до добра. 

Чайний дім - це обитель миру та спокою, сюди немає доступу людям з 

поганими думками; 

3 - чистота. Вона повинна бути абсолютною, починаючи від почуттів та 

думок, закінчуючи чистотою в буквальному розумінні; 

4 - спокій. Головне у чайному домі - тиша та спокій, які необхідні для 

рівноваги духу, для бесіди «серцями». 

Як неодноразово підкреслював сам Кавабата, його метою був не 

докладний опис чайної церемонії, а застереження від вульгаризації її 

сучасністю. Небезпека духовного знецінення давньої традиції у повісті йде 

від Тікако Курімото, яка «здобула собі неабияку славу вчительки чайної 

церемонії». Із нею пов’язані всі життєві труднощі головних героїв повісті. 
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Колись Тікако була коханкою батька Кікудзі, котрий вже по-дорослому 

осмислює свої дитячі спогади про неї. Пізніше ця жінка змогла увійти в 

довіру до його матері, ставши незамінною помічницею в родині Кікудзі, 

допомагаючи влаштовувати чайні церемонії і навіть прислуговуючи на кухні, 

коли збиралися гості. Тікако опікає і вже дорослого Кікудзі, котрий втратив 

батьків. Вона впливає на розвиток його стосунків з нареченою Юкіко Інамурі 

і чинить перешкоди його контактам з пані Оота та її дочкою Фуміко. Тікако 

пересуває  людей та їхні долі, як чашки: спочатку вона підсуває Кікудзі 

Юкіко і відсуває пані Оота, потім відсуває її дочку Фуміко, врешті-решт 

відсуває і Юкіко, кажучи, що обидві дівчини вийшли заміж. 

 

3. Бесіда за змістом повісті: 

- Чому саме Тікако Курімото то проводить чайну церемонію? Як описує її 

автор? 

- З яким образом асоціюються журавлі? 

( Огорнений романтичним серпанком образ Юкіко, котра тримає в руках 

рожеву крепдешинову хустку (фуросікі) із зображенням літаючих журавлів – 

символом чистоти У японській символіці журавлі - символ надії, 

благополуччя і щастя. Малюнок із зображенням білосніжних птахів на 

рожевому фоні має глибокий смисл: героїня повісті повинна мати щасливу 

долю. Мрія про щастя взагалі є провідною ідеєю твору, але вона лишається 

недосяжною). 

- Яке значення має посуд у творі? 

(Слід зазначити, що на сторінках повісті сам чайний посуд і взагалі вся 

кераміка - вази, чашки і чайники - живуть немовби власним особливим 

життям, що пов'язане з минулим. Старовинні речі, яким по кілька сот років, 
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відтіняють швидкоплинність людського існування, втілюють віковічну 

мудрість, нагадують про неминущі цінності.) 

 

    -  Що можна сказати про сюжет повісті? 

 Образ Юкіко заполонив уяву Кікудзі із самого початку повісті. Він 

закохується в Юкіко, шукаючи в ній втілення своїх мрій. Іншу сюжетну 

лінію повісті складають  досить складні стосунки (у тому числі й любовні) 

Кікудзі з пані Оота та її дочкою Фуміко. Із пані Оота його пов’язують 

спогади про батька, який зближується з нею після стосунків з Тікако. Оота-

сан шукає у синові риси батька, люблячи його і шануючи пам’ять про нього. 

Зближення з Кікудзі викликає в неї почуття провини, а сам Кікудзі відкриває 

в Оота невідомі раніше її привабливі риси і краще розуміє тепер почуття 

свого батька. Оота не чинить перешкод запланованому шлюбу Кікудзі з 

Юкіко. Однак піклування і співчуття самого Кікудзі до дочки Оота - Фуміко 

(після раптової смерті її матері від паралічу серця) і зближення з нею, а 

також наполеглива «турбота» Тікако про Кікудзі роблять дівчину з 

літаючими журавлями на фуросікі недосяжною мрією для хлопця. 

-  Яку роль відіграють дерева, квіти, предмети ? 

(В естетиці японського мистецтва уявлення про речі, а точніше, про 

«сумну принадність речей», відіграє дуже велике значення. Дерева, квіти, 

каміння, кераміка сприймаються японцями як одухотворені образи, 

просякнуті настроями туги, співчуття, світлої печалі. У літературній 

творчості, особливо в поезії, як і в мистецтві складання букетів (ікебана), як і 

в традиційному японському саду, немає нічого зайвого, але завжди є місце 

для уяви, натяк, певна незавершеність і несподіваність, що змушують 

працювати думку й почуття. Спираючись на традиційну японську естетику, 

Кавабата через «сумну принадність речей» передає своє ставлення до героїв: 

симпатії і співчуття, милосердя і ніжність, гіркоту і біль. Розкривати 

внутрішній світ героїв, робити їх живими й близькими для читачів людьми 

допомагають письменникові також і суто японська споглядальність, тонке 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

147 

 

розуміння природи та її впливу на душу людини.) 

- Як автор зображає природу? 

(Природа у творі Кавабата  посідає особливе місце. Життя природи і 

людини, на думку письменника, поєднані невидимими ланцюгами. 

Усвідомлення цього первісного невід’ємного зв’язку надзвичайно важливе 

для митця. З ним пов’язане і відчуття ритму цілісного світу, що дозволяє 

проникати у закони природи, жити з нею одним життям, не відступаючи від 

природного єства, не створюючи дисгармонії, дисонансу, розладу з нею, а 

значить, і з самим собою. Рядки про природу створюють своєрідний фон, на 

якому розгортається життя героїв, проте нерідко природа набуває і 

самостійного значення, стаючи одним із образів твору. Кавабата закликає 

вчитися у природи, проникати в її нерозгадані таємниці, він бачить у 

спілкуванні з природою шлях до морального та естетичного вдосконалення 

людини. 

 Природа немовби співчуває героям. Наприклад, через опис природи 

передається тривога Кікудзі перед невідомістю. Коли Кікудзі виглянув у сад, 

«по небу прокотився грім. Далекий і могутній, він наближався все ближче й 

ближче. На мить дерева у саду освітив спалах блискавки». Блискавка як 

думка і думка як блискавка - нерозривність цих понять допомагають авторові 

краще висвітлити образ Кікудзі, який переживає осяяння, знайшов потрібне 

рішення, певний вихід для себе. «І одразу зашумів дощ, - пише Кавабата. - 

Поступово грім відкотився далі». Дощ неначе змиває тривожні передчуття 

героя, очищує його душу, відкриває шлях до нового, чистого начала. «Кікудзі 

підвівся і зателефонував Фуміко». Розмовляючи з нею по телефону про 

дрібниці, Кікудзі ледь її слухав, перевівши розмову на головне: 

«- У нас тут справжня злива. А у вас?.. 

- Ллє, як з відра. Тільки-но так гримнуло, що я ледь не вмерла. 

- Зате після дощу буде такитак свіжо...» 

Слово «свіжий», «свіжість» означає не тільки стан у природі після дощу, а й 

зміну у внутрішньому світі героя.) 

-  Яку роль відіграє природа в стосунках Кікудзі з Фуміко та Юкіко?   

(В описі зустрічі персонажів використовується така сама символіка. 

«- Напевне, ви чули по телефону, як тут зранку шумів дощ? - спитав Кікудзі. 

- Хіба по телефону почуєш? Я не звернула уваги. Дивно, невже можна 

почути, як шумить дощ у вашому саду?» 
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В останній фразі даного діалогу застосовується прийом іносказання. Це 

речення слід розуміти так: «Хіба можна знати, що відбувається у вашій 

душі?» 

У фіналі повісті символіка речей і природи зливається воєдино. Уранці, після 

ночі з Фуміко, Кікудзі у саду перед чайним павільйоном піднімає друзки 

чашки, розбитої дівчиною напередодні. З цією чашкою пов’язані стосунки  

чотирьох людей: батька Кікудзі з пані Оота і самого Кікудзі з Фуміко. 

«Кікудзі склав разом чотири великих друзки, і в його долоні з’явилась чашка. 

Тільки на її краю не вистачало шматочка. Кікудзі узявся його відшукати, та 

згодом полишив цю спробу».  

Піднявши очі вгору, він побачив, що на сході поміж  деревами сяяла одна 

велика зірка. «Скільки я вже не бачив ранкової зорі!» - подумав Кікудзі, 

дивлячись у небо, що потроху затягували хмари. Зірка виблискувала серед 

хмар і від того здавалася ще більшою, ніж була насправді... «Нема сенсу 

збирати черепки, коли на небі сяє зірка таким свіжим блиском», - 

промайнуло у голові Кікудзі. І він кинув уламки на землю». 

Фуміко, рішуче розбиваючи ввечері чашку, немовби обривала всі пута 

минулого, які безнадійно заплутали ті, хто пив чай із цієї чашки до неї, пута, 

що не відпускали від спогадів тих, хто живе нині. Водночас дівчина 

переживає з приводу того, що Кікудзі може порівняти її чашку з іншою, 

кращою (тобто з Юкіко): «У вас є краще «сіно», - прошепотіла вона». («Сіно» 

- чашка у стилі Сіно Сосіна, відомого майстра чайної церемонії. Однак після 

незабутнього вечора Кікудзі й не думав порівнювати Фуміко з кимсь іще.)  

- Чому автор порівнює Юкіко з зіркою, а Фуміко з хмаркою?  

(Фуміко стала для нього незрівнянною, стала самою долею, що 

пронеслась хмаринкою.  Проте, кинувши черепки на землю, Кікудзі, знову 

піднявши очі угору, ледь не скрикнув: «Зірки вже не було. Поки він збирав 

друзки, ранкова зірка сховалася за хмарою». Він знову підняв черепки. 

«Шкода було кидати чашку. Та й тут її могла побачити Тікако» (через яку все 

минуло виглядає гріховним і брутальним). Втративши зірку (Юкіко), Кікудзі 

все ж таки відчуває, що звільнився від "гидкої чорної пелени, що застила 

йому світ", символом якої у повісті є потворна родима пляма на грудях 

(тобто на душі) Тікако.  

Невже його врятувало гріхопадіння чистої Фуміко? - розмірковує сам-

на-сам герой, згадуючи, як не опиралася Фуміко – «опиралася тільки її 

чистота». Кікудзі боявся, що цього разу прокляття торкнеться його душі, а 

вийшло навпаки: його душа неначе очистилася. Чиста хмарка Фуміко, що 
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закрила зірку Юкіко і очистила душу самого Кікудзі, безслідно розтанула. 

Кікудзі ніде не може знайти дівчину, яка так раптово зникла. Згадавши її 

слова «Смерть йде за мною слідом», він відчуває, як дерев’яніють його ноги 

від жахливої думки: «Не можу повірити, що вона померла!». «Як же Фуміко 

могла померти, коли мене самого вона повернула до життя?» - із цим та з 

багатьма іншими питаннями залишає свого героя Кавабата у фіналі повісті. І 

у скорботній тональності немовби відповідає на почуття Кікудзі вся природа, 

що також сумує разом із людиною). 

 

 

 

 

IV. Закріплення матеріалу. 

-  Розкрити зміст назви твору Ясунарі Кавабати «Тисяча журавлів»? 

(Митець упевнений, що зв’язок часів не розпався, що минуле існує у 

теперішньому, пронизуючи його невидимими променями. Кавабата володіє 

здатністю відтворювати цей ланцюг часів, відчуваючи світ у всіх трьох 

часових вимірах: у минулому, теперішньому і майбутньому. Ця 

тривимірність нерідко виступає як єдність спогадів, вчинків і марень його 

літературних героїв. Найбільш відчутно це виявилося у повісті «Тисяча 
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журавлів». Лірична повість «Тисяча журавлів» написана на основі давнього 

естетичного принципу японського мистецтва - міябі (яскрава краса). Краса у 

творі показана всебічно: і як чуттєва, земна краса, втілена в образі пані Оота, 

і як вишукана, вічна краса, уособлена в образі дівчини Юкіко, і як прихована, 

внутрішня краса, що знайшла втілення в образі Фуміко. Автор передає 

відчуття краси з допомогою особливого прийому - натяку (йодзю), який 

створює настрій, викликає «надпочуття», змушуючи працювати думку і уяву 

читача.Повість «Тисяча журавлів» має глибокий гуманістичний зміст. Назва 

твору промовиста: тисяча журавлів - це символ чистоти та щастя, яких шукає 

кожна людина). 

- З якою метою використав Ясунарі Кавабата чайну церемонію у 

композиційній побудові повісті "Тисяча журавлів»? 

( У зображеному сюжеті твору порушена гармонія, чистота,чемність і 

спокій, що мають бути в чайній церемонії.Тікако, хазяйка чайного 

павільйону, берегиня чайної церемонії. Ця жінка була коханкою пана Мітані, 

батька Кікудзі. Вона мала не лише жахливу пляму на грудях, а й 

брутальність, черству душу. «З Тікако відбувалися певні зміни. Вже роки 

два-три після того, як він побачив її вроджену пляму, вона ніби стала більш 

схожа на чоловіка, а не на жінку, а останнім часом зовсім перетворилася в 

істоту невизначеного роду». Не один раз вона ще буде відвідувати будинок 

його батька -  тепер вона слідкує за паном Мітані, оскільки той опікується 

панною Оотою, допомагаючи їй після смерті чо-ловіка спродати чайний 

посуд. Тікако принижує гідність Ооти, навіть мати Кікудзі просить її тримати 

свої емоції при собі і не пускати в хід свій отруйний язик. Тепер вона 

намагається бути корисною хоча б Кікудзі: знайомить його з донькою 

Інамура Юкіко. Вона нахабно, жахливо, циніч-но переслідує Ооту, і коли та 

накладає на себе руки, не може стриматися й тут від перемивання кісток. 

Здивований її словами Кікудзі запитує: «Виходить, це ви її убили?» І дістає 

відповідь: «Вважайте, що я. Я звикла грати роль шахрайки. Ваш батько й 

цінував у мені саме те, що я вміла завжди прекрасно виконувати цю роль...»  

Поступово  герой звільнився від її впливу на своє життя. «Тільки згадки 

про пані Ооту та Фуміко... забирали в нього сили. Вони спливали в його 

голові й починали порхати, ніби мерехтливий метелик. Здавалось, він бачить, 

ніби з темних глибин підсвідомості піднімається тінь із легкими крилами 

метелика. Певне, ці спогади були не привидом пані Ооти, а привидом його 

власної совісті». Остаточно ж допомагає йому відродитися Юкіко, яка, 

незважаючи ні на що, плекає їхні почуття). 
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V. Підсумки уроку.  

VI. Домашнє завдання. 

Прийом контрасту у зображенні Тікако та Фусіко і Юкако. 
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вчителя початкових 

класів 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку математики в  

3 класі «Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. 

Задача на дві дії пов’язана з 

одиничною нормою». 

Мета:  З’ясувати прийоми обчислень для випадків ділення виду 80 : 8; 

700 : 7. Формувати вміння розв’язувати задачі на дві дії пов’язані з 

одиничноюнормою. Вдосконалювати обчислювальні навички. Розвивати 

логічне мислення, математичне мовлення, уміння працювати парами, 

групами,самостійно. Виховувати інтерес до математики, любов до тварин, 

працелюбність. 

Обладнання: Комп’ютер, презентація до уроку, ілюстрації квітучих 

рослин,відео, геометричні фігури, додатковий матеріал, індивідуальні картки, 

малюнки казкової бджілки. 

Тип уроку: Комбінований 

Підручник: Математика для 3 класу М.В.Богданович – Київ, Освіта 

2003 р. 

 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Посмішка - це завжди те, з чого ми починаємо своє життя, свій ранок, 

кожен урок. 

                        Посміхнемося праворуч, 

                        Посміхнемося ліворуч, 

                        Посміхнемося гостям 

                        І своїм учителям. 
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Посмішка, вона одну мить, але вона стільки бадьорості дає, що 

залишається в серці досить довго. 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

- Почнемо свій урок зі слів дуже відомої людини Оноре де Бальзака 

 

«Ключем до відкриття є знак питання» 

 - Чому він так сказав ? 

 Знак питання – це щось невідоме і його потрібно взнати. Це відкриття 

чогось нового. 

Нас чекає велика праця. Справитися з нею допоможуть ваша уважність, 

працелюбність та знання. 

За нашою працею буде стежити маленька істота, яка є однією з 

найпрацелюбнішиху всьому світі. 

2.Відгадування загадки. 

Ця маленька трудівниця 

Мед збирає як годиться: 

Все у вулик, все у соти. 

Не цурається роботи! 

- Здогадалися, хто це? ( Бджілка ) 

- Як ви розумієте прислів’я ? 
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Бджола мала і та працює. 

3.Лабораторія біологів (повідомлення учнів про таємниці бджіл) 

- Хто такий біолог ? 

Бджола –це символ мудрості, порядку, працьовитості. Ці комахи 

зберігають багато таємниць про себе. Людина до цих пір не змогла їх 

розгадати. А ми спробуємо заглянути в їхній загадковий світ. Але для цього 

потрібно виконати ряд завдань. У дорогу за бджілкою. 

За правильні відповіді ви будете отримувати краплинки меду і 

заповнювати ними діжку. 

4. Мозкова атака 

 

- Задайте один одному запитання по темі : «Множення і ділення» 

(Передавання м’яча ) 
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5. Пояснити правила 

а ·1 = ? (Число помножити на 1 дорівнює те саме число) 

а · 0 = ? (Число помножити на 0 дорівнює 0) 

0 : а = ? (0 поділити на число дорівнює 0) 

а : а = ? ( Будь-яке число поділити на те ж число дорівнює 1) 

Повідомлення біолога 

Бджілки живуть сім’ями. Сім’я називається роєм. Вона складається з 

матки, трутнів і робочихбджіл. Одна бджолина сім’я нараховує 70-100 тисяч 

особин. І всіма керує одна єдина – матка. 

6. Головоломка 

 

Із чисел скласти і розв’язати приклади на ділення. 

7. Бесіда: 

- Яка зараз пора року? 

- Які зміни відбулися в природі? (Все оживає, розвивається, квітне) 

Перегляд відео про цвітіння рослин. 

- Як цвітіння квітів зв’язане з дією ділення ми з’ясуємо трохи пізніше. 

(Перегляд відео) 

8. Робота в групах. 
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Завдання для груп: 

1 група. Розв’язати задачу. 

Пасічник накачав 4 банки меду по 3 кг в кожній. Скільки кілограмів 

меду зібрав пасічник? 

- Хто такий пасічник? 

Розв’язати задачу іншою дією.  

Травневий мед із кульбаби. 

2 група. Скласти обернену задачу на ділення на рівні частини.  

Мед закації – один із найцінніших сортів меду. 

3 група. Скласти обернену задачу на вміщення. (Цвіт липи) Липовий 

мед. 

4група. Змінити умову задачі, щоб вона розв’язувалася двома діями. 

(Цвіт конюшини ) Польовий мед збирається з польових квітів. 

5 група. Скласти задачу на різницеве порівняння. (Цвіт гречки) 

Гречаний мед. 

Повідомлення біолога 

У сім’ї бджіл є ледачі бджоли, які не працюють. Їх називають 

трутнями. 

9. Вправа «Цікаві числа» (Каліграфічна хвилинка) 
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10   15   20   30   40   50   60   70   80   90 

- Прочитайте числа ? 

- Яке число зайве ? Чому ? 

- Запишіть ці числа в порядку спадання. 

- Якого кольору були будиночки ? 

Повідомлення біолога 

Можемо дізнатися першу таємницю бджіл. Адже не випадково наші 

вулики саме таких кольорів: синій, жовтий, помаранчевий та зелений. Саме 

ці кольори розрізняють бджоли. А ще вони бачать ультрафіолетові промені, 

яких не бачать люди. 

10. Цікава задача. 

- Відгадайте число. 

Воно двоцифрове. Сума цифр дорівнює 3. Число десятків на 3 більше 

від одиниць. Яке це число? (30) 

30 квітня відмічають свято бджіл. 

Зашифруйте це число. 

30 – число четвертого місяця року. 

30 – число другого місяця весни. ( 30 квітня ) 

Повідомлення біолога 

Бджолу шанували у всі часи. Мед вважали їжею Богів. У Київській Русі 

почали відмічати свято бджіл. До речі його святкують і досі 30 квітня. 
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

1.Перегляд відео про ділення клітин під мікроскопом 

2. Повідомлення теми і мети уроку. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1.Пояснення нового матеріалу (відео) 

Повідомлення біолога 

Бджоли дуже добре орієнтуються в часі. Для цього їм не потрібен ні 

годинник. ні сонце. Їм необхідні квіти. 

V. Розвиток математичних знань. 

1. Обчислення прикладів  (з коментуванням, самостійно) 

2.Розв’язування задачі (колективна робота) 

 

Повідомлення біолога  

Головним завданням бджіл є не тільки збирання нектару і пилку, але і 

запилення рослин. Ще одна таємниця. Бджола може вилетіти з вулика майже 

на 8 км і безпомилково знайти дорогу назад. 

3. Самостійна робота над задачею 

4. Усне розв’язування задачі. 

- Зібравши нектар, бджілка поспішає у вулик. Там вона зливає його в 

стільники, які мають форму шестикутника. 

- Скільки окремих шестикутників можна скласти з 60 паличок?  Із 600 

паличок ? 

Повідомлення біолога 
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Ще одна таємниця бджіл. Бджола за один виліт приносить маленьку 

краплинку меду. А щоб зібрати 1 кг меду їй потрібно облетіти 10 мільйонів 

квіток. 

5.Геометричний матеріал. 

 

- Де живуть бджілки? 

- Побудуй вулик з геометричних фігур. 

-Які  геометричні фігури використали? 

- Знайти периметр трикутника, прямокутника, квадрата. 

6. Цікава інформація. 

У 2009 році в місті Тернополі на бульварі Шевченка встановлено 

пам’ятник бджілки із бронзи. Його висота 2,5 м і має вигляд медових 

стільників, на яких сидить бджола. 

Напис ,, Бджілці – трудівниці ” 
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7. Додаткове завдання. 

Задача на логічне навантаження. 

- Дві бджілки летять на квіточки. Одна прилітає на кожну третю 

квіточку, а друга – на кожну другу. Всього 18 квітів. Які за номером квітки 

відвідають обидві бджілки?  

 

VІ. Підсумок уроку. 

Світ освітлюється сонцям, 

а людина – знанням. 

Я бажаю, щоб ви були такими працьовитими і корисними як ці 

маленькі комахи. 
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1.Гра, «Відповідай відверто» 

2. Прийом «Мікрофон» 

- Я знаю … 

- Я вмію … 

- Я ціную … 

3. Оцінювання учнів. (Підрахунок краплинок меду) 

Наш незвичайний урок підходить до закінчення. Ми змогли зазирнути 

лише одним оком в життя цієї дивної комахи, яка все життя працює. 

- А як ви працювали на уроці, дізнаємося коли порахуємо краплинки 

меду, які ви зібрали? 

VІІ. Домашнє завдання.  
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Розробка сценарію позакласного 

заходу «Осінь щедра, осінь золотава» 

Мета.  Розширювати знання дітей про пори року, їх особливості, 

прикмети. Познайомити з етимологією назв місяців. Прищеплювати учням 

любов до рідного краю, здатність відчувати красу і гармонію навколишнього 

світу, повагу до народної мудрості. Розвивати логічне мислення, 

спостережливість, увагу, пам'ять, зв’язне мовлення; сприяти духовному 

розвитку дітей. Виховувати любов до рідного краю. 

Обладнання. Макети дерев, кошики з дарунками осені, осінні квіти, 

вироби дітей, осіннє листя, ілюстрації пташок, плакат «Осінь щедра, осінь 

золотава». 

 

Вчитель. 

Дуже раді ми вітати всіх запрошених на свято 

А яке саме свято? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку: 

Пані вродлива і жовтокоса 

Йде по землі і жовтіють покоси. 
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Там, де ступа, виростає грибочок 

Й ховає мерщій капелюх під листочок. 

Чоло прикрашає вінок із калини, 

Вплетені в нього айстри, жоржини. 

Птахів сумовито вона проводжає 

У вирій далекий із рідного краю. 

Щедрі дарунки дарує вона. 

Що це за пані така чарівна? ОСІНЬ 

 

- Чи любите ви цю пору року?  За що? 

Послухайте за що учні 1-А класу люблять осінь. 

 

Журливо музика заграла, 

І закружляло в вальсі листя. 

В країну осінь завітала 

Красива, сонячна, барвиста. 

Відкриваємо завісу ненароком, 

Зазираємо в осінню пору року. 

Вона тоді буває чарівна, 

Коли стає золотокоса. 

Отож, запрошуємо в осінь. 

 

Хай усім буде затишно з нами 

Хоч за вікнами дощик шумить. 

Поговорим про осінь віршами 

І хай музика ніжно звучить. 

 

 Пісенька весела хай як дощик ллється, 

 Осінь нас почує – щиро усміхнеться. 
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 Завітає в гості, ми її зустрінем, 

 І у дружнім колі всі разом спочинем. 

 

ПІСНЯ « ОСІНЬ ГРАЄ НА ДУДУ» 

А хто у нашому саду 

Сьогодні грає на дуду? 

Ой ду-ду! Ой ду-ду! 

Осінь грає на дуду!(діти імітують гру на сопілці) 

А хто із яблуньок та слив 

Барвисте листя обтрусив?(виконують «ліхтарики») 

Ой ду-ду! Ой ду-ду! 

Осінь грає на дуду 

Ахто колише сад : «Засни, (складають долоньки під щічку, «сплять») 

дрімай спокійно до весни»? 

Ой ду-ду! Ой ду-ду! 

Осінь грає на дуду 

 

Вчитель.  Як дізнались ви малята, що прийшло осіннє свято? 

 

- Жовте листячко кружляє і доріжки вистилає. 

- Хмарки в небі пропливають, холодним дощиком лякають. 

- Вже у теплії краї відлетіли журавлі. 

- Люди врожаї збирають, вітаміни запасають. 

Вчитель. Яка це чудова пора року. Давайте запросимо її у гості. 

  

В золотій кареті, що з конем грайливим  

Проскакала осінь по шляхах та нивах. 

Як помандрує по лісах з чарівним пензлем у руках, 

Все розмалює на путі: берези стануть золоті! 
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І ми її уклінно просим: заходь у гості, щедра осінь! 

   Всі.        Люба пані осінь! 

                 В гості тебе просим. 

                 Тільки не барися, 

                 Швидко тут з’явися. 

Осінь.  

 Я- осінь! Славна, мила, золота! 

 Я в лісі побувала, на городах все зібрала, 

 А тепер прийшла до вас, щоб порадувати вас. 

 Ось який врожай зібрала, вистачить для всіх малят! 

 Щедра осінь і багата з подарунками прийшла 

 То ж дозволь нам запитати: що ти осінь принесла? 

-Принесла пшениці. 

-БУДУТЬ ПАЛЯНИЦІ.(хором) 

-Стиглі груші запашні. 

-ЗАГОТУЄМО СУШНІ. 

- Ось городина для вас! 

- БУДЕ СУП І БОРЩ У НАС! 

- Стиглі яблука, мов жар. 

- НА ВАРЕННЯ, НА УЗВАР! 

Осінь.  

            Дуже рада я вітати 

            Вас сьогодні тут на святі. 

            Не сама до вас прийшла, 

            Трьох братів я привела. 

            Їх за описом впізнайте 

            Як їх звати? Відгадайте. 

Вересень. 

              Я до науки прагнення маю 
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               Діток до школи радо скликаю. 

                Людям дарую букети барвисті 

                 Дні, що по літньому ще променисті. 

 

Знайко. У народі кажуть: вересень красне літо проводжає, осінь 

зустрічає. Цей місяць називали «багрянець», «золото цвіт». А назва пов’язана 

з вічнозеленим кущем, що називається верес. Масове цвітіння цієї 

медоносної рослини припадає саме на вересень. 

А ще у вересні збираються у вирій птахи. Раніше  існував такий 

звичай: коли бачили журавлиний ключ, що відлітав у вирій, брали грудочку 

землі, клали в хустинку і зберігали до зими. А весною, побачивши птахів, що 

поверталися назад, закопували хустинку із землею на полі, на гарний врожай. 

Вчитель. Діти, чи знаєте ви хто такі зимуючі птахи та 

перелітні?(відповіді дітей)  

Пропонуємо вам перевірити свої знання та пограти у гру «Зимуючі та 

перелітні птахи» 

ГРА «ЗИМУЮЧІ ТА ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ» 

Зимуючі - сидите, перелітні – встати і політати 

СНІГУР, ШПАК, ГОЛУБ, ЗОЗУЛЯ, ДЯТЕЛ, СОВА, ЛЕЛЕКА, 

ЛАСТІВКА 

Зимуючим птахам потрібна допомога. Яка? 

 А ще у вересні починаються осінні дощі. Та вони не лякають наших 

дітей. 

 

Дощику, чом нас лякаєш 

І гуляти не пускаєш. 

Чобітки високі взую 

По калюжах потанцюю. 
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ПІСНЯ «ДОЩИК»(Українська народна пісня) 

 

Жовтень. Груші, яблука зірвали, 

                 У комору заховали 

                 Проситься гарбуз до хати,  

                 Щоб під ліжком зимувати. 

                 В лісі виросли опеньки - довгоногі і тоненькі 

                 На деревах листя жовкне, в двері стука місяць…ЖОВТЕНЬ 

 

Знайко. Жовтень ходить по краю і виганяє пташок з гаю. Ще його 

називали «Хмурень», «грязень», «листопадник». Назвали другий місяць 

жовтнем тому, що в природі в цей час переважають жовті кольори. 
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А ще жовтень називали «весільник». Бо починаючи від Покрови 14 

жовтня, дозволялося справляти весілля. Подивіться, як раніше женихалися. 

ПІСНЯ «ХОДИ Ж МОЯ ЛЮБА» 

Ходи ж моя люба, ходи танцювати! 

Не піду я,  бо намиста не купила мати. 

 

          Ходи ж моя люба, ходи танцювати! 

Не піду я, бо хустину не придбала мати! 

 

Ось тобі хустина гарна та новенька 

 І підем,  дівчино, у танок скоренько 

 

          Та як же я маю у танок ставати? 

          Чи не бачиш, мені стрічок не придбала мати. 

 

    Ось стрічки барвисті, дівчино-кохання 

    Будем разом танцювати  до самого  рання. 

 

Листопад. Вітер плаче,вітер віє, 

                   Дощ осінній дрібно сіє 

                   І ніде не видно пташки, 

                   Ані бджілки, ні мурашки. 

                   Вже зів’яли гарні квіти, скрізь калюжі по налито. 

                    Голе поле, голий сад, бо надворі …ЛИСТОПАД 

 

Знайко. Листопад хоч і не лютий, проте спитає вдягнений чи взутий. В 

народі йому дали такі назви «напівзимник», «падолист», «грудко трус», 

«ворота зими». Останнє листя сиплеться з дерев, тому й назвали цей місяць 

листопад. 
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Осінній листопад дуже важливий у житті природи, бо опале листя 

служить добривом та запобігає замерзанню кори дерев. 

 ПІСНЯ «ОСІННІЙ ВАЛЬС» 

А листя осіннє за вітром летить, 

Прощаючись з нами, воно шарудить(у руках листочки, погойдуються 

на носочках) 

ПРИСПІВ 

І чуємо ніжні, хороші слова,- 

Це вітер осінній нам пісню співа (кружляють з листочками) 

Кружляють  листочки,танцюють, летять, 

Прощаючись з нами, вони шепотять (біжать по колу дівчатка) 

ПРИСПІВ 

Під ноги лягає килим золотий 

А настрій веселий і гарний такий (ритмічно опускають руки вниз 

присідаючи і навпаки) 

ПРИСПІВ 

 

Осінь. Молодці, діти! Всі загади відгадали 

І братів моїх впізнали 

В хоровод усі підем, гарну пісню заведем. 

 

 ПІСНЯ «ОСІННІ МІСЯЦІ» (сл. В. Паронової, муз. Н.Шевченко) 

Осінь  А чи знаєте, малята, що принесла вам на свято 

           Із садів, полів і грядок повний кошичок загадок? 

 

(Виходять по черзі учні в наголівничках овочів та фруктів) 

Мене смажать, мене варять, хоч отрутою і кроплять 

Всі мене їдять і хвалять. Звати як мене?  КАРТОПЛЯ 
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В темній я живу коморі, а коса моя надворі. 

Гарбузова я сестриця, а всі звуть мене…МОРКВИЦЯ 

 

Ми цукрові, ми кормові, є брати у нас столові 

Ми зростаємо рядками, люди звуть нас…БУРЯКАМИ 

 

Повз, мов танк, я на городі, повз на гудині й загруз 

Та чомусь мене в народі звуть не танк. А як?..ГАРБУЗ 

 

Я на грядці сонцем сяю, родичів багато маю, 

Гарбузову господиню усі знають. Хто я? …ДИНЯ 

 

Ми зеленої всі масті, всі довгасті і смугасті 

Прив’язали нас в рядках на зелених ланцюжках. 

Гарбуза ми сини й дочки. Звати як нас?..ОГІРОЧКИ 

Я красивий і кругленький, маю боки червоненькі 

З мене сік томатний п’ють і до страви додають 

Найповажніший сеньйор. Звусь я просто…ПОМІДОР 

Осінь. 

Усі овочі чудові! Їх вживають для здоров'я  

Щоб здорові ви були всі вони для вас зросли. 

Кожен смак і користь має людям сили добавляє 

Пам’ятайте, любі діти, ТРЕБА ОВОЧІ ЛЮБИТИ! 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

172 

 

 

 

ПІСНЯ «МИ КОРЗИНОЧКИ БЕРЕМ» 

Ми корзиночки несем 

Дружно з піснею ідем 

Гей, збирай урожай 

І на зиму запасай! 

Гей , так! Ти збирай, 

І на зиму запасай. 

 

Кукурудзу ми зберем, 

Спілих соняхів нарвем, 

І горох про запас- 

Урожай хороший в нас. 

Гей, так про запас- 

Урожай хороший в нас. 

 

Ти пузатий кабачок 

Належав собі бочок 
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Не лінуйся, час не гай 

І в корзиночку стрибай 

Гей, так! Часу не гай 

І в корзиночку стрибай. 

 

Гарбуз. Ми - з гарбузової родини, а виростаєм  для людини 

              За те нас люблять і шанують, що різні страви з нас готують. 

              - Який салат без огірка? 

              - А що за борщ без буряка? 

              - Чи то без моркви 

              - Без капусти? 

              - БЕЗ НАС В КАСТРУЛІ БУДЕ ПУСТО! 

Гарбуз. Це правда, хлопчики й дівчатка 

              Ми є і всі живуть в достатку! 

Вчитель. 

Дуже смачна і корисна страва - український борщ, бо для його 

приготування використовують багато різних овочів. 

ГРА «ЗВАРИ БОРЩ» 

Я називаю овочі, а ви, якщо цей овоч кладуть у борщ - плещете у 

долоні, ні – тупаєте. 

Я ПОКЛАДУ У БОРЩ КАРТОПЛЮ, ГРУШУ, БУРЯК ЧЕРВОНИЙ, 

МОРКВУ 

БУРЯК КОРМОВИЙ, КАПУСТУ, СОНЯШНИК, ЦИБУЛЮ. 

Українська осінь – це пишні жоржини,  

Айстри різнобарвні, горішки ліщини, 

Буряки цукрові, кукурудза стигла, 

Гарбузи медові, різнії повидла, 

Варення, соління, гриби в маринаді… 

Тобі, щедра осене,  
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УСІ  У НАС РАДІ! 

ПІСНЯ «НАША ЩЕДРА ОСІНЬ» 

Наша щедра осінь, золота година! 

Неба синя просинь, пісня журавлина 

Бабиного літа довгі білі коси 

Всі, дорослі й діти люблять щедру осінь! 

ПРИСПІВ 

Гей,гей,гей люблять щедру осінь 

Та не тільки славна за свою ти вроду 

Урожай багатий ти несеш народу 

Пишна і дорідна пахнеш ти медами, 

Славиш край наш рідний зерном і плодами. 
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вчителя початкових 

класів 

Глибоцької гімназії 
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Розробка уроку української мови  

« Змінювання іменників за числами». 

 
Мета:           Ознайомити учнів з новим поняттям «число  іменників» 

                      «однина», «множина»; 

 Формувати нові мовні знання, уміння, навички; 

 Навчати практично утворювати форми однини, множини в 

українській мові; визначати число іменників; 

 Розвивати образне мислення, пам’ять, пізнавальну активність, 

уміння робити висновки, порівнювати, самостійно працювати; 

 Виховувати любов до рідної мови, увагу до слова, повагу до 

національної культури, вміння слухати товаришів. 

 

Обладнання: 

                     Загадки, вірші, презентаія до уроку, індивідуальні    

                     картки, словник. 

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.            

 

Хід уроку 

 

І.Організаційний момент. 

 Створення позитивного настрою. 

 Щоб урок пройшов в гарному настрої, посміхніться один одному і 

побажайте удачі. 

 

     ІІ Актуалізація опорних знань. 

  

1. Каліграфічна хвилинка. 

      Запишіть каліграфічно: 

     Зелена аптека – це трави і квіти, 

     Що в кошик збирають дорослі і діти. 

     ( Діти коротко розповідають значення лікарських рослин в  житті 

людей). 

     

   2. Поетична хвилинка. Читання вірша учителем. 

    

- Хто ти? Що? Твоє ім’я? 

- Іменна моя сім’я. 

- Знають всіх в ній поіменно. 
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- А зовуть сім’ю - ...(іменник). 

 

3.Запитання до класу: 

 -Що  таке іменник? 

 

- Слова, що є назвами предметів, називаються іменниками. Іменники, 

що є назвами істот (людей і тварин), відповідають на питання (Хто?). 

Іменники, що є назвами неістот відповідають на питання (Що?). 

 

III. Повідомлення теми і мети уроку 
     -Сьогодні на уроці ми вдосконалимо своє вміння визначати рід іменників , 

а також       

      будемо змінювати іменники за числами «однина і множина». 

 

1.Гра «Впізнай іменник». Швидше нам допоможіть, де іменники, 

скажіть! 

(Слайд 1)  

 Крейда, клей, відро, вода,          Черевики, шкіра, ніж, 

 Дуб, високий, молода,                Огірок, горіх, відріж, 

 Річка, осінь, степ, широка,         Мити, руки, чорне, море, 

 Їсти, мед, летить, сорока.           Ранок, вечір, щастя, горе. 

-Впізнали іменники? 

-Чи ви вважаєте, що всі ці слова є назвами предметів? 

(Відповіді дітей). 

-Чи є серед поданих іменників власні, слова - антоніми? 

-Що ми ще знаємо про іменники? 

  Учні розповідають правило: 

    Іменники бувають чоловічого,жіночого,середнього роду. 

 Іменники до яких можна додати слова він, мій, - це іменники чоловічого 

роду. Наприклад: абрикос, барвінок, рушник. 

     Іменники, до яких можна додати слова вона, моя, - це  іменники жіночого 

роду.     Наприклад: айстра, ластівка, стежка. 

   Іменники, до яких можна додати слова воно, моє, - це іменники середнього 

роду. Наприклад: поле, цуценя, село. 

 

2. Робота за індивідуальними картками. 

(Двоє учнів працюють з індивідуальними карточками біля дошки) 

 Завдання:Записати іменники, розподіливши їх за родами: 

 Клен, голуб, учень, бджола, поле, квітка, криниця, сонце, жолудь, 

 пенал, весна, хустина, серце, небо. 

-Що допомогло вам у визначенні роду іменників? 

-У визначенні роду мені допомогли особові займенники: він, мій, вона, моя, 

воно, моє. 
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  3.  Мовознавчі дослідження про іменник. 

 -Наші мовознавці приготували цікаву інформацію про іменник. 

 

     -Учені дослідили, що половина усіх слів, наявних  у нашій мові, припадає 

на іменник. Це очевидно, тому, що він дає назви всьому, що нас оточує. А 

світ наш велетенський. От і виходить, що майже кожне друге слово в нашій 

мові – іменник. 

 

 - Спостереження показали, що  іменник – це перша частина мови , яка 

з’являється у мовленні дітей. 

 

  - Ще іменник – найсамотніша частина мови. Вона має свої категорії і дуже 

рідко прислухається в реченні до інших слів. 

 

4. Робота в групах. Лінгвістична гра « Складання пропозицій». 

      Беруться 3-4 слова, не пов’язаних за змістом. Треба скласти якомога 

більше пропозицій, які б включали ці слова. 

 

  Осінь       сорока    щастя      горіх 

     1.Восени сорока щаслива, що є горіх. (1-а група) 

     2.У сороки восени випав горіх із дзьоба, люди щасливі, що знайшли 

знахідку.( 2-а    група) 

     3.Художник намалював щасливу сороку, що посадила цілий горіховий 

сад. (3-а    група). 

-Діти, чи любите ви горіхи? 

-А чи знаєте які вони корисні? 

Повідомлення з інформаційної скриньки: 

Користь та харчова цінність горіхів. 

     «Дерево життя» - так часто величають грецький горіх, оскільки з давніх 

давен він годував, відновлював сили та лікував. 

  Якщо б не було ніякої іншої  їжі, людина могла б харчуватися одними 

горіхами, 

настільки багаті вони білками, жирами, вітамінами і мінеральними 

речовинами. 

 -Діти, змініть слова  «сорока», «горіх» з форми однини на форму множини. 

 Сорока – сороки; 

 Горіх    -   горіхи. 

  -Чи можемо ми так само змінити слова «осінь», «щастя»? 

       (Відповіді учнів) 

    IV. Хвилина відпочинку « Кольоротерапія». 

         На моніторі з’являється відео із  зображенням    картин природи. Під 

звуки   ніжної мелодії звучить голос учителя: 
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     Давно вже не секрет, що магія кольору відбивається на нашому 

душевному стані і настрої. Про лікувальні властивості світла знали в 

стародавньому Китаї, Єгипті, Індії. Вчені довели, що кожен з кольорів 

спектру впливає на наш організм певним чином. 

 Рожевий дарує відчуття легкості, щастя, ніжності.  

Помаранчевий викликає почуття радості та благополуччя, пробуджує 

бажання   жити. 

 Жовтий - оптимістичний колір, він створює веселий , піднесений настрій, 

допомагає сконцентрувати увагу. Покращує настрій, позитивно впливає на 

нервову систему і внутрішні органи. 

 Зелений – заспокійливий колір. Дає потужний антистресовий ефект, так 

як заспокоює нерви, усуває стан втоми. 

  Блакитний і синій кольори викликають відчуття прохолоди і спокою.  

V. Сприйняття і усвідомлення  навчального матеріалу. 

 

 1. Робота з підручником. 

    - Чи корисно вживати інші страви, зараз ми дізнаємось, прочитавши вірш 

Надії   Красоткіної.    

  

1. Вправа 109. 

2. Робота над осмисленням вірша. 

3. Слово на замітку «вергунці»( словникова робота) 

4. Завдання до вправи: 

   «Випишіть іменники, які вжиті у множині, позначте закінчення 

іменників». 

 Супчики, борщі, вареники, котлетки, вергунці. 

 Поясніть правопис виділених іменників, зробіть звуко-буквений аналіз 

цих слів. 

Здоров’я          буряк 

    Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї,  

що позначають два звуки (й+а; й+у, й+е; й+і) для позначення роздільної 

вимови твердих приголосних. 

   Апостроф не ставиться перед я, ю, є, після «р» на початку складу, тому що 

звук «я» позначає м’якість попереднього звука. 

 

  2.Гра «Швидкочитайлик».(Слайд) 

  (На екрані з’являються слова з інтервалом в 1 секунду. Діти відразу 

змінююють іменники, що вжиті в однині на іменники в множині). 

 Кухня, буряк, борщ, калач, ватрушка, пиріжок, голубець, корж, вареник, 

овоч, суп, горіх, яблуко, груша, слива, котлетка, галушка, крученик, 

гречаник, помідор, огірок, хліб, ягода, суниця, малина.  

 

 -Що повідомляє у слові про зміну числа? (Закінчення.) 
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  -В українській мові є ще одні  «цікаві» іменники : 

  Молоко, сметана, піхота, дітвора, доброта, чорнило, м’ясо, любов, борошно, 

цукор, людство,клей, вугілля, ходьба, лічба, радість, сміливість, хоробрість, 

скло, чуйність, молодь, інтелігенція, Тернопіль, Волинь, Еверест, Дніпро. 

   Іменники, які вживаються тільки у множині: 

     Ножиці, гроші, граблі, макарони, харчі, двері, сани, щипці, копалини, 

дріжджі, терези, вершки, Карпати, Суми, канікули, штани, парфуми, дрова, 

ковзани, ліки, іменини, гольфи, джинси,  заручини. 

 3.Виконання вправи 110. (Слайд). 

  Діти читають вправу, виконують завдання, коментують письмо. 

 

  4.Повідомлення з інформаційної скриньки. 

   З історії української кухні: 

    Народна кухня – це така ж культурна спадщина українського народу, як 

мова, література, мистецтво, це неоціненний здобуток, яким можна 

пишатися, який не слід забувати. 

  Українська кухня складалася протягом віків  і з давніх часів відзначалася 

різноманітністю страв, високими смаковими та поживними якостями. 

 Робота в групах з деформованим реченням. 

 Підсумок уроку. 

1.  Виразне читання вірша «День народження борщу» 

     
 Досить, братці, сумувати, 

Час прийшов празникувати - 

День народження Борщу! 

Я вже йду гостей ззивати. 

Про таке чудове свято 

Всiм по черзi сповiщу. 

М’ясо треба б запросити, 

Тiльки горде воно, сите, 

Зразу видно - не рiдня. 

А Квасоля, сваха рiдна, 

Веселенька, хоч i бiдна, 

Не пропустить цього дня. 

 

Кум Буряк, кума Морквина, 

Капустина, Цибулина 

Вже й самi з городу йдуть. 

Бараболi десь не видко. 

Це ж Борщева рiдна тiтка, 
Як рiдню таку забуть. 

Часничина бородатий 

Вже глухенький i про свято 
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Не допетрає нiяк. 

Ще запрошене до мене 

Молоде все та зелене: 

Крiп, Петрушка, Пастернак. 

 

Обiйшлось не без мороки: 

Помiдори-лежебоки 

Не бажають в гості йти. 

Нащо Помiдор той здався, 

А щоб Борщ не здогадався, 

Можна Пасту десь знайти. 

Заглядаю у комору: 

- Якось темно тут знадвору, 

Вас я, свате, не знайду. 

Мудре Сало засмiялось: 

- Я у боднi заховалось, 

Не хвилюйтеся, прийду! 

Багатьох скликать не стану, 

Попрошу зайти Сметану,  

Борщ до неї якось звик. 

Та якби прибув до хати 

Ще й товариш стрючкуватий - 

Перець, гострий на язик. 

 

Мабуть день пройшов немарно. 

Iменинник, вбраний гарно,  

Пишний - не якiсь там Щi, 

Що колись ми здуру їли. 

Зустрiчайте, гостi милi! 

Де ж тi гостi ?! А в Борщi... 

 

2.Сенкан «Іменник». 

1.Іменник 

2.Важливий, найчисельніший 

3.Називає, іменує, вказує 

4.Іменники дітям цікаво вивчати. 

5.Імена назви клички слова. 

 - Для чого ж у мові потрібен іменник? 

 - Чим подібна українська національна кухня і значуща частина мови –

іменник? 

     (Відповіді дітей) 
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Розробка позакласного заходу в 2 класі 

 «Свято ввічливості» 
         (Зал святково прикрашений. Звучить ніжна мелодія) 

Слово вчителя:  

  - Шановні гості! Щиро вітаємо Вас і запрошуємо на Свято Ввічливості. 

-  Вітається людина щодня і декілька разів  на день. Ви ніколи не 

замислювалися, що це означає? Той, хто говорить, завжди передає словами 

не тільки думку, а й певну енергію, тому слова можна назвати своєрідними 

носіями, що несуть добро чи зло. 

-Доброзичливі українці у давнину віталися так: 

 Добрий день! Зі святим днем, будьте здорові! 

 Здорові були та людям милі! 

 Доброго здоров’я, мир вашому дому! 

 Моє вам шанування, спаси вас Боже! 

- Значення слів привітання залежить від інтонації, з якою ми їх вимовляємо. 

Вітатися необхідно щиро, привітно і доброзичливо. Давайте так привітаємося 

з нашими гостями. 

Учень:  

Добрий день, вам добрі люди! 

Хай вам щастя-доля буде,  

Не на день і не на рік,  

А на довгий-довгий вік! 

Учениця: 

Добрий день вам, любі гості! 

Щиро просимо вас до школи! 

Раді вас у нас вітати! 

Щастя і добра бажати! 

Звучить пісня на мелодію козацького маршу. 

Треба всім нам привітатись: 
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- Добрий день! 

Дружно й весело сказати: 

- Добрий день! 

Приспів: 

Вліво- вправо повернемось, 

Туди-сюди усміхнемось: 

- Добрий, добрий, добрий день! 

Яке гарне у нас свято: 

- Добрий день! 

Як гостей у нас багато: 

- Добрий день! 

Приспів. 

Всіх гостей ми привітаєм: 

- Добрий, день! 

Їм  побажаєм: 

- Добрий, добрий, добрий день! 

Приспів. 

Вчитель. – А тепер давайте порахуємо, зі скількома людьми ми 

зустрічаємося щодня? 

Дома ви спілкуєтеся з мамою, татом, дідусем, бабусею, сестричкою, 

братиком; у школі – з учителями, однокласниками; у магазині – з 

продавцями; на вулиці – з перехожими. 

Привітно чи грубо сказане слово, нерідко залишають в душі іншої людини 

слід на весь день. Часто гарний настрій залежить від того, чи поставилися до 

людини уважно, привітно, доброзичливо. 

- Запрошую вас до чарівного квітника «ввічливих слів». 

Звучить ніжна мелодія, танцюють дівчатка – «квіточки». Після цього 

вони розповідають вірші. 

1. Тільки сонечко зійде, 

У вікно загляне світанок, 
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Ми підійдемо до вікна 

Й скажемо: «Добрий ранок!» 

 

2. Якщо когось штовхнув, 

Треба «вибачте» сказати, 

А щоб хтось тебе почув, 

То «будь ласка» проспівати. 

 

3.  Треба дякувати всім, 

 Хто тобі допомагає, 

  Ну, а зараз ми усім 

  «Прощавайте» помахаєм. 

 

4. Як багато чарівних слів 

 Треба всім почути, 

 Щоб кожен зумів 

  Ввічливим бути. 

 

5. «Будь ласка», «спасибі» і «будьте здорові» -  

Слова необхідні й корисні у мові. 

Приємно їх чути і в школі, і вдома 

 Від мами, від вчителя й просто знайомих. 

 

6. Тож радьмо: частіше їх, друзі, вживайте, 

Даруйте сміливіше радісний настрій. 

І кожен свій день, як завжди, починайте 

Із слів: «Добрий ранок!», «Вітаю» і «Здрастуй». 

 

Вчитель. – Дякуємо прекрасним «квітам», які нагадали нам слова 

ввічливості. 

Із давніх часів в Україні під час вітання  клали руки на груди і 

вклонялися. Не привітатися або не відпости на вітання в усі часи 

вважалося невихованістю та неповагою. 

А зараз оголошується конкурс Знавців ввічливих слів. 

Під час звучання музики ви передаєте кульку. Коли музика перестає 

звучати, то той, у кого в руках кулька, називає «ввічливе слово». 

 

Конкурс Знавців прислів’їв (завершити думку і зробити крок уперед). 
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 Шабля ранить голову, а слово…(душу, серце). 

 Лагідне слово і залізні замки… (відкриває). 

 Вітер руйнує гори, а зле слово… (дружбу). 

 Добре слово дім будує, а зле … (руйнує). 

 Слово - не горобець, вилетить – не … (спіймаєш). 

Молодці дітки. 

 

 

Гра «Ввічливо чи неввічливо». 

- Вам потрібно плескати в долоні, якщо ви згодні, мовчати і тихо 

поводитися, якщо ні. 

 Прибери мерщій в кімнаті 

Й чистим, вмитим за сніданком 

Привітайся до матусі: 

- Рідна, з добрим ранком! (Так). 

 Потім радісним, привітним 

Поспішай до трав, до квітів. 

А щоб день пройшов не марно –  

З усіма поводься гарно! (Так). 

 У дівчаток гарні кіски, 

Але надто вже малі. 

А щоб більші виростали, Ми їх тягнем до землі, (Ні). 

 Без запрошення йди в гості, 

Не вітайся там ні з ким. 

І нізащо слів «будь ласка» 

І «пробачте» не кажи! (Ні). 

 Друг в біді не лишить, 

Щирим словом втішить – 

От такий він не зрадливий, 

Справжній друг. (Так). 

 Галасуй, пищи, гукай, 

Коли хтось відпочиває. (Ні). 

 Роби комусь зле, 

 Якщо цього ніхто не бачить.(Ні). 

 Усміхнися сонечку: 

«Здрастуй золоте!» 
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Усміхнися квіточці – 

Хай вона цвіте! 

Усміхнися дощику: 

«Лийся, мов з відра!» 

Друзям посміхнися, 

Побажай добра.(Так). 

Виконується пісня «Посміхнись!». 

Учень. Некультурні хазяї. 

У неділю із гостей хлопчики вертались, 

А дружок у них пита: 

«Як вам гостювалось?» 

- Та нічого, все як слід… Тільки бачиш друже, 

В тому домі хазяї некультурні дуже. 

Некультурні хазяї, грубі, нехороші, 

З нас при вході не зняли шапки і калоші. 

Навіть з наших кожушин снігу не струсили. 

То ми так як увійшли і до столу сіли. 

                                              Г.Бойко) 

Вчитель. – Що ж, повчимо цих хлопчиків чемності. 

Гра «Встав чарівне слово» 

 Розтопить серце всякого сердечне слово … («Дякую»). 

 Якщо ти їсти вже не в силах, то 

Скажем мамі що («Спасибі»). 

 Зазеленіє старий пень, коли почує …(«Добрий день!»). 

 Коли згасає сонце й зоря ляга на плечі, 

Серед знайомих голосів ми чуєм …(«Добрий вечір!»). 

 Розтане навіть крига від слова теплого …(«Спасибі»). 

 Щоб зустрітися знову в годину призначену, 

Кажу щиро завжди я всім: …(«До побачення!»). 

Сценка «Дідусева скринька» 

Беруть участь двоє приятелів Вова і Толя. 
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З’являється Вова зі скринькою, ставить її на стілець. 

Вова. Ну що за вперта скринька! Не відчиняється - і  все. Спробую ще. 

(Звертається до скриньки.) Скринько, відчинись відразу!.. Ні, не 

відчиняється… Скринько, відчинись за моїм наказом!.. Не відчиняється… 

Облиш жарти, скринько! Ні… Скринько, відчинись хоч на дві хвилини!.. Не 

допомагає. Що ж мені робити з цією скринькою? 

Заходить Толя. 

Толя. Ти чого це, Вово, репетуєш? 

Вова. Я не репетую. Я слово добираю. 

Толя. Яке слово? 

Вова. «Яке», «яке»… Потрібне! 

Толя. Навіщо воно тобі? 

Вова. «Навіщо», «навіщо»… Щоб скринька відчинилася. Вона без цього 

слова не відчиняється. 

Толя. А чому? 

Вова. «Чому?», «чому?»… Тому що скринька зачарована. Мені її дідусь 

прислав. Я тобі хіба не казав? 

Толя. Нічого ти мені не казав. 

Вова. У мене дідуь на Кавказі живе. У нього там величезний фруктовий сад. І 

ось він прислав мені скриньку з фруктами. І листа. А в листі написано… 

Послухай! (Дістає листа, читає.) 

Шлю тобі, дитинко, 

Дивовижну скриньку. 

В ній ти знайдеш апельсини,  

Яблука і мандарини. 

Та висить на ній замок… 

Відімкне його, дружок, 

Той, хто зна 

Чарівне слово. 

Тільки вимовить –  
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Готово! 

Коли внучок дорогий 

В пам’яті пориється, 

Слово це він пригадає,-  

Скринька враз відкриється! 

Толя. Так ось у чому справа!.. І ти не можеш пригадати одне – однісіньке 

слово? 

Вова. Так я вже, напевно, тисячу слів пригадав! 

Толя. І не відчиняється? 

Вова. Аж ніяк! 

Толя. А ти спробуй іще. 

Вова. Спробую… (До скриньки) Скринько, відчинись швидко! Скринько, 

відчинись негайно!.. Скринько, відчинися цієї ж миті… Відчинись, а то як 

дам!.. (Б’є по скринці кулаком, забиває руку.) Ой – ой – ой! Ах ти, деревино 

погана! 

Толя. А я, здається, знаю, яке слово тобі потрібно сказати, щоб вона 

відчинилася. 

Вова. Чого ж ти мовчиш? Кажи! 

Толя. Я тобі на вухо скажу. (Шепоче.) 

Вова. Не може бути! Невже я цього слова не говорив? Я ж мільйон слів 

сказав! 

Толя. А цього просто не сказав. Спробуй! 

Вова. Спробувати? Слово для мене якесь незвичне. Я його ніколи нікому не 

кажу. Ну що ж, спробую… (До скриньки, ввічливо) Скринько, відчинись… 

Будь ласка… 

( Скринька відчиняється.) 

Ура! Відчинилася! 

Діти співають пісню «Тільки я» (сл. І муз. М.Ровенко). 

Повторення основних правил ввічливості (читають учні). 

1. До дорослих і незнайомих звертайтесь на «Ви». 
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2. Якщо поблизу тебе хтось упустив що – небудь, поспіши підняти і 

подати. 

3. Поступайся дорогою старшим і молодшим, дівчаткам, завжди 

пропускай їх уперед. 

4. Не насміхайся над незграбністю. Необачністю, вадами інших. 

5. Поважай думку товаришів, зважай на їхні інтереси. 

6. У взаєминах з однолітками не хизуйся і не підкреслюй своїх переваг. 

7. Якщо до кімнати, де ти сидиш, зайшов дорослий, підведись і не сідай, 

поки не сяде він. 

8. Не турбуй дрібницями зайняту роботою людину. 

Вчитель. Будьте добрими, чемними, людяними!  
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Розробка інтергованого уроку 

української мови, 

основ здоров’я в 4 класі 
Тема: Правила безпечної поведінки на льоду. «Будь обережним на кризі».  

            Письмовий переказ тексту за складеним планом. 

Мета: Розширити уявлення школярів про небезпеку, що очікує на льоду.  

            Вдосконалювати вміння учнів переказувати текст, а також письмово 

            відтворювати зміст прочитаного; збагачувати  мовлення учнів новими  

            словами й образними  висловами;  виховувати розуміння необхідності        

            дотримуватись правил безпеки взимку; прагнення допомогти іншим 

            людям. 

Обладнання: предметні малюнки, таблиці із зображенням безпечних і  

                         небезпечних ситуацій на льоду, відеозапис, малюнки учнів. 

Тип уроку: інтегрований: укр.мови, основ здоров’я. 

                                          Хід уроку 

1. Організація класу: 

Сьогодні в нас урок звичайний, 

Та вчить багато нас чому. 

Хай буде він для нас повчальний, 

За це подякуєм йому. 

11. Актуалізація опорних знань 

Читання вірша Л Савчук «Наближається зима» 

Золотом став дуб крилатий, 

Дмуть та дмуть прудкі вітри. 

І важкі хмарки патлаті 

Ллються дощиком згори. 
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Часом сонечко прогляне, 

Та тепла уже нема. 

Пролітають дні за днями, 

Наближається …( зима). 

2. Бесіда про зміни в природі з настанням зими. 

- Скажіть, які зміни відбуваються в природі з її приходом зими? 

- Чому діти люблять зиму? 

3. Калейдоскоп зимових загадок: 

* Здивувалося маля: 

Стала білою земля. 

Щось кружляє, наче пух, 

Наче зграя білих мух, 

Та додолу опадає, 

Все ретельно укриває. ( Сніг). 

Що то за віз, що без коліс,  

Влітку відпочиває 

Взимку дітей катає. (Санчата). 

Якщо став на ті дощечки,  

Швидко їду я з гори. 

Палки дві в руках тримаю, 

Сам собі допомагаю. 

Тут потрібна рівновага, 

Тренування та увага! (Лижі). 

По стежині, по дорозі 

Бігти я у них не в змозі, 

 По снігу не йдуть як слід: 

До вподоби – тільки лід. (Ковзани). 
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- Для чого ці речі потрібні? 

- Взимку, як тільки блисне сонечко, ми поспішаємо відпочити зі своїми 

друзями на ковзанах, санчатах, лижах. Доволі часто йдемо за селище, де 

багато снігу, стрімкі гірки, річка закута в лід та немає машин. Як весело 

можна провести там час! 

  Якщо вам необхідно пройти по льоду, пам'ятайте, що кращий захисток від 

небезпеки – наперед її передбачити і обійти. 

Робота за серією малюнків (розповіді учнів про правила безпечної і 

небезпечної поведінки на льоду). 

Група «Інформатори»: 

Лід особливо небезпечний і ламкий:  

пізно восени або ранньою весною, на початку або в кінці зими та під час 

зимових відлиг; ніколи не виходьте на лід річок, ставків, озер у цей час; 

лід ламкий біля стоку води, наприклад, з труби ферми чи заводу; 

біля кущів, очерету; там, де водорості вмерли в лід; 

там, де великі кучугури – під снігом крига завжди тонша; 

там, де б’ють джерела або впадає струмок, загалом там, де вода більше 

рухається; 

там, де багато старих рибальських ополонок. 

Перш ніж спуститися на лід водойми, намітьте правильний шлях через кригу. 

Найкраще – йти по чужих свіжих слідах, - дорога вже перевірена. Якщо ще 

нікого не було, міцність льоду треба перевірити довгою палицею, стукаючи 

нею по міцях, де хочете йти. Якщо при ударі з'являється вода – лід непевний і 

треба негайно йти назад. До речі, перші кроки слід робити ковзаючими 

спиною назад. 

Якщо лід переходити на лижах, кріплення треба відстібнути, палиці тримати 

вільно, спустивши петлі з кисті рук. Рюкзак необхідно перевісити на одне 

плече, щоб у разі небезпеки швидко його скинути. Якщо йдете групою, то 

йти треба не поруч, а один за одним на відстані п’яти метрів від сусіда. 

На ковзанах можна кататися тільки на перевірених місцях, не виїжджаючи за 

площу катка. На лижах і санчатах не можна з'їжджати з крутих берегів на лід 

водойми. Біля берега крига може нещільно з'єднуватися з землею, під нею 

можуть бути тріщини й повітря. 
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Отже, небезпека чатує поруч. Це крижана вода, в яку можна потрапити, 

розважаючись на льоду. 

Перегляд відео. 

111. Оголошення теми і мети уроку. 

- Сьогодні на уроці ми говоримо про те, яку саме небезпеку таїть у собі лід. 

Напишемо детальний переказ тексту «Біда». 

1У. Мотивація знань. 

У. Робота над текстом. 

1. Читання учнями тексту. 

- Чи хвилювались ви, коли читали текст? Чому? 

2. Аналіз тексту: 

1) Змістовий аналіз тексту: 

 - Яка пора року настала? 

 - Куди прийшли хлопчики? 

 - Що вони там робили? 

 - Що сталося невдовзі? 

 - Як рятували хлопчиків? 

 - Куди відвезли переляках друзів? 

 - Що добре запам'яталося школярам? 

2) мовний аналіз тексту: 

а) Добір до слів синонімів: 

Хлопчики – вони, школярі, хлоп’ята, друзі. 

Приморозки – заморозки. 

Крига – лід. 

Вкрилася кригою – замерзла. 

Крига провалилася – тріснула. 

Опинилися у воді  - провалилися під воду. 
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б) Пояснення написання слів: приморозки, спочатку, берег, середина, 

опинилися, хлоп'ята, перелякані, запам'ятали, бути обережним. 

в) Пояснення написання розділових знаків: 

- 4 – те речення (кома перед сполучником а, тире на місці пропущенного 

присудка);  

- 8 – ме речення (кома в реченні з однорідними членами); 

 - останнє речення (кома перед сполучником що). 

3) Структурний аналіз тексту: 

- Скільки абзаців виділено в тексті? 

- Як вони зв'язані між собою? 

- Прочитайте зачин. 

- Прочитайте кінцівку. 

- Про що йдеться в останній частині ?  

- Зі скількох абзаців вона складається? 

3.Складання плану тексту. 

   План 

1. Перші приморозки. 

2. Хлопчики в біді. 

3. Допомога людей. 

4. Урок на майбутнє. 

У1. Фізхвилинка. 

У11. Продовження роботи над текстом: 

1. Повторне читання тексту вчителем. 

2. Усне переказування тексту учнями. 

3. Запис переказу в зошити. 

4. Перевірка виконаної роботи учнями. 

 5. Слухання 2 – 3 переказів, внесення корективів. 

У111. Інформація з довідкового бюро «Це потрібно знати». 
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Ця інформація досить цікава: лід блакитного кольору – найміцніший, а білого 

– значно слабший. 

   У людини в крижаній воді перехоплює дихання, голову ніби здавлює 

залізний обруч, серце дуже б'ється. Щоб захиститися від смертельного 

холоду організм включає захист – починається сильнее тремтіння. За рахунок 

цього організм зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає 

недостатньо. Коли температура шкіри знижується до 30 градусів, тремтіння 

припиняється і організм дуже швидко охолоджується. Дихання стає все 

рідше, пульс сповільнюється, тиск падає. Смерть людини, що несподівано 

опинилася в холодній воді, наступає найчастіше через шок, що розвивається 

протягом перших 5-15 хвилин після занурення у воду або порушення  

дихання. 

У випадку, якщо ти все ж провалився під лід: 

Не піддавайся паніці, утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою, 

клич на допомогу. 

1Х. Підсумок уроку. 

1.- Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 

- Що ви взяли для себе з уроку? 

- Чому нас вчить текст переказу?  

- Що нового дізналися? 

- Чи сподобався вам урок? Чим? 

2. Віршик – добавлянка: 

Взимку скляр прийшов на річку 

Наче скло накрив водичку. 

Бавитися там не слід –  

Бо крихкий на річці …(лід). 

Всім дякую за співпрацю. 
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Година спілкування 

«Мій день: хороше і погане» 
Тема: «Мій день хороше і погане» 

Мета: Ознайомити учнів із поняттями і законами доброти, честі, 

справедливості; 

Формувати у школярів найвищі людські цінності: ввічливість, милосердя, 

людську гідність, чуйність, любов і повагу до ближнього; 

Виховувати почуття людської гідності, бажання духовно вдосконалюватися; 

розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний інтерес. 

Обладнання: добірка прислів’їв, малюнок сонечка. 

                                                Хід заняття 

Учитель: Доброго дня, любі діти! Я прошу Вас хвилинку постояти. Хай 

першими сядуть уважність та щирість, другими – сердечність та чуйність, а 

згодом – доброта та милосердя. Ви завагалися? А чому? Я не випадково 

зупинила Вас. Кожен на хвилинку замислився над чистими джерелами своєї 

душі. 

       Поверніться, будь ласка, один до одного, покладіть долоні своєму 

товаришу. Ви відчуєте тепло його руки. Це тепло його серця і тепло душі. 

Воно зігріває Вас, так як і багатство Ваших душ може зігрівати ближнього. 

   Розпочинається година доброти, 

  Тож прошу Вас серця свої відкрити,  

Щоб зрозуміти і запам’ятати, 

Лише з добра усе бере початок! 

Мудрець сказав: «Краса врятує світ!» 

Але уже на протязі століть 

  Панує істина проста:  

 «Наш світ врятує доброта». 

                                   Блок «Стежиною добра» 
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Учитель: Доброта – найбільша цінність нашого життя. Так, це саме та 

якість, що коштує так дешево, але цінується так дорого. ЇЇ не можна купити 

ні за які гроші, вона по краплиночці виховується змалечку, її вбирає дитина з 

молоком матері і на протязі усього життя дарує світу. Діти, спробуймо 

поміркувати разом. На що, на Вашу думку, схожа доброта? ( Діти 

висловлюють свої думки). Так, і мені здається, що вона схожа на тепле, 

ласкаве, усміхнене сонечко. (Вчитель вивішує на дошку сонечко, на якому у 

вигляді усмішки написане слово «доброта»). Скажіть, будь ласка, а яку 

людину можна назвати доброю? (Учні відповідають). 

Учитель: Скажіть, діти, а доброта завжди справжня? Я зачитаю Вам 

невеличку розповідь, а Ви спробуєте здогадатись, де прояв дійсної доброти, а 

де лише було одягнуто її маску. 

( Вчитель або учень зачитує розповідь ). 

Серед поля стоїть маленька хатинка, її побудували, щоб у негоду люди 

могли сховатись і пересидіти у теплі. 

Одного разу серед літнього дня захмарилося і пішов дощ. А в лісі було 

в цей час троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як із неба ллє 

дощ, як з відра. 

Коли бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, 

з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він тремтить від холоду. 

І ось один із тих хлопчиків, що сиділи в сухому одязі, сказав: «Як мені 

тебе шкода». 

Другий теж промовив красиві жалісливі слова: «Як страшно опинитись 

у зливу серед поля. Мені шкода тебе!». 

А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і подав її 

змокрілому хлопчику! Той скинув мокру сорочку та одягнув суху. 

( Обговорення прослуханого ). 

Учитель: Діти, скажіть, хто, на Вашу думку, проявив справжню 

доброту? 

Чи завжди гарні слова і гарні справи співпадають? ( Учні міркують і 

висловлюють свої думки ). 

Учитель: ( підводячи підсумок ). Так, дійсно, справжня доброта німа. 

Людина, яка робить добро за велінням серця, ніколи не буде вихвалятися 

цим, хизуватися своїм вчинком перед іншими. 
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Учитель: Із давніх-давен гарні стосунки між людьми, 

взаємопідтримка, милосердя були основними у житті. І про це говорить 

народна мудрість. Подивіться уважно на дошку і спробуйте віднайти другу 

половинку прислів’їв. 

                   Доброго тримайся – поганого цурайся. 

Робиш добро  – не кайся, робиш зло – зла сподівайся. 

Добро закарбовуй на камені, а зло записуй на снігу. 

Хто людям добра бажає, той і собі має. 

Велике діло – добре слово. 

Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш. 

Учитель: Діти, а чи підготували Ви, на моє прохання, вислови відомих 

людей про добро і доброту? ( Діти зачитують знайдені афоризми, учитель 

дякує учням    

                                            Блок « Матуся » 

Учитель: Діти! Вам уже по 8-9 років, ви народилися і живете у світі 

людей, кожен день Вас оточують десятки людей, знайомих і незнайомих. 

Серед них Ваші вчителі, Ваші рідні і друзі. 

Підкажіть, а чи можете Ви назвати ту людину, яка по відношенню до 

Вас найдобріша, яка щоденно, щохвилинно, що секундно виявляє свою 

любов, турботу, яка дарує Вам доброту і нічого не чекає у відповідь. ( 

Учитель підводить дітей до відповіді, діти відповідають, що це мама ). 

Учитель: Так. Мої любі, це Ваша матуся. Це вона з першої хвилини 

життя схиляється над Вами, це вона в тривозі і надії вдивляється у Ваші 

оченята, сподіваючись і прагнучи щастя для Вас. 

Учитель: Материнська любов найсвітліша. Та на жаль, не всі і не 

завжди ми уміємо її оцінити. Як рідко ми задумуємося над тим, що необачно 

зронене слово залишає рубець у душі найріднішої людини, вибілює її коси. 

Висновок учителя:  Дітоньки ! Прийдіть сьогодні додому і 

обов’язково посміхніться любій матусі, обійміть її, приголубте і скажіть, що 

ВОНА для Вас найкраща у світі. 

                       Блок « Самотність і милосердя» 

Учитель: А чи знаєте Ви, що на сьогоднішній день на Україні 

проживає багато самотніх літніх людей. Це теж чиїсь батьки, які на схилі літ 
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виявились непотрібними власним дітям. У когось не вистачило часу для 

старенької матері, у когось замалий будинок, щоб прожити разом, а у когось 

просто зачерствіло серце… 

Ці люди живуть у спеціальних будинках інтернатах. Такий будинок 

знаходиться у селі Петричанка, що поблизу Глибокої. 

І все таки, я сподіваюсь, що ніколи Ваші рідні бабусі та дідусі не 

розділять долі жителів цього дому. 

Кинута мати 

Осінь дощем зарясніла. 

Сирість в нетопленій хаті. 

Жінка край столу сидить. 

Хто вона – кинута матір.   

Скажете – так не буває. 

А Ви лише подивіться, 

        Подумки лиш ненароком 

Зморшок її доторкніться. 

Складені, втомлені руки, 

Губи щось ніби шепочуть. 

А на столі, мов ікона, 

Фото синочка і доні. 

Спогади, ніби картини, 

Душу її зігрівають, 

Щастя по світу шукають. 

Донечці років вже з десять 

Світить Італії сонце, 

Мати те фото цілує, 

Дощ заливає віконце. 

Син, її гордість, надія, 

  Теж десь по світу блукає, 
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   Сину, озвися ж бо, сину, 

     Вістки давно вже немає. 

      Що ж то за доля такая, 

Що за країни далекі, 

Знаєте, діти, на груші 

Звили гніздо в нас лелеки. 

Вишні улітку вродили, 

Тільки їх нікому їсти,  

Пусткою стало село 

- Всі подалися у місто. 

 Межі некошені в травах, 

Все поросло бур’янами. 

Літо минуло – вже й осінь 

Плаче самотньо сльозою. 

Мовчки підвелася мати,  

Стала одна на порозі, 

Щастя її материнське 

Десь загубилось в дорозі 

Учитель: Що моторошно, страшно? ( Діти реагують мімікою ). Але це, 

діти, реальність сучасного життя. І щоб таких реалій в цьому світі стало 

менше, я покладаю велику надію на ваше покоління, на ваші серця, вашу 

любов. Тепло і ласку. 

                     Блок «Дерево добрих справ» 

Учитель: Діти, підкажіть, доброта – це якість людини, що дається при 

народженні, чи її потрібно виховувати? ( Діти висловлюють свої думки ). Я 

також довго думала над цим питанням і дійшла висновку, що людина 

повинна постійно удосконалювати себе на протязі життя. 

Від сьогодні у нашому класі буде поряд з Вами жити «Дерево добрих 

справ». Воно допоможе нам планувати важливі справи, які ми запишемо на 

листочках. Весною і влітку дерево буде зеленим, а восени – жовтим, а взимку 
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– білосніжним. Надворі осінь, і наше дерево доброти сьогодні одягне не у 

різнокольорове вбрання. Я пропоную кожному взяти один листочок і 

записати ту добру справу, яку Ви плануєте зробити восени. Коли ж ці справи 

будуть виконані, листочки замінимо на нові. Беріться до роботи. ( Учні 

пишуть свої задуми . Деякі учні на прохання вчителя зачитують свої записи ). 

Ну що ж, нехай тоді оживе наше «Дерево надії, ласки і добра». 

(Усі прикрашають деревце і стають півколом і декламують вірш ). 

  1 учень:  Коли ти будеш добрим, 

                 Про тебе люди скажуть. 

                 Ніколи не забудуть про ввічливість твою. 

                 У школі і удома усім давно відомо 

                 Що добрих не народжують, а добрими стають. 

 2 учень:  Не лінуйтесь робити добро 

                 Лише зла не бажайте нікому 

                 Бо воно, як велика гора 

                 Стане вам на шляхові земному. 

3 учень:   І старайтесь робити добро   

                 День і ніч, і у кожну хвилину, 

                 Щоб серденько, як сонце цвіло, 

                 Це хорошою робить людину! 

( Виходить учитель із запаленою свічкою, на фоні музики робить 

загальний висновок ). 

Учитель: Що найціннішого є у житті, 

                  І найдорожчого за все на світі, 

                  То – доброта, запам’ятайте діти, 

                  І хай вона крокує по землі. 

                  Цінніша перлів, золота і слави,  

                  Вона єдина зігріває нас, 

                  Така одвічна, мудра, нелукава, 
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                  Пригорне кожне серце повсякчас. 

                  А ми сьогодні, поєднавши руки, 

                  Запалюємо свічку доброти, 

                  Її вогонь освітлює стежину 

                  Й допомагає впевнено іти. 

                  Любіть життя, несіть в долонях світло, 

                  І відкривайте душі для добра, 

                  І буде янгол щиро Ваш радіти, 

                  І доторкнеться вашого плеча. 

Учитель: Ну що ж, любі діти. Підходить до завершення наша година. 

Я вірю в те, що від сьогодні стала добрішою кожна дитина. Я вірю, що 

запалений вогник доброти поселиться у ваших серцях і з ним ви будете іти 

по житті до своєї мети. Ну і , звичайно, я щиро дякую вам співпрацю. Нехай 

любов земна і доброта сердечна завжди крокують поруч з вами у житті. 
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Розробка уроку основ здоров’я   

«Формування здорового способу 

життя». 
Мета. Збагатити знання учнів про значення здоров'я для людини, формувати 

прагнення дітей до здорового способу життя, вказати на вплив різних 

чинників на здоров'я, розвивати вміння висловлювати свою думку; 

виховувати у дітей почуття відповідальності за своє здоров'я та здоров'я 

оточуючих людей. 

Обладнання: ІКТ, прислів'я та вислови про здоров'я, зображення дерева 

(малюнок), карта подорожі. 

Урок - подорож 

                                                Хід уроку 

1. Організація класу. 

      1.1.Створення робочого настрою. 

Привітання. Діти (по черзі) 

• Доброго здоров'я, доброго вам дня! 

• Хай вам тепле сонце світить у вікно щодня! 

• Хай сміється мирне небо і дивує світ! 

• А Земля нехай дарує всім здоров'я цвіт! 

Усі. Бажаємо всім здоров'я на багато літ! 

Учитель. Бо здоров'я, любі діти, - в світі головне, 

               А здоровий і веселий щастя не мине! 

                Станьте рівно, не крутіться, 

               Один одному всміхніться. 

               Ласкавинки посилаємо, 

               Працювати починаємо, 

               Всім гостям добра бажаємо! 

А девізом нашого уроку будуть слова: «Хочу бути здоровим!» 
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    Мені дуже приємно бачити вас здоровими та енергійними. Перш ніж ми 

почнемо наш урок, я хочу, щоб ви зосередились. Взяли з собою на урок 

увагу, мудрість та старання.  

       Будь ласка, закрийте очі, уявіть, що ви знаходитесь у квітучому 

весняному садку і тихо промовляєте про себе: « Сьогодні - чудовий день. У 

мене - гарний настрій. Навколо мене - мої друзі. Я - буду плідно працювати. 

Я - дізнаюсь багато нового та корисного, бо я - завжди кмітливий та 

розумний ». 

    1.2. Вправа «Очікування» 

Свої очікування від уроку учні записують на клейких папірцях у вигляді 

хмаринок, які вивішують, закриваючи зображення сонця. 

ІІ  Актуалізація опорних знань учнів. 

   Послухайте вислів: «Гроші втратив-нічого не втратив, час втратив-багато 

втратив, здоров'я втратив - усе втратив» 

Як ви розумієте цей вислів? 

- Що ж найголовніше для людини?  

Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку. 

   Сьогодні ми будемо говорити про здоровий спосіб життя, як берегти 

здоров'я та з'ясуємо, які фактори руйнують наше здоров'я.  

А урок буде незвичайний, ми відправимося в подорож до замку Здоров'я. 

На уроці з нами працюватиме група експертів та довідкове бюро. 

  Ось погляньте на карту нашої подорожі. Щоб дібратися до замку потрібно 

пройти крізь «Браму Семи замків», побувати у володінні Болотниці, 

пройтись по мостику корисних звичок, побувати на вершині сильних людей 

та завітати до лісової аптеки. Отож, починаємо нашу подорож. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

    Прочитайте приказку. Як ви думаєте, яке слово тут пропущене? 

   … - найдорожчий скарб. 

Здоров'я - найдорожчий скарб. 

Чому так кажуть? 

• Вправа - гра «Мікрофон». 
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• Мозковий штурм 

  На дошці схематичне зображення дерева. 

     - Ви бачите дерево, яке нам треба прикрасити листям. На листочках 

написано те, на що не шкода витрачати свій час (ігри, заняття спортом, 

читання книжок, допомога батькам по господарству, колекціонування, 

спілкування з друзями, тощо). Прикрашаючи дерево відповідним листочком, 

необхідно довести свою думку за допомогою запису («Я вважаю, що..., 

бо...»). 

(Учні один за одним підходять до столу, беруть листочки й прикріплюють до 

дерева на дошці). 

    Висновок. Діти, подивіться, яка пишна крона в нашого дерева. А чи буде 

вона такою пишною без коріння? Звичайно, ні. А корінь нашого дерева - це 

здоров'я. Крона без коріння існувати не може, тому майбутнє кожного з вас 

залежить від сьогоднішнього вашого ставлення до здоров'я. 

   Перша наша зупинка - Брама семи замків. 

Щоб пройти крізь браму, потрібно утворити прислів'я. 

  Робота з підручником. (Ст.9) 

Прочитати статтю в підручнику на ст.9 та дати відповідь на запитання: 

-Які чинники потрібні для здорового способу життя?   
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Висновок експертів 

Тож, якщо людина робить усе, щоб зберегти і зміцнити здоров'я, вона веде 

здоровий спосіб життя. 

-А що шкодить здоров'ю? 

Друга зупинка – Володіння Болотниці 

Ось ми і дібралися до володінь Болотниці. 

Які шкідливі звички тут живуть? 

Довідкове бюро. 

Послухайте цікаві факти про шкідливі звички 

    Куріння - шкідлива звичка. Тютюновий дим містить понад 

1200 шкідливих речовин, найсильнішою з яких є нікотин. 

- У людини, яка закурила вперше виникає гостре отруєння: слинотеча, 

нудота, збліднення, шум у вухах, задишка, тремтіння рук і ніг. 

- У тих, хто викурює 10 цигарок на день, на половину підвищується ризик 

померти від хвороб серця, раку легень. 

- Одна крапля нікотину вбиває коня. 

    Алкоголь згубно впливає на здоров'я людини. Серед причин смертності - 

алкоголізм на третьому місці. 

   Наркоманія - важка хвороба, яка викликає серйозні зміни у 

здоров'ї, стає причиною інвалідності або смерті у молодому віці. Вік життя 

наркоманів у середньому на 20-25 років менший, ніж у нормальних людей. 

 Отже, висновок експертів: куріння, алкоголь і наркотики - шкідливі 

звички, яких треба позбуватися, бо вони наносять велику шкоду здоров'ю. 

Пропоную вам пограти в гру «Додай слово» (з м'ячем). 

  Я починаю гру словами: «Якщо людина здорова, то вона...», і той, кому я 

кину м'ячик, повинен продовжити речення одним словом. Будьте уважні, 

можливо я скажу по-іншому: «Якщо людина хвора, то вона...» (відповіді 

фіксують експерти на двох листах ватману маркерами або фломастерами 

різних кольорів). 
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      (Здорова Хвора Добра Зла Щаслива Сердита Життєрадісна Похмура 

Весела Пригнічена Усміхнена Ображена Привітна Сумна Працьовита 

Роздратована Енергійна Плаксива Емоційна Втомлена Щира Сильна ) 

Висновок експертів 

    Отже, найціннішим для кожної людини є її здоров'я. Коли ти здоровий, 

легко впоратися з будь-якою справою. Купити здоров'я неможливо. Тому 

його потрібно зберігати і зміцнювати! 

Хвилинка здоров'я. 

Руханка «Ти - особливий» 

     Вчитель виходить на середину класу і каже: «Богданчику - ти особливий, 

бо вмієш гарно грати на акордеоні. Приєднуйся до мене!». Учень підходить, 

бере вчителя за руку і обирає когось і каже: «(ім ’я) - ти особлива, бо 

говориш англійською, приєднуйся до нас». І так триватиме доти, поки 

виберуть усіх. 

V. Узагальнення й систематизація знань 

    Робота в групах (2 групи) 

Вправа «Коло ідей» 

- Що необхідно робити, щоб бути здоровим? (1 група) 

- Що не можна робити, щоб не зашкодити своєму здоров'ю?(2-га група) 

    Кожна група обговорює питання й по колу висловлює свої думки, ідеї. 

(Займатися спортом, загартовуватись, вживати здорову їжу та вітаміни, 

чистити зуби, достатньо спати, робити ранкову зарядку, дотримуватися 

режиму дня, тощо). 

Третя зупинка -  місток «Корисних звичок» 

Непомітно для нас ми потрапили на місток «Корисних звичок» 

Щоб перейти місток потрібно вибрати з даних звичок тільки корисні. (на 

дошці вивішено перелік різних звичок) 

    Послухайте поради, як зберігати і зміцнювати здоров'я. 

Якщо хочеш буть бадьорим, 

І міцним й здоровим буть-  

Полюби тоді зарядку-  
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I про неї не забудь. 

 

Досить ніжитися в ліжку-  

Прокидайся і вставай. 

І під музику бадьору 

 Ти зарядку починай! 

 

Але це ще не все, 

Що здоров'я береже. 

Особиста гігієна  

користь кожному несе. 

 

А це значить умиватись,  

чистить зуби вам щодня. 

Буть охайним, не боятись  

Мила, губки, гребінця. 

Не забудь щоденно їсти 

 Овочі і фрукти різні-  

Всі вони тобі корисні. 

 

Якщо хочеш буть здоровим ти завжди. 

Організм свій загартовуй молодим! 

 

Музична фізхвилинка 

 

Здорова людина може досягнути великих успіхів у житті. 

  Учні створювали проект « Знамениті українці».  



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

211 

 

Про декого з них ми послухаємо. 

Брати Кличко 

      З дитинства Віталій захоплювався різними видами єдиноборств, але 

надавав перевагу кікбоксингу. Віталій шість разів ставав чемпіоном світу з 

кікбоксингу (чотири рази серед професіоналів і два рази серед любителів). 

Пізніше він перейшов у бокс. 

Свій перший професійний боксерський бій Віталій Кличко провів 16 

листопада 1996 року в Гамбурзі проти американця Тоні Бредхема. У 

першому ж раунді американець опинився в нокдауні, а у другому був 

нокаутований. 

    Займатися боксом Володимир почав в 13 років. В1994 році завоював титул 

чемпіона Європи з боксу серед юніорів. В 1995 здобув золоту медаль на І 

Всесвітніх іграх військовослужбовців в Італії, а 1996 — срібну медаль 

чемпіонату Європи. Цього ж року досягає найвищого результату у своїй 

любительській кар'єрі, здобуваючи золоту медаль на XXVI літніх 

Олімпійських іграх в Атланті. Володимир п'ять разів завойовував титул 

чемпіона України з боксу. 

   Яна Олександрівна Клочкова народилася 7 серпня 1982 року у 

Сімферополі. Це українська плавчиня, яка виграла 5 олімпійських медалей, 

серед яких 4 золоті. 

Свої золоті медалі Яна виграла на Літніх Олімпійських іграх 2000 та 2004 

років у комплексному плаванні на дистанціях 200 та 400 метрів; срібну 

медаль вона отримала на іграх 2000 року у плаванні вільним стилем на 

дистанції 800 метрів. 

   Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, 

Хотинського району, Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. Перший 

космонавт незалежної України, народний депутат України 4-го скликання, 

Народний Посол України, Герой України. 

     Руслан Олегович Пономарьов народився 11 жовтня 1983, у селі 

Горлівка Донецької області — український шахіст, гросмейстер, чемпіон 

світу з шахів 2002 року за версією ФІДЕ (у фіналі переміг іншого українця 

Василя Іванчука). Заслужений майстер спорту України. 

Четверта зупинка – Лісова аптека 

               Здоров'я зберігати нам ще допомагають лікарські рослини.  

    Завітаємо до лісової аптеки. 
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Конюшина лучна 

Цвіте у травні-серпні 

Для виготовлення ліків використовують головки-суцвіття, які збирають 

разом з листочками під час повного цвітіння рослини. 

Цілюща дія 

Конюшина лучна має відхаркувальну, сечогінну, потогінну, протизапальну та 

бактерицидну дію. 

Найчастіше її використовують як відхаркувальний засіб при запаленні 

верхніх дихальних шляхів. 

Ромашка лікарська (аптечна) це маленька невибаглива лікарська рослина 

здатна рости скрізь. Її можна зустріти на узбіччі дороги, на полі, біля 

будинку, в лісі. Цілющі властивості ромашки помічені вже давно. Наприклад, 

у Польщі ромашку лікарську використовували в косметичних цілях. Жінки 

вмивалися настоєм, а відваром мили волосся. У природі існує безліч видів, 

але з лікувальною метою використовують ромашку аптечну (лікарську) і 

пахучу (без язичкову). 

В якості лікарської сировини застосовують листя подорожника. їх збирають 

зазвичай 1 - 2 рази за сезон. При цьому їх зрізають ножицями або серпом на 

висоті близько 3 - 5 см від шару ґрунту. На початку цвітіння проводять 

перше збирання, а через два місяці - друге. Листя подорожника сприяють 

загоєнню ран, припинення кровотечі, зарубцюванню свіжих і застарілих 

виразок, його сік заспокоює біль у вухах, а за допомогою полоскання 

відваром можна заспокоїти зубний біль. 

    «Звичка» 

Пам'ятайте, що від здоров'я залежить і ваш настрій, і успіхи в навчанні. 

Змалечку батьки виховують у вас добрі звички. 

Пригадайте, яких корисних звичок ви набули? (Робити ранкову гімнастику, 

чистити зуби, мити руки перед їжею...) 

Тест «Моє здоров'я» 

1. Зарядку бажано робити: 

а) раз на тиждень; 

б) раз на місяць; 

в) кожен день. 
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2. Коли ти робиш зарядку вдома? 

а) перед вечерею; 

б) перед обідом; 

в) перед сніданком. 

 

3. Відпочивати від занять у школі краще: 

а) біля комп'ютера; 

б) на спортивному майданчику; 

в) біля телевізора; 

г) на дивані з книгою. 

4. Якщо ти на вулиці знайдеш цигарку: 

а) візьмеш її собі; 

б) візьмеш для тата; 

в) не звернеш уваги. 

 

5. Для твого здоров'я корисні: 

а) овочі та фрукти; 

б) морозиво; 

в) чіпси; 

г) кава. 

 

6. Алкоголь, тютюн, наркотики ... 

а) добре впливають на здоров'я людини; 

б) шкодять здоров'ю; 

в) затримують ріст дитини. 

 

Заключне слово вчителя. 

Щоб міцне здоров'я мати, 

Треба правила всі знати. 

Бо здоров'я- це прекрасно, 

Здорово, чудово, ясно. 

І доступні для людини Всі дороги і стежини. 
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VІ Підсумок уроку. 

П’ята зупинка – Палац Здоров’я 

Ось ми і дісталися до Палацу Здоров'я 

 Яких же правил необхідно дотримуватись, щоб бути здоровим? 

З - загартовуватися  

Д - дотримуватися режиму дня  

О-охайним бути  

Р - рухатися (багато) 

О - овочі і фрукти вживати,  

 В - відпочивати активно. 

Я –сам дбаю про своє здоров’я 

 

Отже, я ЗДОРОВИЙ! 

Спробуємо жити за цими правилами. Будемо робити все для того, щоб 

зростати і йти у світ здоровими, життєрадісними та не забувати, що здоров'я - 

у наших руках. 

Вправа «Очікування» (завершення) 

    Чи справдились ваші очікування щодо нашої сьогоднішньої зустрічі? 

Якщо так, зніміть з плаката хмарку, де ви записували свої очікування. Якщо 

зовсім не справдились, залишіть її на місці, а якщо справдились частково, 

прикріпіть свій листочок на краю плаката. 

    На малюнку з’явилося усміхнене сонечко. Щоб сонячно і радісно стало у 

кожного в душі, давайте візьмемося за руки і побажаємо своєму сусіду щось 

хороше. 

   Низка побажань ( Коли бажаємо бажання дивимося у вічі, говоримо 

щиро.) 
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Розробка родинного заходу з предмета  

«Я у світі»   за темою « На Великдень» 
Мета: Розповісти учням про звичаї та обряди святкування Великодня в 

Україні; вчити доброзичливому спілкуванню; розвивати навички виразного 

читання, пам'ять, спостережливість; виховувати дітей на кращих традиціях 

українського народу, щоб діти відчували гордість за свою країну. 

Обладнання: Запис Великодніх дзвонів, Презентація «Моя пасха». Писанки,    

крашанки, великодній кошик. 

                                               Хід заходу 

 Дорогі діти! В наш клас завітали щирі гості. Давайте їх привітаємо. 

 Ми Вам раді, люди добрі, 

 І вітаєм щиро Вас. 

 І запрошуєм ласкаво  

 На урок до нас у клас. 

 

 Кому дозволимо першим сісти? (дівчаткам) 

          Так, спочатку краса, а потім сила. 

  Погляньте мені у вічі. Закріпіться поглядом у моїх очах. Візміть уважність, 

уважність, уважність. 

Погляньте один на одного. Подаруйте один одному щиру усмішку. 

   Візміться за ручки. Подаруйте один одному своє тепло і гарний настрій, бо 

кожну нову роботу треба починати з хорошими намірами та гарним 

настроєм. 

       1.Великодні дзвони. 

  Вслухайтесь у ці звуки (Запис дзвонів) 

 Скажіть, будь ласка, що вони вам нагадують? (Так дзвенять дзвони) 

Коли ми можемо почути цей дзвін? 

Так, це справді священні церковні дзвони. Саме вони зовсім скоро сповістять 

цілому світові про Велике Воскресіння Сина Божого. Адже, саме тепер усі 

люди планети готуються до Великодня - найвеличнішого серед усіх 

християнських свят. 
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 На Великдень, кажуть в Україні, сонце " грає ". Вважається, що хто не 

проспить цієї миті - буде щасливим і здоровим увесь рік. 

   2.Свячена вербиця. 

Ой, діти, до нас хтось поспішає! (входить хлопчик) 

- Хто ти? 

- Я - весняний вістунець. Прийшов сповістити, щоб увесь люд не забув 

підготуватися до найкращого свята весни - Пасхи. 

Ми не забули. Але чому ти б'єш діток? 

- Хіба це я? Це свячена вербиця. Її освячено в церкві. 

Будь велика, як верба, 

А здорова, як вода, 

А багата, як земля. 

Не вмирай, не вмирай, 

Великодня дожидай. 

 

Друзі, а чи знаєте ви, яку силу таїть у собі верба? 

Звичайно знаємо! 

Вербою б'ють, щоб здорові, веселі і багаті були. Б’ють і примовляють: 

Не я б'ю — верба б'є,  

За тиждень — Великдень,  

Будь дужий, як вода,  

А багатий, як земля! 

 

  Люди вважали, що посвячена верба містить у собі чародійну силу. 

Торкаючись нею своїх рідних і близьких, кожен вірив, що в такий спосіб 

відганяє від людини все зло, що може спіткати її протягом цілого року. 

        Вербу кладуть за образи, щоб охороняла хату від 

лихих сил. 

- Вербу садять на городі, якщо вона прийметься - дівчина вийде заміж, 

або хлопець одружиться. 

- Вербою відводять грозові хмари, щоб не було дощу. 

- Вербові котики ковтали, коли йшли з церкви, щоб горло не боліло. 

 Молодці. Так, остання неділя перед Великоднем називається Вербною. 

Це пов'язано з однією подією в житті Ісуса Христа. Саме в останню неділю 
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Великого посту Ісус їхав на ослику до міста Єрусалим, де воскресив 

померлого чоловіка Лазаря, який чотири дні лежав у гробі. Люди за це вітали 

Сина Божого, встеляючи його шлях першою зеленню: гіллям, квітами, 

листям пальми. Ось чому ця неділя в нас називається за церковним 

календарем Вербною, а останній тиждень - білим або чистим. 

  

- Як ви вважаєте, що є символами цього свята? (пасха, писанки, 

крашанки). 

-  Це не тільки символи, а й найголовніші великодні страви. 

   3.Пасха 

      Пасха - це великий, гарно випечений хліб, який символізує вічність 

людського життя. Кожному з вас було поставлено завдання: запитати, як 

саме печуть пасху ваші мами. 

   Моя мама каже, що добра, гарна пасха - гордість кожної господині і в 

церкві, коли її святять, і вдома перед гостями. 

     Печуть пасху у четвер, чи суботу зранку в доброму настрої, не кваплячись. 

   Прикрашають пасху на Україні по-різному: зеленню, кольоровими 

цукерками, квітами, пшоном, маком або зверху виробляють жайворонка. 

    Поки пасха не освячена, її не можна було їсти. Це великий гріх. 

Перегляд презентації  «Моя пасха»  (Фотографії  пасок спечених 

мамами(бабусями) учнів  класу) 

Представлення сімейних рецептів пасхи  (розповідають рецепт мама з 

бабусею і донькою) 

   4.Писанки, крашанки. 

    Українські писанки... Дивні, чудові, прекрасні, чарівні, надзвичайні. Тому 

це не дивно, що вони є символом України, символом життя. Погляньте, 

писанки кожного регіону України своєрідні. Вони відрізняються відтінками 

кольорів, розписом, орнаментами, стилем написання. 

     Чим крашанки відрізняються від писанки? (крашанки фарбують одним 

кольором, а писанки пишуть малюнками). 

   Напевне, нікому невідомо відколи пішла традиція фарбувати яйця. Про це 

ми дізнаємось після читання легенди (легенда" Перше червоне яйце "). - 
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Кожен колір крашанки щось символізує. Над цим питанням працювала група 

дослідників. Давайте їх послухаємо. 

Червоний - символ життя, сонця, любові, крові. 

Зелений - колір весни, радості, надії.  

Жовтий - символ місяця, зірок, хлібного поля, життя.  

Блакитний - колір неба, повітря, здоров'я. 

     В давнину фарби для крашанок люди виготовляли власноручно. Про це 

нам розкажуть крашанки, які завітали до нас на урок. 

       

       Червона: В буряках мене купала,  

                       На червоне змалювала. 

       Зелена: У траві мене варила,  

                      На зелено закрасила. 

       Жовта: Мене вбрала у лушпину.  

                    В цибулеву лупину. 

       Коричн.: В шкірці яблука мочила 

                         Це додало мені сили. 

       Біла:     Я біленькою зосталась, 

                     Тільки квіточок набралась. 

       Червона: Ми такі гарні що й не передати, 

                        Всі ми чепурненькі і хочемо сказати. 

      Зелена: Христос Воскрес! - шепочуть квіти, 

                         Несеться шелест їх по лузі. 

      Жовта: Христос Воскрес! - вкраїнські діти. 

                         Радійте всі - ви наші друзі! 

       Коричн.: Христос Воскрес! - щебече дивно  

                          Мала пташина у гніздечку! 

       Біла: Христос Воскрес! - моя родина, 
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                    Моя хатино, мій краєчку. 

    4.1.Майстер клас по виготовленню крашанок. 

     А зараз ми навчимося робити крашанки. Для цього ми приготували 

барвники з бурякового соку, відвару лушпиння цибулі,.. Вибрали найкращі 

яєчка і берімося до роботи. Пам’ятаймо, що все робимо з гарним настроєм і 

вірою в свої сили. 

        Писанки - це витвір народного мистецтва. Доказом цього, що українці не 

забувають свої звичаї є створення музею Писанці в Івано - Франківській 

області у м. Коломия. У музеї нараховується більше 9 тис. писанок. Навіть 

українці, які виїхали за кордон дотримуються обрядовості. У Канаді саме 

вони спорудили пам'ятник Писанці. 

  4.2. Ігри з писанками 

       В давнину діти знали дуже багато ігор з писанками. В одну з них ми 

спробуємо погратись. 

         Стали діти у кільце.  

В кожного в руках яйце.  

Марті випало на славу розпочати цю забаву.  

Ходить дівчинка кільцем і постукує яйцем. 

 Що не стукне - трісь і трісь, 

-Яйця тріскають чиїсь.  

Мартине ціле, тверде 

 - Марта радо далі йде. 

Стук - стук - стук...  

І раптом - хрусь! 

Гру продовжує Петрусь. 

Стукнув всього разів три і так само вийшов з гри. 

За Петром пішов Максим, декілька дівчат за ним. 

В Олі писанка ціла, Оля в грі перемогла!  

А тепер, відомо всім,  

віз за стіл до Олі в дім 

 - їсти яйця, все, що є... 

Просить той, хто виграє. 

 

      Говорять, чим більше барв на писанці, тим вона чарівніша, дарує їм 

кращу долю. Кожен знак щось означає. В орнаменті писанки ми можемо 

побачити " безконечник ". Скільки його не розглядай - не має ні початку, ні 

кінця, як немає початку ї кінця життя на землі. Ця писанка називається 
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"берегиня". Це ніби жінка із зведеними догори руками, що благає Бога життя, 

родючості. Це старовинна гуцульська писанка "олені". Квіти на писанках 

означали народження дітей. Писанки із зображенням церкви - це символ віри 

у Христа 

     5.Великодній кошик. 

     По господарству все зроблено, страви приготовлені. Настає Велика 

Неділя, яка піднімає людей удосвіта. З великодніми кошиками у руках 

прямують вони до церкви. Після урочистого обходу Храму починають 

святити святкові приношення у кошиках. А які саме продукти кладуть у 

кошик і що з ними відбувається перед сніданком ми зараз побачимо (сценка). 

Яйце:  Хтось тисне щохвилини, не чую рук вже й ніг, 

             Затерпла всенька спина й болить вже правий бік,., 

              Гей, хто тут? Озовися! Наліг, що все тріщить. 

              Ти чуєш, піднімися, не можу більш терпіть! 

Хрін:      Хто ниє біля мене у цей святковий день? 

Яйце:    Це я - яйце свячене, хтось душить наче пень. 

Хрін:     То ковбаса, мій друже, обабіч розляглась... 

              Спить, бач, як знахабніла. 

Ковбаса: А вам до того зась... 

Яйце:  Тепер уже вільніше, і біль вже не такий Хрін: І вигляд веселіший  

Яйце: Ти  добрий, хоч гіркий. 

Хрін:  Що за такаго мають - мені не дивина... 

           Проте всі поважають, як прийде лиш весна. 

           Сьогодні свято - Пасха... 

            Я незамінний тут. 

           Який смачний я з м'ясом... 

Ковбаса: Хвалько ти, шалапут! 

             Смачніше всіх на світі і найситніша — я! 

             Мене їдять і діти, і вся людська сім'я. 

              Беруся радо в боки - гей, гоп, са -са, са - са. 
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            Червоні в мене щоки - танцює ковбаса. 

Масло: Я теж погрібний людям, їм ситності даю. 

             Мене і в страві люблять, і хворі з медом п'ють. 

             Без мене свято Пасха не може обійтись. 

Сир:  Скажи мені, будь ласка, чим гірший я ніж ти? 

           До мене дай сметани - хоч пальці оближи. 

           Й вареники із мене чи не смачні, скажи? 

Пасха: Та що там говорити! Важливіша я тут! 

           Без мене вас святити до церкви не підуть! 

          Я - голова над вами, мій рід йде з давнини, 

           Шанують нас віками і славлять щовесни! 

          Тай Пасхою Великдень звуть люди на землі. 

           Тоді і день великий - як пасха на столі. 

           З родзинками, медком їдять мене на свято 

           Із м'ясом, молоком. 

Писанка: Я писанка красуня, вся в писанках, квітках. 

             Красу митців несу я, їх славлячи в віках! 

             Мене кладуть у свято на пишному столі, 

              Щоби моїм убранством втішалися малі. 

        Ковбаса: Краса, любов - всі трублять... 

                         Давно я знаю вас! 

                        Однак мене всі люблять без всяких там прикрас! 

     Свічка:   О, знати ми повинні ціну собі і другим. 

                    Любов, як ту святиню, нести до серця всім. 

                     Свята - це дні єднання з родиною родин, 

                      Це наше спільне знамя, бо ми народ один. 

                      Розмову припиняймо, вже йдуть господарі, 
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                      Ми пісню заспіваємо у мирі і добрі. 

(виконується пісня "Христос Воскрес"). 

      

       Великдень - радісне свято. У ці дні відкривається небо, І якщо в людини 

чисті помисли, наміри, то Бог неодмінно почує і допоможе їх здійснити. Так 

молімось. І нехай торжествує над світом заповіт, якій залишив людству 

Христос - "Возлюби ближнього свого" . 

      Вітчизна наша - Україна. Красу її часто порівнюють із красою писанки. 

Усі українці у своїх пасхальних молитвах, благаючи у Всевишнього миру й 

достатку власному дому, нехай помолять Бога не обминути щедротами і 

ласками наш рідний дім - Україну. 
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Творчий проект 

«Сумочка для мобільного телефону 

«Буковинський самоцвіт»» 

                                   Автор проекту:  
Максимюк  Олеся 

Керівник: 

             Максимюк Л.І 

  
             1.  Цілі і задачі  

1.1. Мета проекту 
 Поглибити знання про культурні традиції  українського народу; 

 Провести дослідження мистецтва декору при виготовлені виробів у 

поєднанні кількох технік; 

 Збагатити й розширити знання та вміння при виготовленні виробу 

 Розширити знання по історії сумочки для мобільного телефону; 

 Удосконалити свої можливості в області проектної діяльності. 

1.2. Визначення проблеми 
1. Опанувати  нові технології і прийоми роботи з інструментами. 

2. Розвинути інтелектуальні та естетичні здібності. 

3. Гармонійно поєднати елементи оздоблення.  

4. Майстерно виготовити сумочку для мобільного телефону « 

Буковинський самоцвіт » у руслі кращих напрямків моди і традицій 

українського народу. 
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1.3. Шляхи вирішення проблеми 

 

 

1.4. Джерела інформації 
 1.       Internet. 

      2.       Бібліотека. 

                    3.       Шкільна галерея мистецтва. 

                            4.       Районний краєзнавчій посібник. 

                                     5.       Журнали, книги, посібники. 

                                              6.       Дослідження ринку. 

 

Вивчити 

джерела 

інформації. 

 

Проявити 

творчість у 

конкретному 

виді. 

 

Підібрати об’єм 

технологічної 

діяльності. 

 

       Опанувати 

новітніми 

технологіями 

під час 

виготовлення. 

 

 

 

 

 
 Виконати 

сумочку 
 для мобільного 

телефону  

« Буковинський 

самоцвіт » 
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1.5. Етапи реалізації проекту 

 

І етап.  Організаційно-підготовчий: 

- визначення завдань; 

- усвідомлення проблемної сфери; 

- вироблення ідей та варіантів 

- формування параметрів і граничних вимог; 

- вибір оптимального варіанту та обґрунтування; 

- аналіз майбутньої діяльності. 

ІІ етап.  Конструкторський: 

- складання ескізу; 

- добір матерії; 

- вибір інструментів, обладнання; 

- вибір технології обробки деталей, оздоблення виробу; 

- організація робочого місця; 

- економічне обґрунтування; 

ІІІ етап.  Технологічний: 

- виконання технологічних операцій, передбачених технологічним 

процесом; 

- самоконтроль своєї дії; 

- дотримання технології, трудової дисципліни, культури праці; 

- контроль якості. 

ІV етап.  Заключний 

- аналіз підсумків; 

- захист проекту. 
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2.  Пояснювальна записка 

2.1. Вступна частина 
       Тема творчого проекту не є для мене новою. Над нею я працюю вже 

майже 2 роки. За цей період встигла виготовити багато різних видів сумочок 

для мобільних телефонів для власного користування та у подарунок друзям. 

Але саме тепер я вирішила виготовити ексклюзивну модель, яка б 

відображала в собі частинку культури моєї рідної Буковини.  

       Відродження України неможливе без пробудження національної 

культури. Повернення до культури предків, коренів духовності – запорука 

щасливого життя на землі. 

      Вишивка – давнє і вічно молоде мистецтво. Секрет його молодості у 

єдності людини з природою, в умінні протягом століть зберігати і 

примножувати красу, дарувати людям радість.  

     Побувавши на виставці-конкурсі декоративно ужиткового мистецтва, я 

також відчула радість зустрічі з прекрасним. У кожній представленій роботі 

залишилася частинка серця майстрині. Найбільше мені припали до душі 

національні костюми с. Волока, які були розшиті бісером. І я вирішила 

відтворити цю красу у своєму проекті. 
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2.2. Історія виникнення сумочок 
для мобільного телефону 

 

   Мобільні телефони здобули величезну популярність за порівняно короткий 

час. Вони стали доступними для споживачів на початку 1980-х років. Але 

технології, що дозволили зробити їх маленькими дійсно портативними, 

розвивались поступово – протягом приблизно 10-ти років. 

   Конкуренція між операторами мобільного зв’язку спричинила здешевлення 

тарифів. Це стало вирішальним фактором різкого збільшення кількості 

абонентів. Мобільний телефон перестав бути прерогативою владних та 

бізнесових структур. Виробники мобільних телефонів жваво відгукнулися на 

потреби ринку, заполонивши його найрізноманітнішими 

багатофункціональни- 

ми моделями. Внаслідок цього постало питання збереження таких 

необхідних засобів зв’язку. На нього дав відповідь американець Річард  

Харісон, який був власником шкір-галантерейної фабрики. Бізнесмен 

придбав мобільний телефон своїй дружині, яка обожнювала оточувати себе 

різноманітними вишуканими дрібничками. Для того щоб зробити їй 

приємний сюрприз чоловік  вирішив пошити ще й  сумочку для телефону, 

яку оздобив брошкою. Дружина була в захваті. І тоді у Харісона виникла ідея 

вивести цей товар на ринок. Попит  був досить високим. Але з часом на 

ринку почали з’являтися інші виробники, і тому Харісон вирішив 

виготовляти не тільки моделі для жінок, але й для чоловіків. А ще він 

удосконалив жіночі моделі тим, що вони набули різноманітних форм і більш 

елегантно оздоблювалися.  
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2.3. Організаційно – підготовчий етап 

 

    Перш ніж приступити до роботи, я вивчила і проаналізувала різні види 

сумочок для мобільних телефонів із журналів, книжок, Інтернету, музеїв та 

ін. Весь матеріал я узагальнила у таблиці. 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

                                  Макраме 

   

      Шиті 

   В’язання 

    гачком    В’язані 

   спицями 

   Сумочка для мобільного 

телефону 

 

     Ткацтво 
  Вишивка 

   бісером 

 

   Вишивка  Бісеропле- 

     тіння 
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2.4. Аналіз моделей-аналогів 
 

 Даний проектований виріб повинен відповідати певним технологічним, 

естетичним та економічним вимогам: 

 Мати естетичний та оригінальний вигляд 

 Відповідати призначенню 

 Бути практичним  

 Не потребувати значних матеріальних затрат 

 Бути не складним у виконанні 

 Бути зручним у використанні 

                  

                 
 

 

Модель №1. Виконана з допомогою переплетення у шаховому порядку 

основної лакової тканини та атласної стрічки червоного кольору. Сумочка 

оздоблена бісером. 

Модель №2. Виконана із атласної тканини, оздоблена золотавою аплікацією 

та косою бейкою, а також вишивкою бісером форми  ―соломка‖. 

Модель №3. В даній моделі поєднуються лакова тканина з штучною шкірою, 

яка має оригінальний малюнок. Оздобленням виступає рюша із лакової 

тканини та каміння.  

Модель №4. Виконана з атласної тканини, оздоблена аплікацією чорного 

кольору,яка розшита колотим бісером в тон аплікації. 
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Модель №5. Виконана поєднанням двох тканин одного кольору, але різних 

за блиском, викладених у вигляді дівочої коси. 

Висновок: використовуючи одну й ту ж базову форму, але змінюючи 

конструкційний матеріал та різні види оздоблення можна отримати досить 

різнопланові вироби. 

  3. Конструкторський етап 
3.1. Підбір конструкційних 
матеріалів  та оздоблення 

 

 

  

 Шовкова 

  Тканина   Льняна Бавовняна 

Шерстяна

ааа 

 

Бавовняна    –   доступні по ціні, але не підходять тому, що надто тонкі і 

швидко 

  і  льняна           втрачають свій зовнішній вигляд. 

Шовкова       –  гарна на вигляд тканина, але для даного виробу не практична 

                              тому, що надто тонка. 

Шерстяна      –  довго зберігає свій зовнішній вигляд, практична, цупка. 

                              Підходить по товщині та зносостійким властивостям. 

 

    Бісер   Стрази 

  Стрічка 

 Оздоблення  Паєтки     Шнур 

Аплікація 

 

Вишивка 

 Каміння 
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Дану модель можна оздобити з допомогою вишивки, кольоровими нитками  

або бісером. Я обираю вишивку бісером, оскільки вона є більш яскравою і 

виразною і має вишуканий, ексклюзивний вигляд. 

3.2. Побудова креслення сумочки 
 

      Мірки, см:  Дтел – 10; Штел  – 5  

      Припуски, см:  Пд – 2-5; Пш – 1-3                                               Таблиця №1 

№ 

п/п 

            

 

 

 

 

 

         Послідовність операцій 

Розрахункова 

    формула 

    Графічне 

 зображення 

   

  1 

 

Накреслити прямий кут з вершиною 

в точці В 

   в 

  

  2 

 

Відкласти довжину сумочки 

 

ВН= Дтел + Пд = 

=10+3=13 

 в 

 

 

 н  

  

  3 

 

Відкласти ширину сумочки 

 

ВВ1=(Штелх2)+ 

+Пш=5х2+2,5= 

=12,5 

 в                 в1 

 

 

 н    

  

  4 

 

Побудувати прямокутник  

НВВ1Н1 

  в                 в1 

 

 

 н                 н1     

                           Креслення сумочки ( у масштабі М 1:2 )         Додаток №1           
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3.3. Розробка  ескізу вишивки 

    Опрацювавши різні джерела інформації… 
 

 
… я створила власний ескіз вишивки 
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                         Додаток №2 
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3.4. Розробка ескізу сумочки 
        Сумочки для мобільних телефонів не вирізняються великою 

різноманітністю форм, і тому я вирішила використати базову модель. 

                                                  Додаток №3 
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3.5.  Підбір інструментів та матеріалів 
   Технічна документація вже готова, отож можна приступати до роботи. Але 

потрібно підібрати ті інструменти та матеріали, які мені знадобляться. 

  Обладнання та інструменти: 

 Швейна машина 

 Ножиці 

 Бісерна голка 

 Лінійка 

 Циркуль 

 Шпильки  

 Наперсток  

 

 Матеріали: 

 Шерстяна тканина 

 Підкладочна тканина 

 ―Колотий ‖ бісер – 6 кольорів 

 Круглий бісер – 2 кольори 

 Паєтки 

 Нитки 

3.6. Правила ТБ та 

санітарно-гігієнічні вимоги 
1. Робоче місце для швацьких робіт  повинно бути зручним; 

2. Стіл з усіма інструментами та матеріали повинен стояти так, щоб світло 

падало зліва або спереду; 

3. Інструменти та пристосування розміщують з правої сторони, а матеріали 

зліва; 

4. Під час роботи треба сидіти рівно, не сутулячись; 

5. Відстань від очей до роботи 25-30 см ; 

6. В процесі шиття слід бути обережними при роботі з голкою, ножицями, 

праскою і дотримуватись правил безпеки праці. 
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3.7. Економічне обгрунтування 
Розрахунок вартості матеріалів  

Таблиця №2 
№ 

Матеріали 

Ціна за 

одиницю 

товару 

Витрати         

матеріалу 
Вартість 

витрат 

1 Основна тканина 240 грн 15 см 36 грн 

2 Підкладочна тканина 40 грн 15 см 6 грн 

3 Бісер колотий (Японія):    

 - червоний 25 грн 1 пачка 25 грн 

 - зелений світлий 25 грн 1,5 пачки 37,5 грн 

 - зелений темний 25 грн 0,5 пачки 12,5 грн 

 - синій 25 грн 0,2 пачки 5 грн 

 - бузковий 25 грн 0,1 пачки 2,5 грн 

4 Бісер круглий (Чехія)    

 - рожевий 10 грн 0,5 пачки 5 грн 

 - бузковий 10 грн 0,2 пачки 2  грн 

 - блакитний 10 грн 0,2 пачки 2  грн 

5 Атласна стрічка 10 грн 15 см 1,5 грн 

6 “Липка” стрічка 25 грн 2 см 0,50 грн 

7 Нитки 8 грн 0,5 котушки 4 грн 

 Усього   107 грн  

         

                                               Визначення ціни виробу       
                                                                                                    
Таблиця №3 
Собівартість матеріалів 107 грн 

Оплата праці (вишивка) 1800(к-ть бусин) × 0,07 грн(ціна вишивки 

однієї бусини  = 126 грн 

Оплата праці (пошиття) 35грн (договірна ціна) 

Всього 268 грн 00 коп 
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4. Технологічний етап 
4.1. Послідовність виконання роботи 

1. Настелити тканину «у згин»(лицьовим боком у 

середину),вирівнюючи краї і сколоти шпильками. 

2. Розкласти деталі з урахуванням напряму нитки основи. Приколоти 

кравецькими шпильками. 

3. Обвести крейдою контури деталей викрійки. 

4. Відкласти припуски на шви. 

5. Нанести контрольні точки на лінії. 

6. Розкроїти деталі верху та підкладки. 

7. Перенести малюнок вишивки на тканину. 

8. Вишити малюнок бісером. 

9. Зметати зрізи на основній та підкладочній тканині. 

10. Прострочити шви.  

11. Видалити нитку зметування.  

12. Розпрасувати шви.  

13. Зметати нижній зріз сумочки, розташовуючи поздовжній шов 

       посередині задньої сторони виробу.  

14. Виконати зшивний шов. 

15. Надрізати тканину у кутках. 

16. Аналогічно виконати обробку деталі з підкладочної тканини. 

17. Деталь виробу із основної тканини вивернути на лицьовий бік. 

18. В середині деталі із основної тканини розмістити підкладку. 

19. Сумістити поздовжні шви верху і підкладки. 

20. Обробити верхній зріз атласною стрічкою. 

4.2.  Оздоблення сумочки вишивкою бісером 
1. З допомогою швацького мила перенести малюнок на тканину. 

2. Перед вишиванням увесь бісер розкладають у маленькі блюдця. 

3. Вишивання малюнка починають від центру квітки. 

4. На закріплену з правого краю робочу нитку нанизують по 4 бісеринки 
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     жовтого кольору. 

5. Нанизавши бісеринки одного рядка, нитку з ними прикріплюють з 

     лівого краю і зворотним ходом голки роблять прикріпки. 

6. серединку квітки утворюють із 3 рядів жовтого бісеру, які 

    розташовують один над одним. 

7. Пелюстки квітки вишивають червоним кольором, нанизуючи на голку 

по 3 бісеринки. Напрям стібків повинен йти за формою мотиву, тобто 

збігатися з напрямком пелюсток. Довжина стібків не повинна 

перевищувати 1 см. Стібки повинні мати однаковий натяг і щільно 

лягати один коло одного.  

8. Вишиваючи листочки стібки розташовують так, щоб вони збігалися з 

напрямком прожилок на них. 

9. Колір нитки, якою вишивають, повинен збігатися з кольором основної 

тканини. 
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4.3. Технологічний етап 
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5.  Заключний етап 

5.1. Висновок 
Мені здається, що декоративно-ужиткове мистецтво покликане розвивати 

потяг нашого покоління до народної творчості. А ми, нащадки, мусимо не 

втратити цей потяг до краси й досконалості, що надихав наших предків. Наші 

мистецькі вироби повинні зберігати 

енергію нації, яка будується на доброті,любові до рідної землі,природи, 

краю. 

      Все, що оточує нас у побуті повинно не тільки  служити людям, а й 

виховувати смак, викликати гарний настрій. І тому виготовляючи речі своїми 

руками існує можливість врахувати власні бажання, впровадити цікаві ідеї, 

сміливі дизайнерські рішення. А найголовніше – такого виробу більше ні в 

кого не буде. Працюючи над проектом я: 

 

 Дізналася про цікаві моменти з історії вишивки бісером та створення 

сумочок для мобільних телефонів 

 Ознайомилася з багатьма різноманітними техніками оздоблення 

сумочок 

 Моя робота сподобалася рідним та друзям 

5.2.  Презентація 
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5.3. Реклама 
      Реклама буває: 

 

 Реклама-інформація; 

 Реклама-переконання; 

 Реклама-нагадування. 

 

Ми обираємо рекламу-переконання: 

 

Ця сумочка легка й манірна 

Прекрасна і чарівна 

Для панянок говірких 

Для дівчаток молодих 

 

Із паєток, намистинок 

Із леліток і бусинок 

Вигляд просто ексклюзив 

Купиш – маєш позитив 

 

                               Використана література: 

1. Боринець Н., Ходзицька І. Українська народна вишивка. ─ К.:Освіта, 1997. ─ 47 с. 

2. Воронець І. Рукоділля в школі. ─ К.:Освіта, 1998. ─ 55 с. 

3. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. 5-9 кл. ─ К.:А.С.К.1999. ─232 с. 

4. Денисенко Л.І. та ін. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 

Підруч. для 5 кл. ─ К.:Педагогічна думка, 2005. ─ 176 с. 

5. Кизлова Т.В. Основи моделювання і художнього оформлення одягу.─ К.:Генеза, 

1997.─ 65с. 

6. Філановський  Г.,Супрун О.Костюм ХХ століття. ─ К.:Веселка, 1990. ─ 

45 с. 
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Урсу В.М.,  

вчителя Захисту 

Вітчизни 

Глибоцької гімназії 
 

 

 
 

 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

244 

 

 

План – конспект  уроку  в 10 класі 

«Стрілецька зброя, поводження з нею, 

догляд і зберігання. 

Автомат Калашникова» 

Загальні відомості 

Призначення, бойові властивості автомата. Поняття про будову 

автомата та його автоматичну дію. Розбирання і складання автомата. 

Порядок неповного розбирання, складання автомата. 

Навчально-виховна мета: 

• Вивчити з учнями бойові властивості, загальну будову АК-47 та АК-

74; 

• Познайомити учнів з послідовністю неповного розбирання автомата; 

• Виховувати почуття впевненості та безвідмовності автомата. 

Навчальні питання: 

1. Історія створення стрілецької  зброї. 

2. Призначення автомата, бойові властивості та загальна будова, 

принцип роботи автомата. 

3. Порядок розбирання і складання автомата. 

4. Модифікація АК. 

Місце проведення: кабінет  «Захисту Вітчизни». Час: 45 хв. 

Навчальні посібники: підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.).  

Матеріальне забезпечення: Відеопроектор. 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

245 

 

 

   ВСТУПНА ЧАСТИНА: 10 хв. 

Шикування учнів, рапорт командира вчителеві, перевірка юнаків, 

привітання. 

Оголошення теми, мети та порядку проведення уроку. 

Стройове тренування: повтор виконання команд, які тренували на 

попередньому занятті; виконання роздільно прийомів виходу із строю та 

постановки в стрій; елементи строю. 

Питання для повторення: 1) мета та завдання вогневої підготовки;  

2) класифікація стрілецької зброї. 

 

   ОСНОВНА ЧАСТИНА:  30  хв. 

СЛАЙД №2 

Історія створення стрілкової зброї: 

- Першість в створенні автомата - індивідуальної автоматичної 

самозарядної зброї  належить Росії, її в 1916 р. створив   російський інженер 

В.Г.Федоров, великий вклад  в розвиток автоматичної зброї внесли асистент 

Федорова з 1916 р. В.А.Дегтярьов и учень – Г.С.Шпагін. 

 

СЛАЙД№3 

 

- в 1947 р. молодий конструктор Михайло Калашников опередивши 

іменитих зброярів, виграв конкурс по створенню стрілкової  системи  

під патрон 7,62*39 зразка 1943 р. 

- автомат Калашникова став кращим з  зразків стрілецької зброї і в 1960 

р. його конструкції почали тріумфувати по світу. 

- В 1961 р. на озброєння прийняті ручний кулемет Калашникова РПК и 

РПКС і більш потужний станковий кулемет ПКС. 
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- З 1974р. випускається АК – 74, з меншим калібром – 5,45 мм. 

- Наразі випускається зброя третього покоління – АК -74М, його версії – 

АК -101 і АК -102 під натовський патрон калібру 5,56 мм, АК -103 і АК 

– 104 під патрон 7,62мм, новий компактний АК -105 під патрон 5,45мм. 

- Автомати Калашникова знаходяться на на озброєнні армій більш ніж в 

50 країнах, за даними РІА «Новости» всього випущено більш ніж 100 

мільйонів одиниць АК.  

СЛАЙД№3 

Михайло Тимофійович Калашников (род. 10 листопада 1919р.) — 

видатний конструктор зброї СССР і Росії, генерал-лейтенант, двічі Герой 

Соціалістичного Труда, лауреат Сталінськоі премії (1949р.). В 1999р. 

нагороджений орденом святого апостола    Андрія Первозванного. 

СЛАЙД№4 

Призначення автомата Калашникова 

Автомат Калашникова є основним видом автоматичної стрілецької 

зброї. Автомат набув широкого визнання. Він простий за конструкцією та 

має високі бойові й експлуатаційні якості.  

СЛАЙД№5 

На основі цього автомата створені та прийняті на озброєння армії ручний 

кулемет Калашникова (РКК) та інші зразки стрілецької зброї з ефективними 

бойовими властивостями. 

Автомат Калашникова калібру 5,45 мм або 7,62 мм є індивідуальною 

зброєю і призначений для знищення живої сили й ураження вогневих засобів 

противника. Для ураження противника в рукопашному бою до автомата 

прикріплюється штик-ніж. З автомата ведеться автоматичний або одиничний 

вогонь. Автоматичний вогонь є основним: він ведеться короткими 5 

пострілів) і довгими (до 10 пострілів). 

 



ШВПМ «Акме»  Збірник №2 «Ідеї.Пошуки.Знахідки» 2017- 2018 

 

247 

 

СЛАЙД№6 

Бойові властивості автомата АК-74, АКМ 

Бойові властивості автомата характеризуються даними, веденими в 

таблиці 1. 

    Таблиця 1 

 

Характеристики АКМ АК-74 

Калібр ствола, мм 7,62 5,45 

Прицільна дальність стрільби, м 1000 1000 

Найдієвіший вогонь, м 400 500  

Дальність прямого пострілу, м:   

 по нерухомій цілі 350 440 

 по рухомій цілі 525 625 

Темп стрільби, пострілів/хв. до 600 до 600  

Бойова швидкострільність, пострілів/хв.:   

 одиничними 40 40 

 чергами 100 100 

Вага із зарядженим магазином, г 3,6 3,6 

Вага штика-ножа, г 450 490 

Місткість магазина, патронів 30 30 

Гранична дальність польоту, м 3000 3150 

Убивча дальність кулі, м   1500 1350 

Початкова швидкість кулі, м/с 715 900 

Вага патрона, г 16,2 10,2  
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СЛАЙД№7 

Загальна будова автомата 

Автомат складається з десяти основних частин : ствол із ствольною 

коробкою, прицільним пристроєм і пістолетною рукояткою; кришка 

ствольної коробки; затворна рама З газовим поршнем; затвор; поворотний 

механізм; газова трубка зі ствольною накладкою; ударно-спусковий 

механізм; цівка; магазин; компенсатор (в АКМ) або дуловий гальмо-

компенсатор (в АК-74). У комплект автомата входять: штик-ніж, приладдя, 

ремінь, шомпол і сумка для магазинів. 

Автоматична дія автомата базується на використанні порохових газів, 

що відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами. 

 

СЛАЙД№8 

Порядок неповного розбирання автомата. 

Розбирання автомата може бути повним і неповним. Повне розбирання 

автомата здійснюється для чищення його при значному забрудненні, після 

перебування його під дощем, у піску чи снігу, при переході на інше мастило і 

для ремонту. У решті випадків виконується неповне розбирання. 

Розбирається і складається автомат на столі або на чистій підстилці. 

Частини і механізми складають у порядку розбирання. Поводитися з ними 

слід обережно,. не класти одну частину на іншу, не докладати зайвих зусиль, 

не робити різких ударів. 

Неповне розбирання автомата виконується так: .  

1 Відокремити магазин. Утримуючи автомат за шийку приклада чи 

цівку, правою рукою   охопити магазин, великим пальцем натиснути на 

засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після 

цього перевірити, чи не залишився патрон у патроннику, для чого перевести 
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перевідник донизу, відвести рукоятку затворної рами назад, оглянути 

патронник, відпустити рукоятку затворної рами і спустити з бойового зводу.  

2 Вийняти пенал з приладдям. Притиснути пальцем правої руки 

кришку гнізда приклада так, щоб пенал під дією пружини вийшов з гнізда; 

розкрити пенал і вийняти з нього протирку, йоржик, викрутку, вибивач і 

шпильку. Якщо автомат із складеним прикладом, то пенал знаходиться в 

кишені сумки для магазинів. 

3 Відокремити шомпол. Відтягнути кінець шомпола так, його головка 

вийшла з-під упора на основі мушки, і витягів шомпол догори. 

4 Відокремити дулове гальмо-компенсатор. 

5 Відокремити кришку ствольної коробки. Лівою рукою охопи, ти 

шийку приклада, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ 

напрямного стержня поворотного механізму; правою рукою підняти вгору 

задню частину кришки ствольної коробки і відокремити кришку. 

6 Відокремити поворотний механізм. Утримуючи автомат лівою 

рукою за шийку приклада, великим пальцем цієї ж рука натиснути на виступ 

напрямного стержня поворотного механізму до виходу його п'ятки з 

повздовжнього паза ствольної коробки, підняти задній кінець напрямного 

стержня і вийняти поворотний механізм з каналу затворної рами. 

7 Відокремити затворну раму із затвором. Продовжуючи утримувати 

автомат лівою рукою, правою відвести раму назад до упора, підняти її разом 

із затвором і відокремити від ствольної коробки. 

8 Відокремити затвор від затворної рами. Взяти затворну раму в ліву 

руку затвором догори, правою рукою відвести затвор назад, прокрутити його 

так, щоб головний виступ затворі вийшов з фігурного вирізу затворної рами, 

і висунути затвор уперед. 

9 Відокремити газову трубку зі сталевою накладкою. Утримуючи 

автомат лівою рукою, правою надіти пенал для приладдя прямокутним 
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отвором на виступ замикача газової трубки, повернути замикач від себе до 

вертикального положення і зняти газову трубку газової камери. 

Порядок складання автомата. 

Складання автомата здійснюється в зворотній послідовності. Під час 

складання необхідно звіряти номери частин і механізмів автомата. 

Увага! Після приєднання кришки ствольної коробки проводиться спуск 

курка й автомат ставиться на запобіжник. 

Принцип роботи АК 

ВІДЕО№1 

 

СЛАЙД№9 

Модифікація АК 

Автомат Калашникова неодноразово модифікувався, і тільки в Росії 

випускається під три типа патронів: проміжний 7, 62 мм (АК-47, АКМ, 

АКМС), малокаліберний 5,45 мм (АК-74, АКС-74, АКС-74у), 

«натовський» 5,56 мм   (АК-100) 

 

На АК-74М встановлений пластмасовий приклад що складається та 

стандартний вузол кріплення (планка) для нічного приладу 

прицілювання. Кришка ствольної коробки посилена, що зменшило 

вірогідність її пошкодження при ударах, особливо в рукопашному бою. 

Більш міцна конструкція дозволяє вести стрільбу з підствольного 

гранатомета без установки додаткового кріплення кришки и шомпола, 

що було необхідно на попередніх моделях. 

   СЛАЙД№10 

АК-101/103 

Створений на базі модернізованого автомата Калашникова. Відрізняється 

типом застосовуємого боєприпасу. Має пластмасовий приклад що 
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складається , дульний гальмо-компенсатор, стандартний вузол кріплення 

(планка) для встановлення оптичних та нічних прицілів. 

ВІДЕО№2 

 

■ ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв. 

Нагадування теми заняття і навчальної мети. Зазначення позитивних 

моментів і недоліків. Визначення найбільш активних учнів». 

■ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:  олрацювати статтю підручника, с. 

109-116. 
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План – конспект уроку з предмета  

« Захист  Вітчизни »    у 11 класі «Ручні 

осколкові гранати Ф-1, РГД-

5,РГН,РГО,призначення, будова,бойові  

властивості,поводження,прийоми 

метання» 

Мета заняття : Сформувати в учнів поняття про ручні осколкові гранати та 

необхідність дотримання заходів безпеки при поводження з ними. Практично 

показати прийоми метання гранати, послідовність зарядження та метання. 

Місце проведення : кабінет № 13 

Матеріальне забезпечення : навчальні ручні гранати,Ф-1,РГД-5,РПКГ, 

     таблиці,плакати,стенди,відеофільм. 

Методичне забезпечення:Підручник «Захист Вітчизни»,план-конспект 

                                          Хід  заняття   

І.Організаційний етап (шикування,привітання та доповідь, 

перевірка готовності до заняття. 

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності 

1- Опитування  особового складу ( техніка безпеки під час стрільби із 

ПГ. 

2-  Фронтальна бесіда з елементами розповіді ( будова АК,призначення 

частин і механізмів,принцип роботи автомата, ТТХ,розвиток 
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стрілецької зброї,внутрішня та зовнішня балістика польоту 

кулі,спорядження магазина патронами). 

3- Оголошення теми та навчально-виховної мети заняття. 

     ІІІ. Вивчення нового  матеріалу. 

1- Перегляд  відеофільму ( ручні осколкові гранати та поводження з 

ними,призначення,властивості,заходи безпеки,прийоми метання), 

тривалість в/фільму – 15 хв. 

                                        

          2- О С О Б И С Т А   З Б Р О Я   С О Л Д А Т А  

   До особистої зброї належить стрілецька зброя,з якої веде вогонь одна 

людина. 

Інша зброя,для застосування якої потрібні дві і більше особи,(колективна 

зброя). 

 Особиста стрілецька зброя: АК-74- для 

командирів,стрілків,ст.стрілків,наводчик-оператор БТР,помічник 

гранатометника,екіпажу  БМП,розвідників; 

   РКК- кулеметник механіз.відділення. 

   РПГ-7В – гранатометник,СВД-снайпер,пістолети АПС чи ПМ-механік-

водій,водій, 

    гранатометник. 

  РГН,РГО,Ф-1,РГД-5,РКГ-3РОГ-усі солдати,сержанти,деякі прапорщики 

та офіцери не менш ніж по одній,при переход до оборони більше видають. 

 Під час наступу-видають не менш ніж 2 гранати РГН,РГД-5 

 Кожний стрілок- по 5 магазинів( 30 шт.) та додатково. 
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     3- ЕКІПІРОВКА СОЛДАТА ( насильна) 

-  польове спорядження,сталева каска,протигаз,саперна лопатка,фляга,плащ- 

  накидка,комплект польового обмундирування; 

-речовий мішок,казанок,ложка,кухоль,сухий пайок на 1-3 дня,АІ-1,засоби 

знезараження води,предмети гігієни. 

Екіпіровку, яку перевозять у БТР, БМП , авто. – ЗЗК,запас 

боєприпасів,додатковийсухий пайок,теплий одяг(валянки,тілогрійка ) . 

Солдат зобов’язаний тримати зброю і екіпіровку в справному 

стані,стежити за боєприпасами,вчасно доповідати що половина витрачено.                                    

   4- Граната 

1610 р.- перша граната у світі появилась у Росії ,ударної дії,кремній видавав 

іскру при падінні.  ХVІІ ст.. російська піхота – гранати 0,5-2 кг на озброєння 

мала.1853-55 рр. під час оборони Севастополя  М.М.Зінін(гранати на 

нітрогліцерині). 

1884 р. російська армія-гранати ударної дії з капсулами,1910 р.- російська  

армія – гранати дистанційної дії з запалом до 5 сек                          

1915 р.- Ф.В.Ковешніков –Ф-1 ( 3,5 сек),у ВВВ –РГ-42,РГД-5 гранати. 

Ручні осколкові гранати-для знищення  живой  сила противника в  

ближньому бою осколками та ударною хвилею(атака,наступ,окоп,сховище 

населених пунктах застосувати).,для знищення техніки,мостів,споруд. 

Залежно від радіуса дії осколків гранати розрізняють: 

1.Наступальні – РГД-5,РГН(25 м радіус дії) 

2.оборонні Ф-1,РГО (200 м радіус дії ) 

( 1 )-Будова гранати РГД-5:корпус (верх. та ниж. частини ) 

Верхня частина – ковпак, вкладиш, трубка запалу, пробка, запал. 
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Нижня частина – зовнішня оболонка, вкладиш, пороховий розряд для 

розриву гранати на осколки (25 м) . БУДОВА НА ТАБЛИЦІ: 

(2)- Будова гранати Ф-1-осколкова, радіус дії 200 м. кидати з укриття    

(БМП , БТР, ТАНК, окоп, траншеї, стіни, камінь, дерево). 

Будова гранати Ф-1:корпус-чавун з борозенками для розриву, різба для 

запалу, пробка , розривний заряд для розриву чавунного корпусу.                                    

УЗРГМ – уніфікований запал ручної гранати модернізований - для вибуху 

розривного заряду. 

Будова: 1-удар.мех.( для запалювання капсуля-запальник) , 2- бойова 

пружина ,     3 –      ударник , 4- шайба ударника, 5- спуск. важіль, 6- 

запобіжна чека,7-уповільнювач , 8- капсуль-запальник, 9- капсуль – 

детонатор ( для розриву розривного заряду). 

РГН,РГО – гранати ударно – дистанційної дії,розриваються від удару об 

земля. Поводження з гранатами – переносити у  сумках,запали окремо від 

гранат,загортати у папір,періодично оглядати ( їржа , вм’ятина ), кінці чеки 

розведені і без тріщин на загинах, переносити гранати без 

вібрацій,ударів,бруд, 

вогонь,сирості , підмочені гранати і запал – висушити не на вогню,заряджати 

гранату перед кидка,не торкатися гранати,що не розривалась .                 

5- Метання гранати–кидок без перешкод (гілок дерев,високу 

траву,дроти,стіна). 1.підготовка гранати ( зарядити,зайняти положення ).      

ТАБЛИЦЯ  ФАЙЛА: 

2.метання гранати ( каску одягати). 

Зарядити гранату за командою «Гранатою вогонь» або самостійно у бою. 

Метання гранати : -лежачи,-з коліна,-стоячи,-у русі,- з БМП,- БТР,-

танка,мото,- окоп, траншеї, у пішому порядку тільки наступальні гранати. 

Метання гранати : граната у праву руку, пальцами натиснути  на спусковий 

важіль, лівою  рукою зняти  запобіжну чеку і  розмахом  кинути  та  

сховатися. 
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1.метання лежачи : з положення для стрільби лежачи,АК на землю, гранату 

у праву руку,лівою зняти чеку, встати на коліно ,замах,кинути  та  стріляти. 

2.метання з коліна :з положення стрільби з коліна,гранату у праву руку,АК 

у ліву руку або на землю,зняти чеку лів.рукою,зробити замах 

гранатою,корпус назад повертаючи праворуч і кинути падати у перед. 

3.метання стоячи з місця : велика  точність,обличчя до цілі,гранату у праву 

руку,АК у ліву,зняти чеку, правою ногою крок назад,корпус 

праворуч,зробити замах гранатою по дузі вниз – назад,повертаючись  

корпусом до цілі кинути ривком з переносом вагі тіла на ліву ногу і зброю  

відвести назад. 

- стоячи з місця : по дузі вгору-назад 

-у окоп і траншеї – кидки гранату під великим кутом( висока траєкторія) 

-у вікно,двері,пролом – кидати під малим кутом(пряма траєкторія польоту 

гранати). 

- з окопу,траншеї – АК на землю,праву ногу назад,гранату у верх-

назад,опора на ліву ногу і кидати 

-метання в русі-(використ.силу ніг,корпуса,рук,розбігу),АК у 

лів.руку,граната у праву,зняти чеку,рука з гранатою вперед-назад і 

вниз,повертати корпус  у право,зигнути праву ногу на 3-му кроці поворот 

корпуса і кидок. 

Польот гранати : важіль у бік,пружина передає енергію ударнику і наколює 

капсуль-запальник , іскра  переходить на уповільнювача і капсуль- детонатор 

підриває розривний заряд гранати,корпус розривається на осколки. 

Кумулятивні гранати-концентрація енергії спрямованого вибуху. 

Ручні гранатомети : РПГ-7,ПГ-7 В,на АК-74,станковий гранатомет. 

 

ІV. Узагальнення систематизація й контроль знань та вмінь учнів. 

   Нагадування теми,навчально-виховної мети та ступенів ії досягнення. 
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V. Підбиття підсумків заняття  

   1- Відмітити кращих учнів на занятті. 

   2-Перевірка ступеню засвоєння нового матеріалу учнями. 

 

VI. Домашнє завдання. 

  Прочитати відповідний параграф підручника «Захист Вітчизни»(10-11 кл.) 
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