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2016 

Урок ___10______ 

Дата____10.02.2016 р.______ 

Клас 7. 

Тема уроку: Вишивка як вид оздоблення текстильних матеріалів.  

Прозорі техніки вишивання. Мережки – прозора лічильна техніка 

вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережками.        

Мета уроку:  

 

 Освітня: створити умови для формування в учнів понять про прозорі техніки 

вишивання, про мережку та її види, про композицію української вишивки та 

принципи її побудови; для формування умінь та навичок планувати свою 

роботу, розробляти композицію вишивки, сприяти актуалізації життєвого 

досвіду учнів та формуванню уявлення про зв'язок культури з життям та 

побутом людей.  

 Виховна: створити оптимальні умови для виховання в учнів поваги до праці, 

бажання брати участь у трудовому процесі, інтересу до проектної 

діяльності,потреби виявити себе у різноманітних видах творчої діяльності. 

 Розвиваюча: сприяти розвитку естетико-сенсорної сфери особистості, що 

формує цілу низку життєвих  компетентностей: соціальної, інформаційної, 

полікультурної, комунікативної, самоосвіти та саморозвитку, продуктивної 

творчої діяльності учнів. 

 

Методичне оснащення уроку:  

 

 1. Матеріально-технічна база:  

 Майстерня трудового навчання;  

 Проектор, екран, ноутбук;  

  Матеріали для контролю знань учнів. 

 

 2. Дидактичне забезпечення:  

 Робочий зошит;  

 "Візерунок настрою" 

 Електронна презентація з теми;  

 Матеріали для контролю знань учнів:   

Обладнання: компьютер, зразки готових виробів, таблиці, картки-завдання, 

шаблони, олівці. 
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Методи навчання: робота за картками по групах, розповідь, бесіда, 

демонстрація, навчальна групова робота, робота в парах, творча 

індивідуальна робота, метод «Мікрофон», , гра, метод конструювання понять, 

метод порівняння, метод евристичних запитань, самостійна робота.  

 

Форми організації пізнавальної діяльності учнів: індивідуальна, парна  та 

групова робота.  

 

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки: історія, народознавство, 

трудове навчання, образотворче мистецтво, математика. 

 

Поняття і терміни: прозорі шви, мережка, композиція, форма, колір, 

симетрія та асиметрія, проект. 

 

Тип уроку: комбінований урок  

 

Форма уроку: урок-подорож 

 

План уроку. 

І.Організаційна частина 

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів. 

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності.  

ІV. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. 

V. Вивчення нового матеріалу.  

VІ. Закріплення  вивченого матеріалу  

VІІ. Практична робота.  

            VІІ.1.Вступний інструктаж. 

            VІІ.2. Поточний інструктаж.  

            VІІ.3. Виставка робіт. 

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія.  
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Хід уроку. 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. 

 

1) привітання; 

2)призначення чергових. 

3) перевірка присутності учнів за рапортом чергового; заповнення 

вчителем класного журналу; 

 4)перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, наявність 

спецодягу, матеріалів, обладнання); 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

. 

Українська вишивка – традиційний вид оздоблення одягу нашого народу. 

Декоративним прикрашанням одягу наші предки займались віддавна, про це 

свідчать археологічні знахідки – золота пектораль з Товстої Могили (IVст. до 

н.е.). Вишивка виникла з любові до рідного краю, потреби не тільки бачити 

красу, а й творити її власними руками. Вишивкою прикрашали сорочки, 

кожухи, корсети, головні убори, рушники, серветки, скатертини, доріжки, 

килими, наволочки. 

Україна завжди асоціюється з піснею, вишиванкою. У нас, у українців, 

існують давні традиції, які ми повинні відроджувати, зберігати, 

примножувати. 

 

     Вишивка – це один з самих найулюбленіших видів 

декоративно-прикладного мистецтва в Україні. У вишивці яскраво 

розкривається душа українського народу, його прагнення до краси. Ви вже 

багато знаєте про вишивку. Протягом роботи на уроках  в 5-6 класах ми з 

вами знайомилися с різними видами швів української народної вишивки та 

створювали творчі проекти дизайнерського напрямку на виготовлення 

вишитих виробів з використанням цих швів. Той досвід, який ви набули під 

час створення проектів знадобиться вам і в цьому році, тому що при вивчені 

теми «Оздоблення виробів» ми також свою роботу націлимо  на створення 

творчого проекту. Ви отримуєте змогу реалізувати свої творчі можливості, 

спираючись на свій життєвий досвід, досвід своїх батьків, досвід, набутий на 

уроках трудового навчання.  Досвід, набутий при створенні творчих проектів, 

допоможе вам впевнено почуватися в житті, орієнтуватися в поблемних 

ситуаціях, продуктивно почуватися в різних коллективах та стати 

професіоналом свого діла. 
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Вправа «Візерунок настрою». 

        У вас на робочих столах лежать кольорові зірки, виберіть той, який 

більше подобається, напишіть свої очікування на сьогоднішній урок, 

виразивши їх трьома словами і приклейте на плакат "Візерунок настрою".  

 

 

 

ІІ.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 

Сьогоднішній урок ми проведемо незвичайно. Сьогодні я вас запрошую у 

подорож до Міста Майстрів, ми помандруємо його вулицями та довідаємося 

багато цікавого . А що ви очікуєте від сьогоднішньої мандрівки, стоячи біля 

воріт міста? 

  Подивіться на дошку, ми знаходимося біля воріт до цього міста, але ж вони 

зачинені. Я підхожу до дошки, і зараз відчиню ці ворота (вчитель прикладає 

зусилля). Ой, а ворота не відчиняються, але я бачу на них якийсь лист. 

Давайте зачитаємо його? 

Учитель пропонує зачитати лист учениці. 

Текст листа. 

Дорогий друже! Для того, щоб потрапити до нашого острова, треба згадати 

все, що ти вивчав на уроках трудового навчання  з технології виготовлення 

вишитих виробів в 5-6- класах, і  якщо твої знання міцні-ворота 

відчиняться! Бажаю успіху!  

             2.Виконання різнорівневих завдань. 

Ось яку загадку нам загадали?! Так, давайте згадаємо все, що ми знаємо про 

техніки вишивання, виконавши завдання. Ми будемо працювати в групах. 

Перш ніж ми почнемо з вами роботу, дайте відповідь на запитання: 

 Працюючи в групах які якості Ви розвинете в своїй особистості? 

-Учні дають відповідь. 

-Учитель підводить підсумок.  

Робота в групах дасть Вам можливість вільно висловлювати власні думки, 

обговорювати їх, розвиває комунікативні та соціальні компетентності, 

критичне мислення, увагу, пам'ять. 

*Робота в групах. 

Завдання для І групи «Склади поняття» 

Вам запропоновані картки з трьома поняттями, але літери  в них 

переплуталися. Складіть літери в певному порядку і дайте визначення 

отриманим поняттям. 
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 Відповіді: орнамент, мотив, канва. 

 

Завдання для ІІ та ІІІ групи  

       На дошці прикріплені дві таблиці «Класифікація швів за способом 

вишивання» та «Класифікація швів за технікою вишивання». Поруч з ними 

знаходяться картки з назвами швів. Визначте, до якої групи відносяться шви 

та по черзі прикріпляйте картки з їх назвами до колонок таблиць. Відповідь 

обґрунтуйте. 

Класифікація швів 

за способами вишивання                                        за технікою вишивання 

 

 

 

 

НАБОР КАРТОК: косий хрест, стебловий, кривулька, тамбурний, петельний, 

ретязь, напівхрест ,гладь,мережки, виколювання, прямий хрест,вирізування. 

Відповідь:                               

Класифікація швів. 

      за способами вишивання                                   за технікою вишивання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для ІY групи «Знайди співвідношення» 

Учні працюють з картками завданнями. Ви пам’ятаєте, що кожний шов має 

графічне зображення. Перед вами лежать картки-завдання, на яких з лівої 

сторони подані назви швів української народної вишивки, а з правої – їх 

графічне зображення. Вам необхідно встановити співвідношення між назвою 

шва та його графічним зображенням. 

 

 

 

 

НЕТОРАМН АНВАК ВТОМИ 

вільні лічильні 

  

 

глухі прозорі 

  

 

вільні лічильні 

Стебловий 

Тамбурний 

Петельний 

Гладь 

 

 

Косий хрест 

Кривулька 

Ретязь 

Навхрест 

Прямий хрест 

Мережки 

Вирізування 

Виколювання 

 

 

 

 

 

глухі прозорі 

Гладь 

Косий хрест 

Прямий хрест 

 

Мережки 

Вирізування 

Виколювання 
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Відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Ж, 5- Е, 6 – Д, 7-Б, 8- З. 

           3.Контроль знань учнів: взаємоперевірка, самоконтроль. 

           4.Аналіз допущених помилок. 

           5.Слово вчителя. 

       Молодці, ви добре впоралися з завданнями. І я повертаюся до наших 

воріт, які ведуть нас до чарівного міста. Як ви вважаєте тепер вони 

відчиняться? (діти з очікуванням погоджуються, вчитель намагається 

відчинити двері ). 

      ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 І ось нарешті ми потрапляємо у це місто.   

        Сьогодні на уроці ми пройдемо по його вулицях і я сподіваюсь, ви 

отримаєте для себе дуже багато корисного та цікавого. 

ІV.ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ. 

          1.Слово вчителя.      

         Для того, щоб узнати, з яким видом швів ми будемо знайомитися в 7 

класі, я вам пропоную виконати завдання. Уважно подивиться на дошку. На 

дошці записана тема сьогоднішнього уроку, але вона неповна: 

Вишивка як вид оздоблення текстильних матеріалів.  Прозорі техніки 

вишивання. … – прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, 

оздобленого….  

ВИКОНАЙ ЗАВДАННЯ. 

Закресли літери, які повторюються тричи. З літер, що залишились скади 

слово, і ти знайдеш назву прозорої техніки, яку ми будемо вивчати сьогодні 

на уроці.  

 

* У М С Е Я О Н 

Р О Е С У Ж Я Н 

1.Косий хрест 

2.Стебловий шов 

3.Сходинки 

4.Прямий хрест 

5.Петельний шов 

6.Кривулька 

7.Тамбурний шов 

8.Ретязь 
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Я С О К Н У А * 
Відповідь: 

* У М С Е Я О Н 

Р О Е С У Ж Я Н 

Я С О К Н У А * 
 

        Так, це – мережка. Запишіть тему уроку в робочий зошит. 

Учні записують тему уроку в робочий зошит. 

 

           2.Постановка задач уроку. 

Слово вчителя 

Так, сьогодні ми повинні познайомитись з мережками, а в кого ми можемо 

щось дізнатись про рукоділля, як не в майстрів цього рукоділля. Тож ми з 

вами відправляємося у мандрівку вулицями Міста майстрів. Вулиця перша - 

цілеспрямована. 

        - Як ви вважаєте, які задачі під час мандрівки, нам з вами потрібно 

виконати? 

 

 Вправа «Мікрофон» 

Задачі на урок формулюють діти, вчитель корегує відповіді учнів. 

 

V.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 

Вступне слово вчителя.   

          Вишивка є найбільш поширеним видом оздоблення ужиткових 

предметів і задоволення естетичних потреб українців. Вона поєднує минуле з 

сучасністю і стверджує подальший розвиток орнаментальної живописної 

культури.Т.Г.Шевченко, видатний український діяч,  завжди цікавився 

народним мистецтвом, збирав зразки вишивок, виконував замальовки 

українських костюмів. Існує навіть легенда про те, що кріпаки в селі 

Качанова вишили по малюнкам Т.Г.Шевченка сорочку та хусточку. Сорочка 

була з тонкої легкої тканини, розшита яблуневими квітками. Вона ніби 

розповідь-символ про чисті сподівання юності, дівочої краси, народження 

кохання. 

Окрім того, у  народному побуті хусточка завжди була символом вірності та 

пам’яті про кохану. Цей пам’ятний подарунок завжди супроводжував козака 

у походах. Чумака в далекій подорожі, бідняка на чужині (на заробітках).  
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      У кожному регіоні хусточку вишивали по різному: були різноманітні 

орнаменти та кольори. Згадується вірш Т.Г.Шевченко про таку хусточку. 

  

  У неділю не гуляла,  

Та на шовки заробляла,  

Та хустину вишивала,  

Вишиваючи, співала.  

«Хустиночко мережена,  

Вишиваная,  

Вигаптую, подарую,  

А він мене поцілує,  

Хустино моя, 

Мальованая... 

 

Це знову на доводить, що вишивка і українська народна пісня нерозривно 

пов’язані між собою. Я пропоную прослухати пісню «Вишиванка». 

  

 

Слово вчителя. 

Сьогодні вишиваний одяг (сорочки, сукні, спідниці) став  дуже 

популярним, ми можемо помітити це навіть з екранів телебачення. Але 

неможна говорити про сучасне декоративно-прикладне мистецтво, не 

пов’язуючи його з культурним надбанням українського народу, з життям та 

побутом людей.Одним із традиційних видів української вишивки були 

мережки, їх використовували як самостійну техніку або поєднували з іншими 

техніками вишивки 

Ми мандруємо першою вулицею нашого чарівного міста, яка має 

назву «Історична». 

 

Експерт 1. У часи Київської Русі мистецтво художньої вишивки дуже 

високо цінувалося. Сестра Володимира Мономаха Анна - Янка організувала в 

Києві, в Андріївському монастирі, школу, де молоді дівчата вчилися 

вишивати золотом і сріблом. 
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 Віддавна мережки були відомі у вишиванні у багатьох народів. В 

Україні нею оздоблювали найрізноманітніші вироби: одяг, рушники, 

скатертини, узорні покривала на ліжка, занавіски, тощо. До двостороннього 

методу декорування тканин належать і різноманітні техніки виколювання, 

вирізування, мережання, обметування, рубцювання тощо. Ці техніки були 

відомі в усіх областях України. Особливого поширення вони набули на 

Покутті, Полтавщині, Київщині та ін. 

Експерт 2. Оздоблення виробів мережкою завжди було популярне. 

Орнаменти з використанням мережки надають вишивці витонченості та 

вишуканості. Гарний вигляд мають мережки на жіночих блузах, платтях, 

костюмах, чоловічих сорочках, дитячому одязі, білизні, косинках, серветках 

тощо. Мережки можуть бути основною частиною узору або способом 

обробки країв вишитих виробів – скатертини, серветки, рушника, фіранки. В 

одязі за допомогою мережки можна з’єднувати полотнища, що називається 

змережуванням. Ажурність наскрізного шиття білим по білому особливо 

характерна на Полтавщині, Чернігівщині. У південних і західних областях 

України застосовують і кольорові нитки, за допомогою яких створюють 

яскраві візерунки на ажурному фоні. Історія розвитку українського 

вишивання нагромадила безліч різноманітних мережок.  

 

Йдемо далі, та заходимо у наступну кімнату замку «Теоретична». 

Поняття про прозорі техніки вишивання. 

Лічильні шви, що виконують на попередньо прорідженій (нитки підрізують і 

висмикують) тканині, називають ажурними або прозорими. До таких швів 

відносяться шви мережки, вирізування, виколювання. 

-Учитель демонструє зразки виробами,оформленими різними прозорими 

техніками. 

- Учні записують визначення. 

4.Поняття про мережку. 

 - - Учні записують визначення. 

Мережкою називають ажурну або прозору вишивку, виконану на місці 

висмикнутих із тканини ниток. 

 

    Види мережок. 

Серед усього розмаїття видів мережок чітко просліджуються основні, 

так названі прості мережки, на базі яких виконують усі інші. Залежно від 

місцевості той самий вид мережки може мати різні назви: ―одинарний 

прутик‖, ―подвійний прутик‖, ―схрещений прутик‖, ―черв’ячок‖, ―одинарні 

стовпчики‖, ―подвійні стовпчики‖, ―гречка‖, ―вівсяночка‖, ―лучка‖, 
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―одинарна‖, ―подвійна ляхівка‖ та ―багаторядова ляхівка з настилом‖, 

―прутик з настилом‖, з ―прутиком через чисницю‖, через ―чисницю без 

прутик‖, ―шабак‖, ―затеганка зубчикова квадратикова" та інші  

Матеріали та інструменти для виготовлення мережки. 

Якість і краса виконаної мережки, як і якість самого проектованого 

виробу, залежить від правильно підібраних матеріалів і інструментів. 

Мережка – це своєрідна прозора ажурна вишивка, що виконується тільки на 

тканинах полотняного переплетення, оскільки для виконання мережки 

необхідно витягти певну кількість горизонтальних ниток, а вертикальні 

зібрати голкою в пучки і обметати нитками, окреслюючи певні 

орнаментальні мотиви. 

Матеріалом для вишивання мережок є тканина (основа), на якій 

вишивають, а також те, чим вишивають, тобто нитки. 

Для лічильної вишивки, до якої належить мережка, беруть тканину з 

полотняним переплетенням ниток (льняне або бавовняне полотно, батист, 

маркізет, бортівка), тобто таку, на якій легко лічити і витягувати нитки.  

Зручною для початківців є густа канва «Аіда» - спеціальна вишивальна 

тканина, в якої нитки основи й утоку (піткання) однакової товщини.  

Нитки, залежно від призначення виробу та техніки виконання, 

застосовують різноманітні як за кольором, так і за товщиною (номерами). 

Для мережки можна використати бавовняні котушкові нитки, шовкові, 

муліне тощо. На тонких тканинах виконують мережку нитками №60, 80, на 

грубих – нитками середніх номерів.  

Для виконання мережок, крім тканини і ниток, треба мати ножиці, лезо, 

набір голок з вушками різної величини, п’яльці та сантиметрову стрічку. 

Підбір голки залежить від товщини нитки і щільності тканини. 

Ножиці потрібні двох видів: маленькі, з гострими загнутими кінцями – 

для підрізання та витягування ниток під мережки і великі – для розрізання 

тканини. Можна використовувати для підрізання ниток лезо. Для цього треба 

голкою підняти необхідну кількість ниток і розрізати їх лезом на голці. 

Сантиметрову стрічку застосовують під час визначення на тканині чи 

виробі місця для вишивки. 

П’яльці можна брати круглі, квадратні, пластмасові і дерев’яні. Їх 

використовують для забезпечення натягу тканини. Стібки, виконані за їх 

допомогою, лягають рівніше й малюнок не перекошується. 

 

 

Наступна вулиця в нашому місті «Дослідницька». 

Міні дослідження «Визнач назву шва».  
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Робота в парах. 

- У вас на робочих столах знаходяться зразки виконаних швів простих 

мережок. Уважно роздивіться їх та проведіть міні-дослідження, метою якого 

є визначення назви швів простих мережок. На дошці ви бачити таблицю 

«Види мережок» з назвами простих швів, знайдіть відповідний зразок до 

назв. 

ВИДИ МЕРЕЖОК 

 

 

 

 

- Учні виконують завдання.  

- Спільно перевіряється виконане завдання, учні доводять чому саме вони так 

вирішили. 

- Учитель на дошці відкриває праву частину таблиці з графічним 

зображенням швів. 

ВИДИ МЕРЕЖОК 

 

 

 

 

 

Наступна вилиця  «Композиційна» 

Поняття про композицію вишитого виробу. 

Гарний вигляд проектованого виробу великою мірою залежить від 

побудови композиції вишивки. 

- Пригадайте, що називають композицією?  

        Композиція – це творче поєднання різних елементів узору в єдине ціле 

та розташування їх на виробі.  

- Учні записують визначення на  

       Художні вимоги для створення композиції вишитого виробу. 

Ви вже багато знаєте про створення композиції вишитого виробу із 

попередніх класів. 

- Давайте пригадаємо, які вимоги до побудови композиції вам відомі? 

       Композиція вишивки для виробу має відповідати певним художнім 

вимогам. Вона залежить від призначення, форм та якості матеріалу 

оздоблювального виробу.  

 

ОДИНАРНИЙ ПРУТИК 

ПОДВІЙНИЙ ПРУТИК 

РОЗДВОЄНИЙ ПРУТИК 

 
 

 
 

 

ОДИНАРНИЙ ПРУТИК 

 

ПОДВІЙНИЙ ПРУТИК 

 

РОЗДВОЄНИЙ ПРУТИК 
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РОЗТАШУВАННЯ МОТИВІВ 

       

Сучасним виробам декоративного призначення характерне 

найрізноманітніше розміщення узорів: по вузькій або широкій каймі, в 

центрі, в кутах або довільне.  

       У побудові композиції часто використовують поєднання техніки 

прозоро-лічильної групи з поверхнево-нашивними лічильними техніками. Цей 

аспект я Вам пропоную використати, коли на практичній частині уроку Ви 

будете розробляти композицію свого проектованого виробу – поєднайте 

в своїй роботі в єдине ціле знання, набуті на цьому уроці про прозорі 

техніки вишивання; знання, отриманні на уроках трудового навчання в 

попередніх класах та традиції своєї родини.  

Суттєве значення для вишивки має кольорова гамма. Потрібно 

враховувати ритмічне чергування кольору, виділення основного тону, який 

надає вишивці необхідну цільність і завершеність. Візерунок мережки 

виконують переважно нитками світлих тонів (білими, блакитними, 

рожевими) на білій тканині. На тканині інших кольорів мережки виконують 

нитками в тон тканини.  

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 

Гра «Блеф-клуб» (На запитання відповідати тільки «так»  або «ні») 

1. Мережки – це лічильні шви ? (Так). 

2. Мережки вишивають на місці висмикнутих із тканини ниток? (Так) 

3. Для вишивання мережок можна обрати будь-яку тканину?(Ні) 

4. Для створення композиції виробу враховують колір? (Так). 

5.  Зображена мережка називається «одинарний прутик»? (ні). 

 

 

 

- Вулиця наступна "Оздоровча" 

Руханка  

Зараз руханку цікаву проведемо ми на славу! 

З неї сили зачерпнемо, працювати знов почнемо. 

Станьте діти – руки в боки, 

І зробіть зо три підскоки. 

Руки вгору підніміть і в долоні поплещіть. 

А тепер поприсідайте і за парти знов сідайте. 

                                                                     Т.І. Муравська 
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VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА. 

Ми переходимо до наступної вулиці нашого міста, навіть самої цікавої 

сьогодні на шляху нашої  подорожі, «Дизайнерська» 

            ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. 

Повідомлення теми практичної роботи. 

Тема: Розробка композиції виробу. 

          САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ПОТОЧНИЙ 

ІНСТРУКТАЖ. 

 

     Учитель заздалегідь роздає кожній групі макети жіночого одягу, як то: 

спідниця, сарафан, блузка і пропонує  учням оздобити використовують 

поєднання техніки прозоро-лічильної групи з поверхнево-нашивними 

лічильними техніками  одяг таким чином, щоб він став привабливим та 

сучасним, використовуючи поєднання простих мережок з поверхнево-

нашивними техніками. 

Ще одна вулуця, в яку ми переходимо «Презентаційна» 

Виставка робіт. 

 Евристична бесіда з учнями: 

 Як ви вважаєте, чи покращився одяг після оздоблення? 

 Чи має оздоблений одяг сучасний вигляд? 

 Чи можна до оздобити вироби іншими техніками вишивки? Якими? 

 Які переваги виробів, оздоблених мережками ? 

 

VІІ.ПІДСУМОК УРОКУ.РЕФЛЕКСІЯ 

1. Заключне слово вчителя. 

Ось і підійшла до кінця наша подорож по чарівному Місту Майстрів. Щоб 

вийти з цього міста,треба повернутися на початок мандрів до зірок настрою. 

Ви самостійно вибирали колір зірки, давайте розшифруємо його. 

Червоний - активність, тривога. 

Жовтий - комфорт, радість, тепло, сонце. 

Зелений - спокій, позитивні емоції. 

Синій - колір розуму, науки. 

Чорний -  колір-знак, це колір рішучості або колір агрессії. 

 

- Чи справились ваші очікування? Чого ви очікували?  

Візьміть у руки ваші зіроньки. Якщо ваші очікування справдилися підніміть 

їх догори, якщо ні – опустить. 

- Оцінювання досягнень учнів за роботу на уроці. 
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    Я сподіваюсь, любі діти, що ми досягли з Вами певної мети – Ви 

здобули нові знання. На траєкторії Вашого індивідуального розвитку 

з’явилися нові крупиці успіху, отже, Ваша компетентність уміння 

вчитися вдосконалюється, поширюється. 

 

2. Домашнє завдання:опрацювати конспект; підготувати інструменти та 

матеріали  

3.Прибирання робочих місць. 
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Тема уроку: Розв’язання квадратних нерівностей 
Мета уроку  

Навчальна. Формувати навички побудови графіків квадратичних функцій, 

вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; використовувати 

алгоритми розв’язання квадратних нерівностей різними способами; 

домогтися раціонального використання набутих знань. 

Розвивальна мета. Розвивати увагу, логічне мислення, самостійність. 

Виховна мета. Виховувати працьовитість, відповідальність, старанність. 

Обладнання: дошка, мультимедійний проектор, таблиці, плакат.  (слайд 2) 

Хід уроку 

I. Організаційно - психологічна частина. Мотивація навчальної  діяльності 

Слово вчителя. Добрий день, діти, шановні колеги. Я рада всіх вас бачити  на 

нашому уроці тема якого «Розв’язання квадратних нерівностей». Діти 

запишіть тему в зошиті. 

   Розв’язання квадратних нерівностей тісно пов’язано з декартовою системою 

координат. 

 Тому епіграфом нашого уроку я взяла слова Рене Декарта «Недостатньо 
лише мати добрий розум, головне раціонально його 
використовувати». (слайд 3) 

Доречі,  а що  означає слово «раціонально»? (відповіді учнів) 

Раціональність (від лат.  Ratio розум)  означає 

розумність, свідомість. Свідоме використання різних способів 
розв’язання однієї проблеми. (слайд 4) 

Отже вже зараз, працюючи на уроці ми будемо поглиблювати ваші  знання , 

а їх раціональне використання допоможуть вам успішно скласти ДПА  

ІІ. Актуалізація  опорних знань. 

Вчитель.Діти, на цьому уроці ви об’єднались  в домашні  групи 

«Дискримінант», «Парабола», «Інтервал». Оберіть спікера та його помічника.  

Оцінювання роботи груп проводитиме спікер, помічник буде 

заповнювати  лист оцінювання.  

Вчитель пояснює правила заповнювання листа оцінювання.( бали в 

колонку «активність» виставляють в кінці уроку). 

 Далі вчитель нагадує учням правила роботи в групах.(учні вголос 

зачитують правила) (слайд 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Прізвище 

учня 

«Вільний 

мікрофон

» 2б 

«Тест-

драйв» 

3б 

«Чарівна 

скринька» 

4б 

Групова 

робота 

3б 

Самостій

на робота  

2б 

Активн

ість 

2б 

Сума 

балів 

        

        

        

        

        

        

        

Вчитель. Кожна група підготувала запитання Давайте перевіримо домашнє 

завдання за допомогою  інтерактивного методу «Вільний мікрофон». На 

запитання відповідає тільки той, хто отримує мікрофон (слайд 6) 

 Проводиться інтерактивна вправа, метод «Вільний мікрофон». 

Група «Дискримінант» 

1. Дати означення квадратної нерівності? (нерівність вигляду 

ax
2
+bx +c> 0 (<0, 0, 0)називається квадратною, якщо  а 0). 

2. Що є графіком квадратичної функції? (парабола) 

Група «Парабола» 

1. Сформулюйте алгоритм розв’язання квадратної нерівності 

графічним способом 

2. Як визначити напрямок віток параболи(звернути увагу на 

знак коефіцієнта а, якщо а>0 вітки направлені вгору, а <0 вітки 

направлені вниз..) 

Група «Інтервал» 

1. Сформулюйте алгоритм розв’язання квадратної нерівності 

методом інтервалів. 

3. Як розкласти квадратний тричлен на множники? (спочатку 

знайти корені квадратного рівняння і скористуватися формулою 

ax
2
+bx+c = a(x-x1)(x-x2), де х1 і х2 корені квадратного рівняння.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ІІІ.Застосування знань 

Інтерактивна вправа «Тест-драйв» 

Вчитель. А зараз перевіримо ваші знання на практиці. 

До дошки виходять по одному представники груп 

1. Дано умови: 

група «Дискримінант»:   а>0; D >0; c <0;      

група «Інтервал»:            а<0; D <0; c <0;    

Група «Парабола»:          а>0; с> 0; D = 0. 

Із запропонованих малюнків графіків функції у = ах
2
 +bх + с оберіть той, 

що задовольняє кожну з даних умов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель. Ми продовжуємо працювати за готовими малюнками. До 

дошки запрошуються  по одному представники груп 

 

2.Дано нерівності: 

група «Дискримінант»:  ах
2
+ bx + c > 0;    

група «Інтервал»:           ах
2
+ bx + c < 0; 

група «Парабола»:         ах
2
 +bх+с  0;    

Знайдіть розв'язок кожної з даних нерівностей за графіком функції  
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у = ах
2
 + bх + с, і запишіть відповідь на дошці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Робота з класом. Прийом «Математична скринька» 

1) До дошки виходять представники груп, тягнуть із скриньки 

картки із завданням.  

Картка 1. Розв’язати нерівність графічним способом(Збірник завдань 

для ДПА -2014 Варіант 28 №2.3) 

 (відповідь [-4;6] ) 

(х-1)(х-3)  27-2х   

Картка 2 Розв’язати нерівність методом інтервалів(Збірник завдань для 

ДПА -2014 Варіант 68 №2.3 ) 

 (відповідь  (- ;-7]U[5;+ ) 

(х+6)(х-3)  х+17 

Картка 3. Розв’язати  квадратну нерівність зручним для вас 

способом.(Збірник завдань ДПА -2014 вар 36 №2.3) (відповідь (- ;-9]U[2;+ )) 

(3х-2)(х+3) 2х
2
+12 

 

 

 

 

 

 

 

Учні одночасно розв’язують завдання біля дошки. Потім пояснюють 

розв’язання. 
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Робота в групах  

Далі вчитель пропонує провести роботу в групах. Кожна група отримує 

картку з однаковими  завданнями(слайд 12) 

 Після виконання групи звіряють свої відповіді, потім   з відповіддями, 

записаними заздалегідь вчителем на дощці. (слайд 13) (Обговорення 

розв’язків.) Спікер заповнює лист оцінювання. 

Завдання для груп 

1. Знайти область визначення функції  

2. Розв’язати квадратну нерівність графічним способом x
2
 –x – 2 ≤0 

3. Розв’язати квадратну нерівність методом інтервалів (x
2
 + 8x – 9)(x

2
 – 4) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Хвилинка відпочинку. (Показ презентації «Парабола навколо нас».) 

(слайд 14) 

Вчитель. Діти, я хочу звернути вашу увагу на те, що з математикою ми 

зустрічаємось  не тільки в школі на уроці алгебри та геометрії... Якщо 

уважніше оглянути навколишній світ, можна побачити багато цікавого. Увага 

на екран.  
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Додаткове завдання: 

 Вчитель. Квадратні нерівності застосовуються при розв’язуванні завдань. 

Розв’яжемо  завдання №417 (2) ст 126 підручника.. 

                 При яких значеннях a рівняння  x
2
 + (a-2)x+ 25=0 не має коренів 

Відповідь обґрунтуйте. 

(Квадратне рівняння не має коренів, якщо дискримінант менше  нуля. 

Відповідь:-8<a<12) 

 

 

Слова вчителя. Діти , я пропоную вам написати незвичну самостійну роботу.. 

(діти тягнуть навмання завдання під номером N. ) (слайд 15) 

Ваша задача замість N вписати номер свого завдання і розв’язати квадратну 

нерівність.  

Самостійна робота 

3x
2
 – (1+3N)x + N  0 

(Через декілька хвилин учні оголошують відповіді, які повинні бути у всіх 

однакові, окрім значення N) 

Відповідь: [-1/3;N]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Домашнє завдання (слайд 16) 

  Розв’язати завдання зі збірника ДПА варіант 9 частина ІІІ, завдання 3.1  

(Побудувати графік функції у = х
2
 - 6х + 5 і знайти множину розв’язків 

нерівності х
2
 - 6х + 5 0) 

Додаткове завдання:  

Розв'язати квадратну нерівність зручним для вас способом , де N дата вашого 

дня народження 

x
2
 – (1+N)x + N  0 
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Вчитель. Спікер кожної групи збирає самостійні роботи, лист 

оцінювання і приносить вчителю. Вчитель озвучує оцінки за урок. 

 

VІІ. Підведення підсумків. Рефлексія 

Діти, що ми робили на уроці? 

Які форми роботи сподобались найбільше?  

Які завдання викликали труднощі?  

Чи досягли ми мети уроку? 

  

А зараз за допомогою параболи намалюйте свої враження від уроку на 

стікерах Якщо вам сподобалось –порабола посміхається,а>0 і навпаки 

парабола сумна, а < 0 (Спікери, будь ласка  зберіть стікери та причепіть їх 

на траєкторію польоту м’яча) 

 

Вчитель: Отже, слова Рене Декарта «Недостатньо лише мати добрий 

розум, головне раціонально його використовувати» можуть стати вам 

вірним супутником у вашому житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дякую за урок. 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище ______________________________________________                 N=1 
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Cамостійна робота 

 

3x
2
 – (1+3N)x + N  0 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Відповідь: __________________________ 

 

 

 

 

 

N=2 
Прізвище ______________________________________________                  

 

Cамостійна робота 

 

3x
2
 – (1+3N)x + N  0 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Відповідь: __________________________ 

 
 

Групова робота 
1.Знайти область визначення функції  
2.Розв’язати квадратну нерівність графічним способом x

2
 –x – 2 ≤0 
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3.Розв’язати квадратну нерівність методом інтервалів(x
2
 + 8x – 9)(x

2
 – 4) 0 

 
 
 

Групова робота 
1.Знайти область визначення функції  
2.Розв’язати квадратну нерівність графічним способом x

2
 –x – 2 ≤0 

3.Розв’язати квадратну нерівність методом інтервалів(x
2
 + 8x – 9)(x

2
 – 4) 0 

 
 
 

Групова робота 
1.Знайти область визначення функції  
2.Розв’язати квадратну нерівність графічним способом x

2
 –x – 2 ≤0 

3.Розв’язати квадратну нерівність методом інтервалів(x
2
 + 8x – 9)(x

2
 – 4) 0 

 
 

Картка 1. Розв’язати нерівність графічним способом(Збірник завдань 

для ДПА -2014 Варіант 28 №2.3) 

 

(х-1)(х-3)  27-2х   
 

Картка 2 Розв’язати нерівність методом інтервалів(Збірник завдань для 

ДПА -2014 Варіант 68 №2.3 ) 

 

(х+6)(х-3)  х+17 
 

      Картка 3. Розв’язати  квадратну нерівність зручним для вас 
способом. (Збірник завдань ДПА -2014 вар 36 №2.3) 

 

(3х - 2)(х + 3) 2х
2 
+ 12 

 

 
ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Прізвище 

учня 

«Вільний 

мікрофон

» 2б 

«Тест-

драйв» 

3б 

«Математи

чна 

скринька» 

4б 

Групова 

робота 

3б 

Самостій

на робота 

2б 

Активн

ість 

2б 

Сума 

балів 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  
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Мета: 

 

 Навчальна -     поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; 

сформувати поняття про узагальнено-особове речення, способи вираження в 

ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати узагальнено-особові 

речення, відрізняти їх від означено-особових і неозначено-особових; 

формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних 

конструкцій у текстах різних стилів мовлення. 

 

Розвивальна - розвивати логічне мислення, творчі здібності. 

 

Виховна - виховувати шанобливе ставлення один до одного, любов до 

рідного краю, пробуджувати пізнавальний інтерес, за допомогою 

мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвести учнів до 

осмислення краси й багатства українського слова. 

 

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань. 

 

Внутрішньопредметні зв’язки: 

Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі 

односкладних узагальнено-особових речень. 

Текст (риторичний аспект): використання односкладних узагальнено-

особових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів. 

Міжпредметні зв'язки : 

Українська література: усна народна творчість, крилаті вислови та афоризми 

відомих письменників. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент. (Презентація буклету). 
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ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Рефлексія «Формула успіху». 

 
ІІІ.Оголошення теми, мети уроку. 

ІV. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. Розподільний диктант. 

1.1. Прочитати народні вислови. Дослідити їхню синтаксичну організацію. 

Розподілити  до відповідної колонки таблиці. 

 

Двоскладні Односкладні 

  

1. Балаканням роботи не почнеш і не закінчиш. 2. Без діла слабіє сила. 3. 

Брехню слухають, а брехунів б’ють. 4. Бреше — і не заїкається. 5. Будинки 

зводять не язиком, а сокирою. 6. Усяка порада добра тільки до часу. 7. 

Губами говори, а руками роби. 8. Держи язик за зубами. 9. Добра порада 

цінніша злата. 10. Довго роздумуй, та не довго роби. 11. До чужого рота не 

приставиш ворота. 12. Дурний язик — голові не приятель. 13. Людина славна 

не словами, а ділами. 14. Людям язиків не зав’яжеш. (Нар. творчість). 

1.2. З’ясувати, на яку особу — означену чи узагальнену — указує головний 

член односкладних речень. 

V. Сприймання й засвоєння теоретичного матеріалу з теми. (Робота з 

теоретичною скринькою). 

 
Слово вчителя. 

Узагальнено-особовими називаються такі односкладні речення, в яких 

суб'єкт дії мислиться узагальнено, тобто присудок означає дію, що може 
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стосуватися будь-кого з людей. У них головний член — присудок указує на 

дію, що виконується або має виконуватися будь-якою особою або й усіма, 

тобто узагальненою особою: Вище себе не скочиш (Нар. тв.). Головний член 

таких речень найчастіше має форму 2-ї особи однини теперішнього і 

майбутнього часу дійсного та наказового способу. 

1. Спостереження за мовним матеріалом. Вправа «Редактор». 

Умотивовано розмежуйте означено-особові та узагальнено-особові речення. 

1. Дай, серце, волю нетерплячим крилам, затріпочи, розвійся і полинь. 

(М.Рильський.) 2. Нещадні будьмо до найменших хиб. (О. Підсуха.) 3. 

Приклепаємо косу, та поїдемо на сінокос на Десну, та накосимо сіна, та 

наловимо риби, та наваримокаші. (О. Довженко.) 4. Не берися не за своє 

діло.5. Хліб-сіль їж, а правду ріж. 6. Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. 

(Нар. тв.) 

Слово вчителя. 

Основне призначення узагальнено-особових речень — образне вираження 

узагальнених суджень, тому особливого поширення вони набули в приказках, 

прислів'ях, загадках, казках. За допомогою узагальнено-особових речень 

також даються інструкції, рецепти, позначаються закономірності. 

Узагальнено-особові речення є семантично повними конструкціями. Вони 

вживаються в різних стилях, надають мовленню афористичного характеру. 

2.  Пояснювальний диктант. Записати афоризми Григорія Сковороди. 

Виділити головний член, указати на спосіб його морфологічного вираження. 
Які вислови називають афоризмами? Чи всі афоризми оформлюються у 

формі односкладних речень? (Теоретична скринька). 

1. Бери вершину і матимеш середину.  2. Більше думай і тоді вирішуй.  3. 

Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру. 4. З видимого пізнавай невидиме. 5. 

Не за обличчя судіть, а за серце.  6. Пізнаєш істину — відійде тоді у кров 

твою сонце. 7. На новий путівець шукай нові ноги.   8. Не називай солодким 

те, що породжує гіркоту (Г. Сковорода). 

3. Фізкультхвилинка. 

VІ. Закріплення знань , вироблення умінь і навичок. 

1. Робота з ілюстрованими прислів’ями. 
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2.Творче моделювання. 

Змоделювати народні вислови, дібравши їхнє продовження з другого 

стовпчика. 

 

 

1. Довго спатимеш — 

2. До роботи не силуйте, 

3. Звабиш калачем — 

4. З’ївши калач, 

5. Їсть за вола, 

6. Лежачи на боці, 

7. Нагодують калачем, 

8. На печі 

9. Не сиди, склавши руки. 

…не відженеш і бичем. 
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…то не буде й скуки. 

…вертаєшся до хліба. 

…а до їди — таки бийте. 

…та й у спину — рогачем. 

…а робить за комара. 

…не встигнеш і до самої ночі. 

…щастя шукає. 

…з боргами вставатимеш. 

 

Визначити спосіб морфологічного вираження головного члена. Зробити 

висновок, якими формами дієслова може виражатися головний член 

узагальнено-особових речень. 

3. Хвилинка «Культура мовлення». 

Неправильно Правильно 

ухвала за клопотанням ухвала на клопотання   

стати за командою стати на команду   

завдати шкоду завдати шкоди 

опанувати наукою опанувати науку  

один раз в місяць один раз на місяць 

 

4. Конструктивне дослідження та аналіз. (Синтаксичний розбір 

односкладного речення). 

Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… 

VІІ. Підсумок уроку. 

1.Лінгвістична гра «Третє зайве». 

У кожній групі речень визначити «зайву» синтаксичну конструкцію. Свій 

вибір обґрунтувати. 
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2. Рефлексія. «Вінок». (Учитель пропонує завершити урок творчою 

роботою. Кожен отримує чарівний горішок, прикріпляючи який учень 

повинен промовити прислів’я-побажання для своїх однокласників). 

 

                               

 
 

Прикріпляючи свій горішок-побажання, вчитель  закликає учнів ніколи у 

своєму житті не здаватися, і як приклад пропонує перегляд мультфільму  

«Осміножкі». 

VІІІ. Домашнє завдання. 

Скласти рецепт успішного майбутнього, використовуючи узагальнено-

особові речення. 
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 Дата проведення: 15.02.2016. 

Тема. Твір-оповідання за жанровою картиною Ф. Красицького «Гість із 

Запоріжжя» 

Мета. Удосконалювати вміння аналізувати твори живопису; учити 

створювати за змістом жанрової картини оповідання; розвивати усне 

мовлення, творчу уяву дітей; виховувати любов до рідної мови, пошану до 

історичного минулого народу. 

Тип уроку: урок розвитку мовлення. 

Технології: інтерактивна, здоров’язберігаюча. 

Методи і прийоми: частково-пошуковий, спонукальний, стимулювання й 

мотивації навчання, метод позначок, фронтальна бесіда, робота в групах, 

вправа «Настрій», «Продовжіть речення», кольоротерапія, ароматерапія. 

Обладнання: комп’ютер, проектор, презентація до уроку, відеоролік 

«Козацький марш», картки для вправи «Настрій», репродукції картин 

М.Пимоненка «У затінку», «Жнива», В.Маковського «Українки»,  

Ф. Красицького «Гість із Запоріжжя», релаксаційна хвилинка «Зелений 

релакс», роздатковий матеріал, аромакамені, аромалапми, ефірні олії 

цитрусових рослин, саше з травами.   

 

Перебіг уроку 

І. Організація класу. 

- Нашими супутниками сьогодні будуть колір та аромат. З окремих 

деталей інтер’єру класної кімнати ви вже здогадалися, що цей колір … 

зелений. Він застереже від нервового напруження, оптимізує нашу роботу, 

дасть змогу перепочити під час релаксу. 

Ефірні олії лимона, мандарина та грейпфрута покращать настрій, 

активізують увагу , здійснять профілактику респіраторних захворювань. 

Демонстрація відеоролика «Козацький марш» 

- Наш урок буде присвячений історичній тематиці, а саме добі козацтва.   

- Що ви відчували, коли переглядали цей сюжет?  

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку. 

1. Вправа «Настрій» 

- Погляньте на цих мультиплікаційних героїв.  
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- Пригадайте, якими вони були? (Грай був хитрим та розсудливим, Око – 

завжди веселий, бадьорий, а Тур – дуже сором’язливий). 

- Пригадайте, який настрій був притаманний кожному з них та оберіть того 

героя, з яким ви зараз асоціюєте свій настрій.  

- Прикріпіть його на «Екран настрою».  

- Отож, у нас переважно бадьорий настрій, спрямований на роботу.  

2. Оголошення теми уроку 

- Відкрийте зошити і запишіть число, розвиток мовлення № 15. 

- А тема нашого уроку звучить так: «Твір-оповідання за жанровою картиною 

Ф.Красицького «Гість із Запоріжжя» 

 3.  Цілевизначення та планування. 

-  Ми  удосконалимо вміння аналізувати твори живопису; будемо вчитися 

складати оповідання за поданим сюжетом; розвиватимемо мовленнєві 

навички, творчу уяву. 

 

- Давайте з’ясуємо, що потрібно знати для реалізації мети нашого уроку. 

1. Жанри живопису. 

2. Поняття «жанрова картина».   

3. Оповідання та його композиція. 

4.Типи мовлення. 

 

- Давайте з’ясуємо, що потрібно вміти для реалізації мети нашого уроку. 

1. Аналізувати картину.   

2.Складати план оповідання за поданим сюжетом. 

3. Характеризувати героїв твору. 

4. Добирати опорні слова та словосполучення. 

 

ІІІ. Формування вмінь і навичок. 

1. Демонстрація репродукцій.  

Бесіда з учнями 

- Які різновиди живопису ви знаєте? (пейзаж, портрет, натюрморт, інтер’єр) 

- Погляньте на подані картини.  

 

 

 

 

 

 

 

Микола Пимоненко           Володимир Маковський         М.Пимоненко 

           «У затінку»                          «Українки»                          «Жнива» 

- Що на них зображено?  

- Спробуйте визначити жанр цих полотен.  

- Чи можемо ми співвіднести їх з жанрами живопису, які щойно назвали?  
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- Давайте з’ясуємо, як називається такий жанр живопису. 

 

2. Словникова робота 

 Картини, що відображають епізоди з повсякденного людського життя, 

називаються жанровими.  

Такі картини розповідають про людину у праці й на відпочинку, у святкових 

і буденних обставинах. 

 Художників, які змальовують сцени з буденного людського життя, 

називають жанристами. 

 Українське жанрове мистецтво тісно пов’язане з побутовим мистецтвом, яке 

зображує переважно селянський побут. 

3. Слово вчителя 

-  Картина статична, вона зображує один момент, вибраний художником із 

життя.  

- Дивлячись на картину, ми можемо здогадатися, що було до моменту, 

зображеного митцем, що буде після нього. Картини побутового жанру 

називають «застиглими оповіданнями».      

4. Повторення відомостей про оповідання. 

- Що називається оповіданням?   

 - Назвіть відомі вам оповідання. 

- Які типи мовлення поєднуються в оповіданні і якому з них надається 

перевага? 

- Які композиційні елементи має оповідання?  

5. Коротке повідомлення про художника Ф.Красицького 

Фотій Степанович Красицький (1873-1944) - український 

художник. Народився на Черкащині в селянській родині. Добре 

знався на житті простого люду, його побуті та звичаях. 

Викладав у Київському художньому інституті. Працював у 

жанрах портрета, пейзажу, тематичної картини. 

Картина "Гість із Запоріжжя" написана ним у 1901 році.   

6.  Мовчазне розглядання картини 

7. Осмислення художнього полотна  

- Розгляньте репродукцію картини  

Ф. Красицького.   

Відкрийте ваші підручники на с.237. Тут теж 

подано репродукцію цієї картини. 

 

- Де і коли відбувається дія на картині? 

- Кого ми бачимо на картині?   

- Подумайте, які родинні стосунки існують між героями картини. 

- Яким змальований козак?   

- У святковий чи повсякденний одяг убрався козак?   

- Назвіть у що він одягнений.    

- Що висить на його поясі?   
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- Що він тримає в руках?   

- Що зображено на задньому плані, за жінкою з дітьми?  Зробіть висновок, 

чим займається дід?   

- Дібрати імена героям картини, з огляду на історичний сюжет оповідання,  

допоможе довідка, яку підготував …  - наука, 

розділ мовознавства про сукупність власних імен.) 

 

 

 

 

8. Ономастична довідка 

Виступ учня 

- Ознайомившись з найпоширенішими імена українців та козачими 

прізвищами  ХVІ - ХVІІ ст., я вибрав найбільш вживані та ті, що можуть 

стати іменами літературних персонажів. 

Чоловічі: Василь, Грицько, Ярема, Остап, Пилип, Данило, Лук’ян 

Жіночі: Орися,  Ярина, Катерина, Марічка, Одарка, Ганна 

Козацькі прізвища: Пушкар, Богун, Хмара, Гарячий, Нечай, Шрам, Косач 

 

 

 9. Робота в групах 

Словникова робота. Вправа «Павутинка» 

- Для створення оповідання за поданою картиною доречно буде 

використати наступні слова: 

Курі′нь   

Кумане′ць   

Дупля′нки   

Джу′ра   

Ху′тір   

Шу′лики   

Спа′сівка   

Не′біж   

Бусурма′ни  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


40 
 

 

- Прочитайте тлумачення слів  і співвіднесіть їх з поданими 

лексемами. 

Курі′нь - легка будівля, сторожка на городах чи баштанах.   

Кумане′ць - керамічна фігурна посудина для спиртних напоїв.   

Дупля′нки - колодки з видовбаними дірками, що використовуються 

як житло для бджіл.   

Джу′ра – молодий вихованець, зброєносець і помічник козака. 

Ху′тір – селянське господарство разом із садибою. 

Шу′лики – коржі, политі медом та розтертим маком, що традиційно 

пекли на Спасівку. 

Спа′сівка – назва кожного з трьох церковних свят, що відзначаються 

православною церквою з 14 по 29 серпня. 

Не′біж – син брата чи сестри. 

Бусурма′ни – люди іншої віри (переважно мусульмани). 

Хвилинка «Зелений релакс» 

(демонстрація відео сюжету, застосування саше для профілактики 

респіраторних захворювань) 

10. Осмислення художнього полотна (продовження) 

Гра «Продовжи речення» 

Мати пригощає гостя у…  біля…   

На скатертині стоїть посуд: …, …, …  

Старенька частує рідних (чим?)…  

Бабусі допомагали подавати частування…  

Усі рідні уважно дивляться на…  

Хлопчик  виглядає (яким?)…  

Споглядаючи на свого дядька-козака, діда-колишнього козака, малий 

мріє…    

Щоб стати козаком, спочатку йому треба…   

11. Повідомлення про джуру 

- З якого віку козаки брали хлопців у джури? (з 10-12 років) 

Стати джурою міг не кожен, а лише той, хто годився до 

козацької служби.  

За існуючою у Війську Запорозькому традицією кожен козак 

на схилі життя мав підготувати для служби у Війську замість себе 

молодого юнака. 

У джури брали своїх молодших родичів, а частіше – сторонніх 

підлітків. Їх спочатку привчали до ведення козацького господарства, 

а пізніше, уже на Січі, навчали військовій справі. 

12. Осмислення художнього полотна (продовження) 

- Визначте, скільки приблизно років хлопчику на полотні? Через 

який проміжок часу козак може взяти його із собою на Січ?    

- Яку ідею втілено на полотні?   
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- Так, Ф. Красицький хотів наголосити на наступності поколінь,  

невмирущості козацького роду. 

- З яким композиційним елементом можна співвіднести  сцену, 

зображену художником на полотні?   

13. Робота з прислів’ями. Метод позначок 

- Прочитайте подані прислів’я. Позначте ті, які можна використати в 

розв’язці оповідання як репліку козака. 

Сміливого й чорти бояться. 

Не журися, козаче, нехай ворог плаче! 

Не лише силою боротися треба, а і вмінням. 

Козацькому роду нема переводу. 

Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. 

14. Складання плану оповідання.  

- За поданою сюжетною лінією складіть план оповідання. 

Сюжет. Композиційні елементи 

Зав’язка  

Літо. Спасівка. На хутір до батьків приїхав син – козак. 

Розгортання дії  

Батьки радо зустрічають сина.  Опис козака. Мати пригощає родину 

обідом. Дід – колишній січовик пишається своїм онуком. Малий мріє 

стати козаком.  

Кульмінація 

Уночі не спиться малому. Надворі він бачить незнайомців. Хлопець 

вирішує розбудити діда та дядька. Чоловіки б’ються з татарами. 

Чужинці відступають 

Розв’язка  

Запорожець і дід хвалять хлопчика за сміливість. 

  

15. Лексична робота 

 - Доберіть епітети до слів. 

 

1 група 

Козак – славний, доблесний, молодий, завзятий, міцний 

Сад – гіллястий, густий, тихий, замріяний, старий 

2 група 

Дід – мудрий, старий, бувалий, добрий, сивоусий 

Яблука – наливчасті, стиглі, пахучі, рожевобокі, спілі, соковиті 

16. Колективне складання усного твору-оповідання 

за жанровою картиною, дотримуючись структури оповідання 

 

ІV. Рефлексія. 

1. Вправа «Продовжіть речення» 

  

Я дізнався ...   



42 
 

Я навчився ...   

Мені сподобалося ...   

2. Вправа «Настрій» 

- Позначте на другій частині «Екрану настрою» свій настрій 

наприкінці уроку. 

 

V. Домашнє завдання 

Дібрати заголовок до оповідання, записати його в чистовик 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 
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Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

  

  

Цели и задачи спортивно – массового мероприятия «Веселые старты»  

  

Цели:  

• Пропаганда физической культуры и спорта;  

• Сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

• Приобщение школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и различными видами спорта;  

• Формирование навыков здорового образа жизни.  

  

Задачи:  

• Воспитательная – воспитание у детей бережного отношения к своему 

здоровью;  

• Образовательная – обучение детей нормам здорового образа жизни, 

развитие задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков;  

• Оздоровительная – укрепление здоровья учащихся, закаливание организма, 

содействие физическому развитию школьников, а также профилактика 

наиболее распространенных заболеваний.  

  

Ожидаемые результаты.  

1. Формирование отношения детей к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни.  

2. Повышение уровня физического, а отсюда – психического и социального 

здоровья детей.  

 

В соревнованиях «Веселые старты» участвуют 2 команды по 8 человек (4 

мальчика и 4 девочки). В жюри входят педагогический коллектив, они 

подсчитывают очки, объявляют результаты, подводят итоги соревнований.  

Спортивно-массовое мероприятие « Веселые старты» включает в себя 

проведение 10 эстафет различной направленности. Это эстафеты с 

элементами таких видов спорта как, легкая атлетика, баскетбол, хоккей, 

гимнастика, футбол. Командам на каждом этапе начисляются за 1 место - 2 

очка, за 2 место – 1 очко. Команда победительница определяется по 

набольшей сумме набранных очков.  

Во время проведения эстафет играет музыка.  

Оборудование: мячи баскетбольные, мячи волейбольные, кегли, клюшки, 

гимнастические маты и скамейки, обручи, скакалки, магнитофон,  
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Ход мероприятия: 

  

Спортивная площадка украшена надувными шариками, плакатами со 

спортивной тематикой.  

Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья. Мы рады видеть вас. Сегодня состоится 

спортивный праздник для девочек и мальчиков, обладающих вниманием, 

волей к победе, выдержкой, смекалкой. В соревнованиях участвуют ловкие, 

быстрые, не равнодушные к своему здоровью и физическому развитию 

ребята.  

Давайте поприветствуем наших участников. Звучит маршевая музыка. 

Выходят участники соревнований. Строятся в 2 колоны.  

 

 
 

Ведущий читает стихи:  

  

Поиграйка, поиграйка  

Наш веселый стадион.  

С физкультурой всех ребят  

Он подружит навсегда  

Если хочешь стать умелым  

Ловким, быстрым, сильным, смелым.  

Научись любить скакалки  

Вожжи, обручи и палки,  

Никогда не унывай!  

В цель снежками попадай,  

В санках с горки быстро мчись  
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И на лыжи становись-  

Вот здоровья в чем секрет,  

Будь здоров! Физкульт привет!  

  

Ведущий предоставляет слово командам для приветствия. Затем знакомит с 

составом жюри. Они будут оценивать эстафеты и подводить итоги 

соревнований.  

Ведущий желает успехов участникам соревнований и объявляет о начале 

эстафет.  

  

1 этап – Бег с эстафетной палочкой до ориентира (кегля) и обратно.  

Примечание: обязательно обежать кеглю против часовой стрелки.  
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2 этап – «Футбол»: бег с ведением футбольного мяча ногой «змейкой» 

(препятствия - кегли), при возвращении ведение мяча ногой по прямой.  

Примечание: стараться не сбивать кегли, за каждую сбитую кеглю 

присуждается 1 штрафное очко.  

 

 
 

Ведущий загадывает загадку.  

Не обижен, а надут,  

Его по полю ведут,  

А ударят нипочем,  

Не угнаться за _________(мячом) 

 

3 этап – «Хоккей»: бег с ведением волейбольного мяча с помощью клюшки 

«змейкой» (препятствия – кегли), при возвращении бег с ведением мяча по 

прямой.  
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4 этап – «Баскетбол»:все игроки команды стоят в колонне руки вверх , по 

команде передача мяча сверху по поднятым рукам, последний игрок получив 

баскетбольный мяч выполняет бег с ведением мяча«змейкой» (препятствия – 

кегли), при возвращении бег с ведением мяча по прямой с последующей 

передачей впереди стоящему игроку, сам встает впереди колонны.  

Примечание: мяч не бросать, а передавать.  

 

 
 

Ведущий загадывает загадку.  

Два березовых коня  

По снегам несут меня,  

Кони эти рыжи  

И зовут их ______________(лыжи)  
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5этап – «Кенгуру»: прыжки с мячом зажатым между колен.  

Примечание: если мяч выпал, продолжать движение нужно с того места, где 

выпал мяч. Обязательно передача эстафеты задев плечо игрока рукой.  

 

 
 

6 этап – «Гимнастика»: бег, подбежав к обручам лежащим на полу, продеть 

через себя обруч и бросить мяч в корзину, при возвращении бег по прямой 

минуя обручи.  

Примечание: на полу лежит 3 обруча.  

 

 
 

Ведущий загадывает загадку.  

Кто на льду меня догонит,  
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Мы бежим в перегонки,  

А несут меня не кони,  

А блестящие ________________(коньки)  

  

7 этап – «Болото»: игрок держит в руках два обруча, с их помощью 

необходимо добраться до ориентира, наступая только в обручи, при 

возвращении бег, обручи в руках.  

 

 
 

8 этап – «Тоннель»: игроки команды встают в шеренгу в высокий упор лежа 

(домик) и образуют «тоннель». Стоящий впереди игрок начинает ползти по 

«тоннелю» и встает в положение упора лежа последним, за ним ползет 

следующий и так все игроки, пока первым не станет направляющий.  

Примечание: ползти можно любым способом.  
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Ведущий загадывает загадку.  

Просыпаясь утром рано  

Вместе с солнышком румяным,  

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю _______________(зарядку)  

  

9 этап – «Гимнастика»: 3 прыжка через скакалку и бег вперед до ориентира, 

при возвращении тоже самое.  

 

 
 

10 этап – «Подвижная игра» «Утки и охотники». 
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Команда «Охотники» за 2 минуты выбивает «Уток», затем меняются. 

Побеждает команда у которой на поле останется наиболее количество 

«Уток». 

 
Ведущий: Дорогие наши участники и зрители. Наши соревнования подошли 

к концу. Мне хочется сказать, что все участники соревнований с честью 

выдержали предложенные им испытания. Какая команда стала самой 

лучшей, самой быстрой, самой дружной и спортивной? Предоставляется 

слово жюри.  

Жюри подводит итоги, объявляет победителей. Вручаются почетные грамоты 

и ценные призы.  
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Ведущий читает стихи:  

  

Всем спасибо за вниманье,  

За задор и звонкий смех,  

За азарт соревнованья  

Обеспечивший успех.  

Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь,  

Говорим мы «До свидания»,  

До счастливых новых встреч. 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 15 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА УРОКУ З 

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

В 7 КЛАСІ 

  

КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА НАСТУПНИКІВ ЯРОСЛАВА. 
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                                                                             Іщенко Людмила Олександрівна 
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Мета:   формувати в учнів уявлення про внутрішнє і зовнішньополітичне 

становище Київської Русі після смерті Ярослава Мудрого за правління 

Ярославичів; розвивати в учнів уміння працювати з джерелами інформації, 

аналізувати їх, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати 

характеристику історичним діячам; сприяти патріотичному вихованню учнів. 

Обладнання:    картки з джерелами інформації, портрети Ізяслава, Святослава, 

Всеволода та Святополка. 

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань. 

  

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ   

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ   

Запитання. 

Якими Були наслідки правління Ярослава Мудрого для зміцнення Київської 

Русі? (на дошці є схема-підказка) 

Ярослав Мудрий: 

1)   Завершив ... 

2)   Розгромив ... 

3)   Побудував ... 

4)   Видав ... 

5)   Заснував ...                                                                    

6)   Посилив ... 

7)   Поширив ... 

8)   Призначив ...  

9)   Уклав ... 
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II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Отже, незадовго до смерті Ярослав спробував розв'язати проблему, яка постала 

передним і його батьком Володимиром: як запобігти міжусобній боротьбі за 

київський престол, що спалахувала після смерті великого князя між його 

синами. У розподілі земель і влади між своїми синами він застосовував принцип 

старшинства: Ізяславу (старшому сину) — Київ і Новгород; Святославу 

(другому сину) — Чернігів; Всеволоду (третьому) — Переяслав; В'ячеславу 

(четвертому) — Смоленськ; Ігорю (молодшому) — Володимир-Волинський. 

Тільки-но в якомусь із цих князівств звільнявся престол, кожний брат сходив на 

щабель вище. Отже, усі братии Мали можливість досягти київського престолу 

(так звана ротація влади). Але Ярослав не врахував ще однієї традиції— 

спадкоємства від батька до сина. Сини померлих князів прагнули посісти місце 

своїх батьків, а не поступатися перед дядьками. Тому до суперечок між синами 

київського князя додалися ще йсутички між племінниками й дядьками. На 

розгортання міжусобних війн після смерті Ярослава вплинуло ще й те, що 

Робота з історичним джерелом. 

Для мотивації навчальної діяльності вчитель організовує роботу  учнів із 

джерелом інформації, після чого вони виконують завдання до нього. 

Із настанови Ярослава Мудрого своїм синам 

Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви 

есте братии від одного отця та одної матері. І якщо будете ви в любові межи 

собою, то й Бог буде в вас, і покорить він вам противників під вас, і будете ви 

мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й 

самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом 

великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер вже поручаю 

я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові своєму Ізяславу, 

брату вашому. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене. А Святославу даю 

Чернігів, а Всеволоду — Переяславль….  

1) Чим Ярослав аргументував заклик до синів своїх жити в злагоді? 

2)   Поміркуйте, яку ідею щодо спадковості влади відображає цей текст? 

Учні мають дійти висновку, що принцип старшинства між синами Великого 

князя у спадкуванні київського престолу призводить до розгортання міжусобної 

боротьби. 

IІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. ПравлінняЯрославичів.  

Розповідь учителя. 
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могутність та авторитет Ізяслава були недостатніми для того, щоб виконувати 

роль великого князя. Щоб уникнути міжусобних війн, три брати — Ізяслав, 

Святослав і Всеволод — уклали «Союз трьох Ярославичів»(тріумфат). 

Робота в групах. 

Діти об'єднуються у чотири групи, кожна з яких за матеріалом підручника 

з'ясовує, хто управляв державою після смерті Ярослава Мудрого, а також 

визначають хронологічні межі правління Ярославичів та основні засади їх 

внутрішньої та зовнішньої політики. 

І група — правлінняІзяслава. 

II група — правління Святослава. 

III група — правління Всеволода 

IV група — правління Святополка. 

Під час презентаці результатів своєї роботи від кожної групи виступає один 

учень.  

ПравлінняЯрославичів 

1. Ізяслав Ярославич (1054—1078рр. з перервами) 

У період першого правління не видав киянам зброї на боротьбу з половцями, 

боячись повстання. Був змушений тікати; у друге повернувся з польськими 

військами і вчинив жорстоку розправу над киянами. За час його правління булла 

зроблена спроба відродити «Союз трьохЯрославичів», створений новий збірник 

законів «Правда Ярославичів»; у третє повернувся в 1077 р. разом із поляками, 

але в 1078 р. загинув у битві з братом Всеволодом 

2. Святослав Ярославич (1073— 1076рр.) 

Посів київський престол у 1073 р. в ході боротьби з Ізяславом, який утік до 

Польщі; уважався найздібнішим з усіх Ярославичів. У своїй політиці нагадував 

батька — Ярослава Мудрого; об'єднав під своєю владою майже всі українські 

землі; мав потяг до книг, дбав про розвиток освіти, але водночас прославився 

своєю жорстокістю; 20 років князював у Чернігові. Був родоначальником 

Чернігівської династії Ольговичів 

3. Всеволод Ярославич (1078— 1093рр.) 
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Був дуже освіченою та розумною людиною, знав п'ять мов; розширив зв'язки з 

іншими державами. Віддав дочку заміж за німецького цісаря, а його син 

Володимир одружився з дочкою англійського короля; посів Київський престол 

Ярославичі усвідомлювали, які наслідки можуть мати міжуособні війни між 

князями для держави, тому троє з братів — Ізяслав, Святослав і Всеволод — 

уклали між собою в 1058р. союз для спільного управління державою, який 

увійшов в історію під назвою «Союз трьох Ярославичів». Цей союз тривав 

близько 15 років, протягом яких братии здійснили ряд заходів, зокрема, це Були 

спільні виступи протии половців. Також вони намагалися зміцнити свій 

тріумфат (особливо після повстання 1068р.) і в 1072р. внесли зміни й 

доповнення до «Руської правди»  та створили новий збірник законів —  «Правда 

за правом старшинства після загибелі Ізяслава; із його смертю закінчилося 

правління першого покоління Ярославичів 

4. Святополк Ізяславович (1093-1113 рр.) 

Період його правління відносять до трагічних сторінок історії України; під час 

його правління половці здійснили низку вдалих походів на Русь; учинив 

розправу над князем Васильком, запідозривши його в змові; на Вітичівському 

з'їзді разом ізВолодимиром Мономахом зміг припинити міжусобиці; згодом 

відійшов від державних справ і зайнявся торгівлею 

2. Повстання киян 1068р.  

Робота с підручником. с.80-81. 

Запитання  та  завдання. 

1)        Визначте причини повстання 1068 р. в Києві. 

2)        З'ясуйте хід цього повстання та визначте його наслідки. 

  

3. Любецький з'їзд князів.  

Розповідь учителя. 

Міжусобні війни, які розгорнулися в Київській Русі після смерті Ярослава 

Мудрого, завдали величезної шкоди державі. Вони призвели до послаблення 

влади великого князя, посилення процессу дроблення держави на окремі 

князівства, послаблення авторитету держави на міжнародній арені. Також 

збільшилася кількістьнабігів половців (куманів) — нових порогів, які на той час 

оселилися в причорноморських степах. Це був численний і небезпечний ворог, 

який завжди нападав зненацька. Нападаючи на Русь, вони палили міста й села, 

полонили тисячі людей. 
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Ярославичів». Цими діями князі намагалися навести лад вдержаві і запобігти 

розгортанню міжусобних війн. Зокрема, у «Правді Ярославичів» уводилися 

суворі покарання за будь-які порушення права власності на землю та за виступи 

проти представників князівської адміністрації.  Протее суперечки між князями 

продовжували загострюватися,  і в  1073 р.   «Союз трьох Ярославичів»  

розпався.  Невдоволені правлінням Ізяслава,  Всеволод і Святослав виступили 

протии нього. Ізяслав був змушений утекти до Польщі, а київським князем став 

Святослав. Міжусобні війни розгорнулися, з новою силою, унаслідок чого Київ 

по кілька разів переходив із рук у руки.  Наприкінці XI ст. на політичній арені 

з'явився син Всеволода,  переяславський князь Володимир Мономах. Разом із 

двоюрідним братом Святополком він зробив спробу зберегти політичну єдність 

Київської Русі: організував походи протии половців і виступив ініціатором 

скликання князівського з'їзду в Любечі з метою припинення князівських 

міжусобиць. 

Інтерактивний метод «Мозковий штурм» 

1) Як вигадаєте, із якою метою був скликаний з'їзд князів 

у Любечі? 

2) Яке рішення прийняли князі на цьому з'їзді? 

3)  Яким було його значення? 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 

Завдання на узагальнення. 

Проаналізуйте з'їзд князів у Любечі, заповнивши наведену таблицю. (Учні 

заповнюють праву частину таблиці.) 

З'їзд князів у Любечі 

Питання  Характеристика  

Дата  1097р.  

Місце  Місто Любеч  

Причини  Спустошливі набіги половців; необхідність припинення 

міжусобних війн і налагодження суперечок між князями 

  

Учасники  Шість руських князів  

Рішення  Кожен князь має право на свою вотчину (батьківські зем-

лі); припинення розбрату між князями перед 

зовнішньою загрозою з боку половців  
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Наслідки  Порушення домовленостей між князями; розгортання но-

вих міжусобиць  

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ     

 

Опрацювати відповідний матеріал підручника (параграф 13). Охарактеризувати 

одного з Ярославичів (за вибором) як особистість і державного діяча. 

Підготувати повідомлення про прихід Володимира Мономаха до влади (готує 

один учень за бажанням). 
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Мета: ознайомлення з макраме як видом декоративно-ужиткового 

мистецтва, систематизація відомостей  про техніку вузликового плетіння, 

ознайомлення з історією виникнення та розвитку цього виду рукоділля, з 

асортиментом виробів в техніці макраме, інструментами та видами 

матеріалів для роботи, повторення правила безпечної роботи з 

інструментами, санітарно-гігієнічними вимогами, правилами організації 

робочого місця, розширення  відомостей про технологію плетіння, способи 

кріплення ниток для початку роботи, формування вмінь підбирати матеріали 

для виготовлення виробу в техніці макраме, кріпити нитки на основу, 

розраховувати необхідну кількість матеріалів, розвивання  аналітичних 

здібностей,  пробудження почуття прекрасного,  сприяння вихованню 

акуратності, наполегливості, свідомого  дотримання правил безпечної роботи 

з інструментами.                                

Очікувані результати: учні розповідають про історію виникнення 

техніки вузликового плетіння, характеризують види матеріалів та 

інструментів для плетіння, підбирають необхідні матеріали для виготовлення 

конкретного виробу, розраховують необхідну кількість матеріалів, 

дотримуються правил безпечної роботи при використанні інструментів під 

час плетіння, санітарно-гігієнічних вимог 

Основні поняття: макраме, матеріали для плетіння: нитки (лляні, 

шовкові, шерстяні, бавовняні, джут, ірис, муліне, білизняні мотузки тощо), 

шпагат, сутаж, кордова волосінь, тасьма, шнури; основа для кріплення ниток, 

способи кріплення ниток: замочком уперед, замочком назад, розширене 

кріплення (подвійне кріплення, кріплення репсовим вузлом) 

Матеріали, інструменти: нитки для плетіння, основа для плетіння 

(поролонова подушка, дерев’яний брус або паличка тощо), ножиці. 

Обладнання: комп’ютер, презентація, дидактичні картки, інструкційні 

картки. 

Тип уроку: комбінований 

Структура уроку. 

I. Організаційний момент    

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів 

III. Вивчення нового матеріалу (з практичним закріпленням) 

1. Короткі відомості з історії макраме. 

2. Матеріали та інструменти для плетіння. 

3. Технологія плетіння: способи кріплення ниток. 

IV. Закріплення нових знань та вмінь учнів 



63 
 

V. Підсумки уроку 

VI. Домашнє завдання 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів, мотивація навчальної 

діяльності. 

1. Бесіда. 

 Чи чули ви таке слово " макраме"? 

 Що вам відомо про цей вид декоративно-ужиткового мистецтва? 

Учитель систематизує та узагальнює відповіді учнів., повідомляє тему та 

мету уроку. (слайд № 1) 

III. Вивчення нового матеріалу (з практичним закріпленням) 

1. Короткі відомості з історії макраме. 

Розповідь вчителя.  

Макраме - це вид рукоділля, декоративне вузликове плетіння. В основі 

макраме лежить зав'язування (плетіння) вузликів. Слово "макраме" прийшло 

з арабської мови, в перекладі звучить як бахрома, мереживо. Витоки техніки 

макраме йдуть в далеке минуле. Техніка плетіння макраме була відома ще в 

Стародавній Греції, в Китаї, в Давньому Єгипті і в деяких інших східних 

країнах. Потім макраме зі Сходу прийшло і до європейських країн.  

 (слайд № 2)   (Повідомлення учнів) 

Вправа "Мозковий штурм" 

 Які вироби можна виготовити, використовуючи цю техніку? 

  Учитель підводить підсумок "мозкового штурму". 

Слово учителя. 

В техніці макраме можна виконати велику кількість різноманітних виробів  

(слайди  4, 5,6, 7). 

2. Матеріали та інструменти для плетіння. 

Бесіда. 
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 Як ви думаєте, які матеріали можна використати для плетіння? 

Розповідь вчителя. 

Для плетіння підходять будь-які нитки, мотузки, шнури, тасьма тощо . 

(слайд 8) 

(демонстрація зразків матеріалів). 

(Роздача пам’яток по використанню ниток додаток 1) 

"Міні – практикум " (слайд № 9). 

Завдання: 

1. роздивіться зразки матеріалів, запропонуйте види виробів для плетіння 

із них; 

2. розгляньте запропонований вчителем сплетений виріб, оцініть 

правильність добору матеріалів. 

Учні виступають з результатами міни – практикуму. 

Бесіда. 

 Як ви вважаєте, які інструменти, пристосування необхідні для 

виконання виробів в техніці макраме? 

Розповідь вчителя. 

Для плетіння виробів необхідно мати такі інструменти та пристосування 

(Слайд 10). 

Іноді в якості основи для плетіння використовують спинку стільця або 

крісла, паличку, гілку дерева, дерев’яні або металеві спиці, п’яльця, дерев’яні 

ложки, кільця з металу, пластмаси тощо. Дуже часто нитки кріплять просто 

на додаткову нитку. 

Шпильки призначені для тимчасового фіксування ниток під час плетіння. 

Вони повинні бути довгими, міцними, з великими скляними або металевими 

головками. 

3. Техніка плетіння: способи кріплення ниток (з практичним закріпленням 

теоретичного матеріалу) 

Розповідь вчителя. 
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Кріплення ниток на основу можна виконати в один із способів (слайд 11, 12, 

13): 

 замочком вперед; 

 замочком назад; 

 розширене кріплення (кругле кріплення, подвійне кріплення, кріплення 

репсовим вузлом). 

Роздача інструкційних карток (додаток 2) 

Вправа «Навчаючи – вчуся» 

Матеріали та інструменти: дидактичні картки, нитки, шпильки, поролонові 

подушки, ножиці, лінійка або сантиметрова стрічка. 

Методичні рекомендації. 

Перед початком роботи необхідно провести інструктаж з правил роботи з 

ножицями, шпильками, повторити санітарно-гігієнічні вимоги, правила 

організації робочого місця. Учні об’єднуються в групи, опрацьовують 

інформацію, подану на картках, при потребі переглядають відеоролик та 

виконують практичне завдання: кріплення ниток на основу. 

 Учні виконують практичне завдання, обмінюються інформацією з іншими 

групами. 

Учитель контролює дотримання правил безпечної роботи з ножицями, 

шпильками, технології виконання кріплення ниток. Учитель організує 

обговорення результатів виконання завдання, відмічає типові помилки, 

заохочує тих учнів, які впоралися краще за інших. 

Вправа "Мікрофон"  

 Якою повинна бути довжина ниток для початку роботи? Чи можна 

застосувати якусь формулу для таких розрахунків? (слайд 15) 

Учні висловлюють свої пропозиції. Учитель підводить підсумки 

"мікрофона". 

Розповідь вчителя. 

Розрахувати необхідну довжину ниток абсолютно точно не можливо, тому 

що на це впливає й товщина ниток, й щільність зав’язування вузлів, що є 

індивідуальною особливістю людини. Практично використовують такий 

спосіб розрахунків (Слайд 16). 
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"Міні – тренінг" (слайд 17) 

Розрахуйте довжину ниток, що необхідні для плетіння виробу, 

запропонованого учителем. 

Обговорення результатів міні – тренінгу. 

Практичні поради. 

1. Чим товстіші нитки, тим більше їх витрачається для зав’язування 

вузлів. Це слід враховувати при розрахунках довжини ниток. 

2. При виготовленні виробів за описами дотримуйтесь порад щодо вибору 

ниток для плетіння. 

3. Якщо вам не вистачило ниток для виконання виробу, не впадайте у 

відчай: існує кілька способів нарощування ниток в ході плетіння. 

 Закріплення нових знань та вмінь учнів 

(слайд 18, 19) 

V. Підсумки уроку Рефлексія. Оцінювання роботи учнів на уроці. 

VI. Домашнє завдання 

Підготувати матеріли, пристосування, інструменти для плетіння з 

урахуванням знань, отриманих на уроці. 
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Додаток 1. 

 

Пам я̓тка  для учнів по використанню різних видів ниток. 

 

1. Слабо скручені ворсисті нитки призначені для створення настінних панно 

(портретів, пейзажів) з різноманітною фактурою: гладкою, рельєфною, 

пушистою та ворсистою водночас. 

2. Складніше працювати з нитками, що ковзають (синтетична соломка, шовкові 

шнури, капронова волосінь). Вузли з них зразу розв’язуються, тому їх треба 

затягувати достатньо сильно. До того ж кінці таких ниток розплітаються під 

час роботи, та, щоб цього запобігти, їх перед використанням змазують клеєм 

або зав’язують з них вузлики, а у синтетичних ниток оплавляють вогнем. 

Такі нитки універсальні: з них плетуть практично будь-які вироби. 

3. Шерстяна пряжа підходить для плетіння, якщо вона товста, міцна, туго 

скручена. З неї плетуть шалі, бахрому, оздоблення для одягу. 

4. Не рекомендується працювати строкатими нитками, тому що строкатість 

зорово "розмиває" фактуру. 

Практичні поради. 

1. Працюючи з шовковистими нитками або пакувальним шпагатом, доречно 

змочити руки. 

2. При плетінні з жорстких, грубих ниток надівайте тонкі ниткові рукавички 

 
 

 

Додаток 2. 

І спосіб «Замочок назад» 
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ІІ спосіб «Замочок вперед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ спосіб «Розширене кріплення» 
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Урок № 45-46 

 

ПЛАН УРОКУ 

5-й клас 

Тема уроку:   Основи технології електротехнічних робіт 

Задачі уроку:  Ознайомити учнів  з особливостями паралельного  

і послідовного з’єднання споживачів і джерел 

електричної енергії та застосування  їх в 

електротехніці.  

Виховувати бережливе ставлення до енергоресурсів. 

 

Обладнання:  електромонтажні деталі, електричні з’єднувальні  

    проводи з контактними наконечниками,    

    низьковольтне джерело живлення, плакати з різними 

    видами  з’єднань споживачів електричної енергії. 

 

Міжпредметні зв’язки: фізика, природознавство. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

ІІІ. Мотиваційний етап 

ІV. Засвоєння нового матеріалу. 

V. Узагальнення та систематизація нового матеріалу. 

VІ.Практична робота 

VІІ. Підсумок уроку. 

 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний етап. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

1. Чи всі речовини проводять електричний струм? 

2. За допомогою чого джерело з’єднується зі споживачем електричного 

струму? 

3. Назвіть електромонтажні інструменти. 

4. Назвіть побутову електроарматуру. 

5. Для чого потрібні запобіжники? 

ІІІ. Мотиваційний етап. 

 Проблемна ситуація пошуково-конструкторського характеру. 

ІV. Засвоєння нових знань. 

1. Послідовне та паралельне з’єднання споживачів електричної енергії. 

2. Параметри споживачів електричної енергії. 
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3. Послідовне та паралельне з’єднання джерел електричної енергії. 

4. Параметри джерел електричної енергії. 

 

З повсякденного життя тобі відомо, коли в люстрі з кількох ламп 

перегорає одна, всі інші світяться однакого яскраво. Які ж особливості 

з’єднання таких ламп? Щоб дати відповідь на це питання, необхідно скласти 

електричне коло за електричною схемою. 

 

 Доповнимо електричну схему другою 

такою ж самою лампою та вимикачем. 

Замкнувши ключ SA1, лампа EL1 миттєво 

спалахує. При замиканні ключа SA2 лампа EL2 

світиться однаково яскраво, як і лампа EL1. 

 Почергово розмикаючи ключі SA1 та SA2, 

яскравість світіння ламп відповідно EL2 та EL1 

не змінюється. Кожна з них світиться яскраво, 

як раніше світилися обидві. 

 

 

 

 Таке незалежне ввімкнення 

споживачів електричної енергії називають 

ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ. 

 За паралельного з’єднання 

електричний струм виконує однакову 

роботу, витрачену на нагрівання й світіння 

спіралей електричних ламп. Ця робота і 

визначає нову фізичну величину, яку 

називають ЕЛЕКТРИЧНОЮ НАПРУГОЮ. 

 Оскільки обидві лампи світяться однакого яскраво, вони споживають 

однакову кількість електричної енергії, тому напруга на кожній буде 

однаковою. 

Тобто:  

Uзаг =U1= U2. 

 

 Одиниця напруги названа ВОЛЬТОМ (позначається  літерою В)  

на честь англійського вченого Алесандро Вольта, який  уперше 

сконструював джерело електричного струму у вигляді батарейки від 

кишенькового ліхтарика. Таку батарейку називають ГАЛЬВАНІЧНИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ ВОЛЬТА. 

 Усі електричні споживачі можуть нормально працювати лише за 

певного значення напруги. ЇЇ називають ОПТИМАЛЬНОЮ або РОБОЧОЮ 

НАПРУГОЮ.   
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 Якщо ввімкнути прилад в електричну мережу з більшою напругою, 

його робочий елемент, наприклад спіраль електричної лампи, перегорає. За 

меншої напруги, навпаки, спіраль не нагрівається до належної температури, 

не випромінює або достатньо випромінює світло. 

 А як розподіляється електричний струм за умови паралельного 

з’єднання споживачів? (схема). 

Це здійснюється подібно до того, як потік води у витоку річки (А) 

розгалужується на два потоки « рукавах» (А1 і А2), а потім сходиться знову. 

При цьому кількість води у витоці буде дорівнювати кількості води в обох 

«рукавах». Тобто в нерозгалуженій частині електричного кола потік 

заряджених частинок (електронів) (І аг.) тече до точки А, в якій 

розгалужується на два напрямки. У одному – з лампою EL1, а в другому – з 

лампою EL2. У точці В електричного кола потів заряджених частинок знову 

сходиться. Тобто Ізаг = І1 + І2. 

 

 

 Щоб оцінити значення сили струму 

в різних електричних колах, застосовують 

спеціальну фізичну одиницю струму – 

АМПЕР. Скорочено її позначають буквою 

А. Ці фізичну одиницю названо на честь 

Андре Ампера, французького фізика і 

математика, який встановив закон 

взаємодії (притягання та відштовхування) 

струмів, що протікають по провідниках. 

 Позначення величини електричного 

струму записують на всіх споживачах 

електричної енергії. Якщо, наприклад, на електричній лампі виконано напис 

3,5В; 0,26А, - це означає, що світіння електричної лампі буде в тому разі, 

коли вона з’єднана з джерелом струму з напругою на вихідним контактах 

3,5В, а сила струму, що проходить по нитці розжарювання, становитиме 

0,26А. 

 Якщо дві паралельно з’єднані електричні лампи, розраховані на робочу 

напругу 3,5В увімкнути в електричне коло з джерелом живлення від батареї 
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гальванічних елементів з напругою 3,5В, то яскравість їх світіння із часом 

буде зменшуватись, а через деякий час  припиниться зовсім. Таке явище 

відбувається тому, що електричний струм в електричному колі з двома 

паралельно ввімкнутими лампами буде значно більший порівняно з тим, який 

тече в електричному колі з однією лампою. Батарея швидко віддає свою 

електричну енергію і розряджається. 

 Тобі вже відомо, що в батарейці від кишенькового ліхтарика вивідні 

контакти гальванічних елементів з’єднані послідовно (почергово). Тобто 

вивідний контакт графітового стрижня першого елемента з’єднаний з 

цинковим  стаканчиком другого, а графітовий стрижень другого - з цинковим 

стаканчиком третього. У результаті цього на  вивідних контактах отримуємо 

втричі більшу напругу ніж на одному з елементів. 

  А як отримати однакове значення напруги з більшим запасом 

електричної енергії? Для цього одним провідником необхідно з’єднати 

плюсові клеми, наприклад двох джерел електричної енергії і у такий спосіб 

отримати спільний «+». З’єднавши між собою мінусові клеми, дістають 

спільний «-». За такого з’єднання напруга на спільних клемах «+» і «-» не 

змінюється, а запас електричної енергії зросте в двічі, що значно продовжує 

термін світіння електричних ламп нормальним розжаренням їх спіралей. Таке 

значення сили струму, за якого споживачі працюють з найкращою віддачею 

або, по-іншому, в оптимальному режимі, називають ОПТИМАЛЬНИМ, або 

РОБОЧИМ ЗНАЧЕННЯМ СИЛИ СТРУМУ.  

 

 Необхідно пам’ятати, що паралельно можна з’єднати між собою лише 

ті джерела електричної енергії, які мають однакову напругу. 

 Іншою важливою характеристикою електричного приладу є його 

ПОТУЖНІСТЬ.  

Це та робота, яку виконує електричний струм за одиницю часу. Для 

вимірювання її величини застосовують фізичну одиницю вимірювання «ват» 

(позначається літерами Вт). Застосовують також одиниці кратні вату:  

1 гВт = 100Вт; 1кВт = 1000Вт. 

 Оптимальні значення сили струму, напруги, потужності та інші 

показники записують у паспортних даних електричного споживача та 

позначають на його корпусі.  

Тобі вже відомо, що в паспорті електричного споживача записані дані 

електричних величин, які забезпечують його надійну роботу. Якщо, 

наприклад, на цоколі електричної лампи виконано напис 4,5В, це означає, що 

при ввімкненні в електричне коло із зазначеною напругою її спіраль 

розігрівається до температури, яка викликає достатнє (нормальне) світіння.  

А як світитимуть дві або більша кількість ламп, якщо їх вивідні контакти 

з’єднані почергово, тобто ПОСЛІДОВНО між собою та з джерелом 

електричної енергії? 
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 Склавши електричне коло таким способом з’єднання електричних 

ламп, помітно, що яскравість їх світіння зменшилась порівняно з тим, як 

світилась би одна з них при з’єднанні  її з цим самим джерелом електричної 

енергії. Це зумовлено тим, що електрична енергія джерела струму, а  отже, і 

напруга, розподілились між обома лампами, тобто Uзаг =U1+ U2. Струм при 

цьому залишається незмінним: Ізаг = І1 = І2. За такого з’єднання напруга, що 

припадає на кожну електричну лампу, зменшилась і її значення недостатнє 

для повного нагрівання спіралей лампи. 

 

 А як примусити світитися обидві лампи так, як одна з них світилась би 

при її з’єднанні з одним джерелом електричної енергії? Тобі вже відомо, що 

за паралельного з’єднання джерел електричної енергії її запас збільшується. 

Таке з’єднання джерел електричної енергії може призвести до надмірного 

нагрівання та виходу з ладу спіралі електролампи. Отже, джерела 

електричної енергії необхідно з’єднати іншим способом. Це можна зробити, 

якщо мінусову клему кожного джерела струму з’єднати з плюсовою клемою 

іншого, а від спільних виводів  «+» і «-» здійснити з’єднання електричних 

ламп. 

 

 За такого з’єднання загальна напруга, а отже, і запас електричної 

енергії двох і більше послідовно з’єднаних між собою джерел електричного 

струму, дорівнює сумі напруг кожного з них: Uзаг =U1+ U2+… Сила струму за 

такого з’єднання залишається незмінною . Ізаг = І1 = І2… Тобто якщо 

радіоприймач чи телевізор живиться від джерела струму напругою 9В, це 

означає, що для цього необхідно взяти шість батарей з напругою на вивідних 

клемах 1,5В. 

 Головна незручність послідовно з’єднаних споживачів та джерел 

електричної енергії полягає в тому, що кожен із них є елементом 

електричного кола. Якщо виходить з ладу один споживач або одне джерело 

електричної енергії, електричне коло розмикається. Ця незручність 

усувається при паралельному ввімкненні споживачів та джерел електричної 

енергії. 
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V. Узагальнення і систематизація нового матеріалу. 

1. У чому особливість паралельного з’єднання джерел електричної енергії? 

2. Що називають оптимальним значенням електричної величини? 

3. Чи може працювати електричний споживач за менших оптимальних 

значень електричних величин? 

4. Яке з’єднання споживачів електричної енергії називають послідовним? 

5. Яка головна незручність послідовного з’єднання споживачів? 

6. Для чого виконують послідовне з’єднання джерел електричної енергії? 

 

VІ. Практична робота. 

Монтаж розгалуженого електричного кола. 

 

ОБЛАДНАННЯ: джерело струму, електричні лампи, з’єднувальні дроти з 

металевими наконечниками, електричні патрони, вимикачі. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1. Накреслити електричну схему, яка містить паралельне з’єднання між 

собою за допомогою вимикачів електричні лампи з джерелом 

електричної енергії. 

2. Замкнути почергово електричне коло кожної з ламп. 

3. З’ясуй, чи змінюється яскравість світіння кожної з ламп, якщо 

ввімкнена одна, дві або більше ламп. 

4. Запиши висновок у робочий зошит. 

 

VІІ. Підсумок уроку. 
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Узагальнюючий урок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet» рольова 

гра «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» 

 

Уроки інформатики в області освітньої лінії ―інформаційно-

комутативні технології‖ - це уроки, на яких для учнів існує можливість 

проявити їх творчі і інтелектуальні здібності. Особливий інтерес учнів 

викликає вивчення теми ―Глобальна комп'ютерна мережа Internet‖. Як 

правило, і учнями, і вчителем розглядаються тільки позитивні сторони цього 

глобального явища, проте, не слід забувати про ряд проблем, які виникають у 

зв'язку з поголовним розповсюдженням комп'ютерних мереж. Про ці 

проблеми можна поговорити з учнями. Тому можна провести такий урок у 

формі ролевої гри «Суд над Інтернетом», який дозволяє поглянути на 

комп'ютерну мережу Internet дещо під іншою точкою зору, що, у свою чергу, 

поза сумнівом розширює кругозір учнів. При цьому заняття зовсім не 

переслідує цілей довести яку-небудь одну з точок зору.  

Даний матеріал можна застосовувати і як позакласний захід.  

Проводжу урок в такій формі третій рік поспіль. Учні з задоволенням 

виконують ролі, які визначаються шляхом жеребкування за 2 тижні до 

узагальнюючого уроку. Кожен учень готує виступ та презентацію з якою 

виступає. 

Тема уроку: «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або 

зло?» 

Тип уроку: узагальнюючий урок. 

Вид уроку: урок - рольова гра. 

Технологія: ігрова технологія. 

Мета уроку: спонукати учнів поглянути на глобальну комп'ютерну 

мережу Internet з різних сторін. 

1. Навчальна — узагальнення і повторення знань по темі. 

• повторити і узагальнити знання про комп'ютерні мережі і Internet, про 

правові аспекти роботи з інформацією; 

• повторення і закріплення основного програмного матеріалу, вираженого в 

неординарних ситуаціях; 

• пов'язати інформатику з іншими предметами. 

2. Розвиваюча — розвиток алгоритмічного мислення, пам'яті, 

уважності; 

• розвиток пізнавального інтересу, творчої активності учнів; 

• розвиток у школярів уміння висловлювати думки, моделювати ситуацію. 

3. Виховна   

• виховати пошану до суперника, уміння гідне вести суперечку, стійкість, 

волю до перемоги, винахідливість, уміння працювати в команді. 

Дійові особи:  Суддя, Прокурор та Адвокат. ІНТЕРНЕТ, свідки 

захисту, свідки звинувачення, секретар. 

Вчитель виконує роль судді в диспуті сторін, який незалежно і 

аргументовано буде приймати, або відкидати доводи, що приводяться, і 
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стежити за тим, щоб одні і ті ж аргументи не повторювалися в різному 

формулюванні, і за тим, щоб дискусія була в цивілізованих рамках.  

План уроку 

1. Вступне слово  судді. 

2. Слово Прокурора. 

3. Виступи свідків звинувачення. 

4. Слово адвоката. 

5. Виступи свідків захисту. 

6. Виступ звинувачуваного. 

5. Завершальне слово  судді. 

Хід уроку 

(приклади виступів, послідовність дії) 

Секретар суду: Встати, суд йде! 

Суддя: Прошу сідати! 

Мир змінився з приходом глобальної комп'ютерної мережі Internet. У 

людства з'явилися фантастичні можливості в області комунікацій. Сьогодні 

не виходячи з будинку можна познайомитися і поспілкуватися з людьми, що 

знаходяться далеко за межами Вашої країни, а може бути і взагалі на іншому 

континенті, придбати різні товари і послуги і багато що інше. 

Проте, далеко не все так просто і радісно, як може показатися на 

перший погляд. Глобальне розповсюдження комп'ютерних мереж несе в собі 

ряд проблем, про яких ми мало замислюємося, про яких слід знати.  

 
Звинувачення підтримує прокурор _______, захист здійснює адвокат 

________.  

Давайте спробуємо виявити сильні і слабкі сторони, достоїнства і 

недоліки глобального розповсюдження комп'ютерної мережі. 

Слухання оголошується відкритим. 

Слово надається прокурору. ______, прошу вас. 

Слухається справа

по звинуваченню глобальної мережі Internet по

Статтям 361, 362 Карного кодексу

розділу XVI «Злочини у сфері використання

електронно-обчислювальних машин

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних

мереж» та в негативному впливі на

підростаюче покоління. 
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Прокурор: Ваша честь, поважана публіка!  

Всім відомий крилатий вираз: ―Благими намірами вистилає дорога в 

пекло‖. І,  на наш погляд, воно застосовне і до розвитку глобальної 

комп'ютерної мережі Internet. Розповсюдження і розвиток комп'ютерних 

мереж породило цілий комплекс злочинів нового вигляду. 

Internet обвинувачується в розповсюдженні вірусів і шкідливих 

програм, а також в пропаганді насильства і жорстокості, ще в 

розповсюдженні спама, порушенні авторських і суміжних прав і 

спричиненню шкоди етичному і фізичному здоров'ю людини. З боку 

звинувачення були запрошені свідки, які можуть підтвердити перераховані 

факти. 

Але на початку у мене питання: Людство жило багато років без Internet. 

Як, коли і навіщо він з'явився на світ? 

Адвокат: Ваша честь, дозвольте викликати наших свідків — істориків. 

Суддя: Дозволяю викликати для надання свідчень свідків — істориків. Суд 

нагадує про відповідальність за дачу помилкових свідчень. Відповідайте на 

питання прокурора. Як, коли і навіщо Internet з'явився на світ? 

Виступ свідків захисту: Присягаємося говорити правду і лише правду. 

(Виступ про історію створення, слайд-шоу з фотографіями «батьків» 

Internet) 

    

Секретар: В зал суду запрошується свідок, який розповість про комп’ютерні 

мережеві віруси. 

Свідок 2: Присягаюся говорити правду і лише правду. Віруси можуть бути 

різні (розповідь про види шкідливих програм, які на даний час найбільш 

розповсюджені в мережі). Вони розповсюджуються по мережі Internet 

щодня, і  доводиться обновляти свої антивірусні бази по кілька разів на день, 

щоб відчувати себе в безпеці. Але все таки розробка вірусів небезпечна на 

рівні безпеки країни, а не тільки окремого користувача. 

Секретар: В зал суду запрошується свідок член комісії по інформаційній 

політиці. 

Свідок 3: Присягаюся говорити правду і 

лише правду. Internet обвинувачується в 

розповсюдженні спама. За останні півтора 

роки експерти вивчили всі існуючі види і 

категорії спама і дійшли висновку, що при 

віднесенні до спаму будь-якого небажаного 

або рекламного листу, виникає велика 

небезпека втратити ділову пошту. Але, проте, 

спам доставляє користувачам багато 

незручності. 

У переважній більшості спам використовується для реклами, іноді для 

накручування лічильників на сайті, збору інформації, рідше для засилання 

вірусів. Але є загальна мета – довести свою інформацію до максимально 
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можливого числа адресатів при мінімальних витратах. Причому ―авторів‖ не 

хвилює склад аудиторії, головне – кількість. 

Секретар: В зал суду запрошується свідок, який розповість про піратство в 

мережі. 

Свідок 4 виступає із звинуваченням Internet в порушенні авторських і 

суміжних прав. 

Секретар: В зал суду запрошується свідок представник органів 

правопорядку. 

Свідок 5 виступав із звинуваченням Internet в пропаганді насильства і 

жорстокості. 

Прокурор: Ваша честь! За допомогою Internet орудують багато шахраїв! 

Прошу вислухати ще свідків звинувачення. 

Секретар: В зал суду запрошується свідок. 

Свідок 6: Присягаюся говорити правду і лише правду. Однієї з популярних 

сфер активності Internet - шахраїв стали аукціони, де під «доброчесним» 

дахом виявилося дуже зручно займатися нелегальною торгівлею — 

наприклад, збутом викраденого, спекуляцією дефіцитними квитками і т.п.  

Крім цього, одержали воістину нечувані раніше можливості (з 

виникненням Internet), так це торговці «липовими» дипломами. Вихід на 

міжнародні простори додав цьому злочинному бізнесу так масові масштаби, 

що під загрозою повної компрометації виявилася вся система 

«дистанційного» навчання. 

Секретар: В зал суду запрошується психолог. 

Психолог: У даний час Internet представляє величезну загрозу для 

психічного і фізичного здоров'я людей. Найпоширенішою формою Internet – 

залежності є геймерство. Переважання цієї форми обумовлено відсутністю 

необхідності в яких-небудь навиках роботи з персональним комп'ютером.  

Ще одна форма Internet – залежності – хакерство. Людину привертає те, 

що він може когось перехитрити, відчути себе краще, розумніше, сильніше за 

інших. Діяльність хакерів в основному не носить комерційного характеру, 

але в той же час завдає величезного збитку інтелектуальної власності і може 

використовуватися в злочинних цілях. 

Ще одна форма Internet – залежності – це спілкування по Internet. Це 

небезпечно тим, що людина поступово розучується спілкуватися в реальному 

житті, полюс комунікативної активності переноситься з реальних умов 

соціуму в мережу.  

Секретар: В зал суду запрошується свідок, інтернет-залежний користувач.  

Інтернет-залежний користувач: Присягаюся говорити правду і лише 

правду. Я усвідомлюю, що хворий. Я приходжу додому з школи – і відразу 

включаю комп'ютер і заходжу в Internet. Мені фізично погано, якщо немає 

доступу до мережі… Я провожу там весь свій час, я не ходжу на вулицю, не 

спілкуюся з друзями... Я не сплю ночами, не роблю уроки… І у всьому цьому 

винуватий Internet! Я практично втрачений для суспільства, але нічого не 

можу з цим поробити! Мої типи мережевих захоплень: 



81 
 

 Нав'язливий серфінг – пошук інформації, подорожі по мережі; 

 Віртуальне спілкування – переписка, участь в чатах, форумах, поява 

багатьох віртуальних знайомих; 

 Віртуальний шопінг – мережеві азартні ігри, аукціони, непотрібні 

покупки в Інтернеті; 

 Ігрова залежність – комп'ютерні і мережеві ігри; 

 Кіберсексуальна залежність – нав'язливе відвідування порносайтів і 

сайтів кіберсексу. 

Суддя: Слово для захисту надається адвокату. ______, будь ласка. 

Адвокат: Слід пам'ятати, що основне призначення Internet – це отримання 

необхідної інформації в максимальному об'ємі за мінімальну кількість часу. 

Будь-яка протидія використовуванню Internet сучасним людством є кроком 

назад в історичному розвитку. Internet дає людям свободу. Він повинен 

існувати і не бути чиєюсь власністю.  

З свого боку ми теж запросили свідків, яким є що сказати про плюси 

Internet. 

Секретар: В зал суду запрошується свідок, якій розповість про безкоштовне 

програмне забезпечення. 

Свідок 7: Присягаюся говорити правду і лише правду. Internet сприяє 

розвитку вільного Internet ПО. До того ж такі сервіси Internet, як ICQ і багато 

інших, сприяють спілкуванню людей, які в реальному житті взагалі могли б 

ніколи не зустрітися. Значить, Internet сприяє новим знайомствам і не дає 

загаснути старим.  

Секретар: В зал суду запрошується свідок бізнесмен. 

Бізнесмен: Присягаюся говорити правду і лише правду. Internet - це вікно в 

діловий світ. В ньому всі рівно. Це єдине місце, де мале підприємство може 

скласти гідну конкуренцію монстрам великого бізнесу. (розповідь про 

можливості бізнесу в Internet) 

Прокурор: А всі ці іноземні слова: провайдери, браузери, домени, модеми... 

Поясніть, що це значить?! 

Суддя: Обвинувачений! Відповідайте на питання прокурора. 

Інтернет дає визначення основним термінам. 

Прокурор: А яка користь від INTERNET освіті? 

Адвокат: За допомогою INTERNET можна дістати доступ до навчальних 

програм, до системи дистанційної освіти, особливо цікаво вивчати 

мистецтво, використовуючи сайти різних музеїв. Ви зможете подорожувати 

по залах Ермітажу, не виходячи з будинку і не штовхаючись в натовпі 

туристів. Ви зможете потрапити в Білий дім у Вашингтоні, познайомитися з 

сім'єю американського президента. Правда, для цього потрібно ще знати 

англійську мову. 

Багато вчителів в школах практикують використовування комп'ютерів 

для навчання. Це і презентації на уроках, і відеоуроки по провидінню 

хімічних реакцій і фізичних експериментів, і використання комп'ютерів для 

математичного моделювання і т.д. Але наука не стоїть на місці – і те, що 
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використовувалося сьогодні, вже може бути неактуальне завтра. І, здається, 

це головна мета використовування Internet в школі – отримання свіжої 

інформації і оновлення програмних продуктів для нашого подальшого 

навчання. 

Є і інші плюси інтернетизациї – участь в Internet-конференциях, 

форумах і т.п., де кожний, будь то учень або вчитель, може взнати щось нове, 

познайомитися з людьми, які зацікавлені в предметі так само, як і ти сам.  

Прокурор: Для підключення до INTERNET потрібен купа грошей: потрібен 

комп'ютер, модем, потрібно сплатити послуги провайдера! Як же зможе 

школяр працювати в INTERNET, якщо у нього цього немає? 

Адвокат: Але ж якраз для цього і створені Internet-клуби, які мають ліцензію 

на освітню діяльність і надають всім охочим послугу Internet.  

Секретар: В зал суду запрошується свідки користувачі – школярі для 

надання свідчень. 

Свідки: Розповідь про можливості, які надає Internet та безпечне 

користування інтернетом  (послуги) 

Суддя: Обвинувачений, ваше останнє слово! 

ІНТЕРНЕТ: Я не визнаю свою провину. Я – лише ресурс, який надає певні 

можливості. А як мене використовуватимуть – для користі або в шкоду – 

залежить від конкретних людей. Отже судити треба не мене, а користувачів, 

які використовують мої ресурси для протизаконних дій! Але я хочу привести 

деякі статистичні данні. 

За даними дослідницького центру GfK Ukraine, кількість користувачів 

Інтернету в Україні за рік з 4 кварталу 2008 року до 4 кварталу 2009 року 

збільшилася на 37%. При цьому кількість сімей, у яких є комп’ютер, за той 

же період часу збільшилася лише на 29%. Найшвидше кількість регулярних 

користувачів Інтернету збільшувалася серед вікових груп 30-39 та 40-49 

років, де вона зросла на 62 і 63%, відповідно. У четвертому кварталі 2009 

року 57% населення віком 16-19 років користувались Інтернетом принаймні 

раз на чотири тижні, тоді як серед громадян, старших від 50 років, лише 

менше 5% регулярно користуються Інтернетом.  

Електронна пошта не тільки залишається найпопулярнішим сервісом 

Інтернету, у четвертому кварталі 2009 року кількість користувачів цього 

сервісу зросла до 52% від тих, хто має доступ до Інтернету. Найбільш 

розвинутим способом виходу в Інтернет став мобільний доступ. За рік 

кількість користувачів тут збільшилася з 9% до 16%. Лідером за кількістю 

нових користувачів стали соціальні мережі. Тепер 31% користувачів 

Інтернету в Україні відвідують ці ресурси. Також підвищеною популярністю 

користуються новинні сайти (число відвідувачів у віковій групі від 30 до 49 

років зросла тут з 24% до 29%) і сайти з мультимедійним контентом (з 26% 

до 32% збільшилася кількість користувачів, які завантажували музику і 

фільми, і з 9 % до 14% підвищилась кількість тих, хто переглядає онлайн-

відео або слухає онлайн-радіостанції). 
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Суддя: Суд, розглянувши всі обставини справи і вислухавши всіх 

свідків, вирішив:  

Internet – двозначна річ. З одного боку, це простір свободи, з іншою – 

прозорості і контролю. Internet увібрав в себе не тільки достоїнства 

глобальності, але і глобальні вади. Технічний прогрес зупинити неможливо, 

але слід пам'ятати, що у будь-якої новини є свої позитивні і негативні 

сторони. І чим стане Internet в нашому житті, залежить від людини…  

Вирок остаточний і не оскаржує! Судове засідання оголошується 

закритим! 

Секретар: Встати! Суд йде! 

Завершальне слово Вчителя: 

(Підведення підсумків заняття). 

Протягом заняття нам вдалося поглянути на глобальну комп'ютерну 

мережу Internet з різних сторін. Виявлені як позитивні, так і негативні її 

якості.  

Узагальнюючи все вищесказане можна зробити висновок, що Internet є 

дуже важливим джерелом інформації, користуватися яким поза сумнівом 

треба, проте при цьому не слід забувати про ті проблеми, які несе в собі 

глобальна мережа і відноситься до неї з часткою розумного скептицизму. 

На дошці з’являються у вигляді таблиці, позитивні та негативні 

сторони використання Internet. 

Позитивні Негативні 

Спілкування без меж в реальному 

масштабі часу.  

Оперативний глобальний пошук 

інформації. 

Передача файлової інформації без 

використовування зовнішніх носіїв. 

Інтернет-торгівля і банківські 

операції. 

Можливість дистанційної освіти. 

Додаткові робочі місця. 

Системи оперативного опитування 

соціологічного або іншого. 

Розподілені розрахунки.  

Розваги. 

 

Підміна реального спілкування 

віртуальним.  

Погіршення креативної здатності. 

Шкода здоров'ю. 

Розповсюдження комп'ютерних 

вірусів. 

Розповсюдження нелегальної 

інформації. 

Можливість невірогідності 

інформації. 

Порушення авторських прав. 

Відносна незахищеність 

електронних грошей. 

Електронний спам. 

Вторгнення в особисте життя. 

Висока вартість послуг 

провайдерів. 

 

 Дякую всім за співпрацю, до побачення! 
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Тема:  Мінерально-сировинні ресурси. Паливні корисні копалини 

 

Мета:поглибити знання про особливості різних видів корисних копалин; 

сформувати уявлення про багатство і різноманітність корисних копалин 

України; виявити закономірності поширення, охарактеризувати основні 

райони поширення мінерально-сировинних ресурсів; проаналізувати 

особливості паливних корисних копалин країни; удосконалювати навички 

роботи з тематичними картами 

 

Тип уроку: комбінований. 

 

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, 

корисних копалин карти України, контурні карти,  проектор, картки з 

цифрами та назвами географічних обєктів, додаткова література, довідники.. 

 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

Всім доброго дня!  На початку уроку  хочу побажати всім присутнім 

здоровя, терпіння, порозуміння. І хочу щоб кожний з вас отримав 

задоволення від сумісної розумової праці.  

 

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів (7-10хв) 

 На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь багато нового, цікавого, але 

перш ніж іти далі ми пригадаємо вивчений матеріал довівші що ви є 

справжніми знавцями природи України. 

Завдання 1 (проектор) контурна карта тектонічних структур України 

(слайд 1)   На контурній карті України  прікрепити  а) тектонічні структури  

Український щит (УЩ), Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ), 

Причорноморська западина(ПЗ), Волино-Подільська плита(ВПП), 

Карпатська складчатость (КС)) 

 б) форми рельєфу.   Придніпровська височина, Причорноморська 

низовина, Донецька височина, Поліська низовина, Подільська височина,  

Кримськи гори). 

в)  ми з вами програємо в інтелектуальну гру  "Що? Де? Коли?" 

Необхідно  розміститі на карті:   

-Що? означають ці цифри?  2061,  515, 1545 

-Де? розташовують  слідуючи географічні обєкти: Словечансько-

Овруцький кряж, Донецька складчата споруда, Молода західно-європейська 

платформа. 

-Коли? утворилися Українськи Карпати та Кримськи гори 

Молодці. (за кожну правільну відповідь отримують смайліки).   

III.  Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

Основним завданням господарської діяльності людини є створення 
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всього необхідного для її існування. Окрім продуктів харчування, це певні 

матеріальні речі та енергія. Створення останніх здебільшого засноване на 

переробці багатств надр Землі. Які ж «скарби» приховані в надрах нашої 

України? Чого природа надала нам вдосталь, а чого пошкодувала? Ви 

дізнаєтесь на уроках. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Склад та розповсюдження мінерально-сировинних ресурсі (7хв) 

З багатьох виявлених видів корисних копалин Україна здатна  не тільки 

задовольнити  внутрішні потреби, але і створити значний експортний 

потенціал. За теперешній час в Україні виявлено біля  20тис      родовищ 

корисних копалин,  з яких більш 7500 родовищ по 90 видам мінеральної 

сировини  мають промислове значення. Останім часом  виділяють нову групу 

техногенних родовищ, тобто утворених  у результаті видобутку корисних 

копалин  (відвали, насипи).  Корисні речовини техногенних родовищ, завдяки 

розвітку  техніки, можуть бути використані додаткове (бітон, виготовлення 

технічного скла та ін).  

Пригадайте: (за кожну правільну відповідь роздаються смайліки) 

1)Що таке корисні копалини? (гірськи породи та мінерали, які  людина 

використовує або може використовувати в своїй діяльності для задоволення 

своїх потреб). 

2)Що називають  гірськими породами? (поєднання кількох мінералів чи 

скупчення одного у великій кількості в земній корі) 

3)Як розрізняються гірськи породи за утворенням (магматичні 

(граніт,базальт), метаморфічні (гнейси, мрамур) , осадови). 

4)Давайте пригадаємо класифікацію корисних копалин (слайд 2 

класифікація корисних копалин) 

5)У яких агрегатних станах вони перебувають? (рідкому, твердому, 

газоподібному)(слайд3) 

6)Що вплинуло на розміщення корисних копалин? (геологічна будова, 

особливості тектонічної будови) 

7)А який існує взаємозвязок між  геологічною будовою та корисними 

копалинами? (слайд4) 

Металеві  корисні копалини -частіше метаморфічного та магматичного 

походження - в щитах платформ; 

Паливні - осадового походження -осадовому чохлі (плити, западини, 

прогини) 

Неметалеві - осадового, метаморфічного, магматичного походження - 

повсюдно, в областях складчатостей. 

2. Паливні корисні копалини 

1)Проблемне питання (слайд 5 ) 

Використовуючи карту тектонічну будову  скажіть чи є в Україні 

передумови для створення  паливних ресурсів. Доведіть. 
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(паливні корисні копалини переважно повязані з тектонічними 

западинами, бо саме там найбільш сприятлові умови для їх утворення). 

Наведить приклади та покажіть на карті западини та прогини на 

території України (Донецько-Дніпровська, Причорноморська, 

Прикарпатський прогин, Волино-Подільська плита).  

В Україні виявлені велики поклади паливних ресурсів. Сьогодні ми 

глибше розглянемо наявніть паливних ресурсів, дамо їх характеристику. 

2) Робота у групах 

Для того щоб швидче виконати поставлені перед нами завдання 

потрібно попрацювати у групах. Кожна група по 2 парти буде шукати 

відповіді  на окреме питання.  (витягують питання)на підготовку у вас 5 

хвилин  

 1 група Дайте характристику Донецькому камяновугільному  

(географічне положення, стисла характеристика) басейну. Додатковий 

матеріал. (Коли  та ким були відкрити перші родовища.) як позначається на 

карті.   

2 група Дайте характристику Львовсько-Волинському  

камяновугільному басейну(географічне положення, стисла характеристика). 

Додатковий матеріал (Коли  та ким були відкрити поклади, коли почали 

процювати перші   шахти) 

3 група Дніпровський буровугільний басейн.(географічне положення, 

стисла характеристика) 

4 група Дніпровсько-Донецька нафтогазаносна область( географічне 

положення, стисла характеристика) 

5 група Карпатська область (географічне положення, стисла 

характеристика) 

6 група Причорноморська-Кримська область (географічне положення, 

стисла характеристика). 

7 група Горючи сланці та торф. Де поширені родовища торфу, Як 

людина використовує торф  

Фізкультхвилинка  Діти ви добре попрацювали, а зараз час відпочити 

Доповіді учнів (до 2хв) 

1. Донбас Площа    в межах України 50 тис. км². Назву «Донецький 

басейн», скорочено «Донбас» дав Ковалевський Євграф Петрович, гірничий 

інженер з Харкова який виконав перше   геологічне дослідження Донбасу.  

Пласти досягають робочої потужності в 0,6 м, максимально — до 1,2—1,5 м; 

максимальне залягання пластів 1200 -1300м. Промислові запаси вугілля 

оцінюються в 109 млрд. т. Коксівне вугілля -30% від загальних запасів. 

Вивчення й освоєння Донбасу розпочалось у 18 ст. Царський двір Російської 

імперії вперше одержав відомості про значні поклади вугілля від козаків. 

Перші родовіща відкриті у 1721 р. під керівництвом Г.Капустіна. Першу 

шахту закладено у 1795 році. Цей басейн залишається основним і сьогодні  

але потребує великіх фінансових вкладень 
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2. Охоплює площу близько 10 тис. км². глибини залягання пластів від 

300 до 900 м, максимальна потужність 2,8 м; промислові запаси вугілля 

оцінюються в 1 млрд. т . Коксівне вугілля 40% загальних запасів. Гіпотеза 

про наявність кам'яного вугілля між Українським щитом на Волині вперше 

висунута російським геологом М. М. Тетяєвим в 1912 р. На основі 

детального аналізу складу осадків і тектонічних структур Європейської 

частини Росії і Східної частини Польщі М. М. Тетяєв не тільки передбачив 

існування такого басейну, але і науково обґрунтував характер його 

вугільності.   Але ІІ світова війна не дала приступити до освоєння басейну. 

Тількі   з 1954 року на Львівщини почали будівницьво шахт. Першу шахту на 

Волинщині почали будувати у 1953 році. На шахтах відбійних молотків не 

використовували, замість них працювали комбайни. 

3.   Дніпровський буровугільний — приурочений до осадового чохла 

Українського щита; S ~ 150 тис. км
2
; загальні запаси конденційного вугілля 

оцінюються близько в 4 млрд. т; глибини залягання пластів від 10—60 м до 

120—150 м; потужність пластів від 1,5 до 12 м.  буревугілля - перехідна 

стадія від викопного торфу до камяного вугілля. За віком буває старішим 

камяного вугілля. Використовується як місцеве паливо,  хімічна сировина  

Слово вчителя :  Значення вугілля залишається великим. Його 

використовують як енергетичне паливо на теплостанціях, використовують у 

металургійної промисловості. при хімічной переробці отримують лікі, 

парфюми, синтетичні тканини, вибухови речовини. Після хімічной обробки 

1т бурого вугілля отримують 60 кг бензину, 350кг дизельного палива, 50 кг 

парафіну та ін.  Нам слід цінювати працю ваших батьків, вчитеся 

раціонально використовувати вугілля 

4група  Дніпровсько-Донецька нафтогазаносна область— у межах ДДЗ; 

довжина 650-700 км, ширина 80-150 км понад 180 родовищ нафти,  газу і 

конденсату (Шебелинське, Гнідинцівське, Леляківське), сировина якісна, газ 

переважно метановий (98,5%), нафти малопарафінисті з умістом сірки до 1 

%; продуктивні горизонти — на глибинах 360—6 000 м. Перші знахідки 

нафти тут було скоєно в 1935 р 

5 група Карпатський — у межах Передкарпатського, Закарпатського 

прогинів,Карпатської складчастої споруди; найстаріший в Європі район 

нафтовидобування ще в XVI ст. м. Дрогобич отримало привілей на 

освітлення вулиць «скельним олієм»; у 1775 році почали видобувати нафту, з 

1913р -газу.  залягає на глибині 150-3000м багато родовищ вичерпані. Нафти 

на 70 % , газу на 90%. перспективними районами залишають райони 

Львівської області. 

6 група Причорноморсько-Кримський — у межах Причорноморського 

прогину; маловивчений; площа близько 80 тис км 
2
 , поклади на глибинах від 

200 до 5000 м, на суші та в шельфовій зоні (Голіцинське). Освоєно 20 

родовищ.  

Слово вчителя: Запаси та видобуток нафти та газу  на території України 

не забезпечують її потреб. тому кількість позначених на карті родовищ вже  
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відпрацьовані. Ресурси майже вичерпні . У Дніпровсько-Донецькой  западині 

нафта та газ видобувають на великих глибинах тому їх пошики та розробки 

дуже складні . Найпереспективнішою є Причорноморська-Кримська але 

видобуток в акваторіях потребує нових технологій, які в Україні не достатньо 

освоєні. 

7 група Горючі сланці .На території України є на правобережжі Дніпра, 

в межах Дніпровсько-Донецької западини, в Карпатах і Кримських горах. 

Геологічні запаси  горючих сланців в Україні до глибини 200 м складають 

понад 500 млрд. т. Вони залягають потужними пластами від десятків до 1 500 

м смугою вздовж Східного схилу Карпат і в долинах, які прилягають до 

гірського масиву від кордону з Польщею на півночі до Румунії на півдні. 

На початку 60-х років минулого століття було відкрито найбільше у світі 

родовище горючих сланців — Бовтишське (Кіровоградська область). Запаси 

цього родовища складають близько 3,8 млрд т. Але у зв'язку з тим, що в 

якості паливно-енергетичної продукції на той час панувала дешева 

західносибірська нафта, то офіційно Бовтишське родовище горючих сланців 

було зарезервоване, а з часом, фактично забуте.  

Родовища торфу поширені у північной частині України. Торф 

використовують на електростанціях, як добриво, у лікувальних ванах. 

V Закріплення  

Ми з вами ознайомилися з основними паливними корисними 

копалинами Україні і знаємо що в житті людин вони мають велике значення. 

Лише за останні 30 років було видобуто більш мінеральних ресурсів ніж за 

всю історію людства. А тепер подумайте як це відображається на стані 

сучасної природи? Давайте поміркуємо, чи є вихід з такого становища? Ваші 

пропозиції ми заслухаємо на наступному уроці. 

1) Прийом "Вірю-невірю"  

1. Чи віріте ви що Донецький камяновугільний басейн більш Львівсько-

Волинського? 

2. На території України 4 вугільних басейна 

3. Передкарпатський нафтогазоносний басейн видобуває 80% нафти та 

газу в Україні? 

4.Що у Дніпровському буровугільному басейні видобуток вугілля 

ведеться карєрним способом 

5.На львіської та Закарпатської області найбільші родовища Донбасу. 

2) Робота у парах. 

Необхідно за 1хвилину розповісти один одному все про що ви 

запам’ятали на уроці 

VII. Підсумки уроку.  

Висновки: 

-до паливних корисних копалин відносяться вугілля, нафта, природний 

газ, горючі сланці, торф; 

-на теріторії України 2 камяновугільних басейна , 1 буровугільний 

басейн, 3 нафотогазаносні провінції; 
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Виставління оцінок.  Сподіваюсь що ви отримали задоволення від нашей 

співпраці. Дякую всім за плідну роботу. Ті хто захищал роботу у групах 

отримають від 10 до 11 балів. у кого більш 3 смайліків отримують 10 балів, 2 

смайліка -9балів, 1 смайлік -8 балів 

VIII. Домашнє завдання 

1. Опрацювати § 16 

2. На контурних картах позначити основні райони і родовища паливних 

корисних копалин 

3. Ваші пропозиції до використання паливних корисних копалин 
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-1- 

Theme of the lesson: 

" Scientists, discoveries, inventions and their benefits". 

The aim of the lesson: 

-учить оперированию знакомой лексикой в новых речевых ситуациях; 

-практиковать уч-ся в употреблении Соnditionals; 

-готовить уч-ся к выполнению тестовых заданий; 

-развивать коммуникативную, познавательную и социокультурную 

 компетентности уч-ся; 

-развивать творческие способности уч-ся , логическое мышление и 

стремление к саморазвитию; 

-способствовать развитию интереса к изучению английского языка с учетом  

личностно-ориентированного подхода в обучении.  

(equipment: conversational formulas, quotes, pictures, the scheme of Conditional 

mood I, II,II, flash cards with video-interview,  video about Einstein capabilities, 

text with gaps about the Internet, a workbook, the tree of Knowledge.) 

1.  Greeting, warming -up / Приветствие, введение в иноязычную сферу  

      общения./ 

 T. Do you feel like studying today? 

      Ps- Of course, because, knowledge gives me opportunity to get progress in life. 

     - Really, school opens the door into the world. 

     - No doubt, knowledge is power, it broadens our outlook, enriches our life. 

     - Knowledge we get at school will help us to make our future career. 

2.  Целевая установка урока. Чтение и перевод цитат Эйнштейна. 

      T.- Thanks for your sincere  answers. Yes, knowledge is always the discovery        

      of   some new ideas, things and experiences. Please, look at the picture and       

      tell, if you recognize this renowned man. 

-2- 

T. -Well, be ready to read some of his quotations, which are endless and 

       original to my mind. 

       First, read and translate the quote about  education, then a genius, inside 

       limits,  his attitude to music, future career and wars. 

 3.  Просмотр видео " 7 FUN FACTS ABOUT EINSTEIN" с последующим  

       выполнением тестового задания. 

       Next, watch, listen and be ready to choose TRUE or FALSE to the statements 

       (pupils watch the video). 

4.   Выбор "TRUE or FALSE" 

      -The term "Einstein syndrome" had to describe bright people whose speech   

       was too fast (F) 

      -Einstein had a lot of bad habits (F) 

     -He failed his entry exam to Swiss University at the age of 17 (F) 

     -His mum taught him to play the violin at 5. (T) 

     -Einstein was offered the position of a president of Israel, and was satisfied  

      with it. (F) 
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     -Einstein could have lived longer. (T) 

     T. a-Which fact from Einstein's biography has impressed you most? 

         b- Have you changed your impression about Einstein as a person or a  

5. Просмотр интервью. 

     T. -Now after having some intellectual warming-up let's get down to  the 

topic.  

     of our lesson. I suggest you watching the interview and making your own. 

     choice  of the greatest inventions of all times (watching interview) 

6. Интервью в классе (проводит ученица Наумова Валерия) 

     The pupil-Valeria N. takes the interview with the pupils. (group 1, 2, 3) 

   - Can you think of any other inventions that are important in our current life? 

-3- 

  - What is the most beneficial invention to your mind? 

  - Which inventions would you find it most difficult to live without? 

  - Are there any drawbacks to using these inventions? 

  - If you were an inventor, what device would you develop to improve people's  

   life?   (there are some word-combinations for help) 

    ( ученики отвечают, используя фразы) 

Helpful  Speaking Hints 

to make life easier/ more convenient 

to give people more leisure time 

to make your own entertainment 

to rely on technology 

to make people lazy/dependent 

household chores 

a fast/slow pace of life 

      (you have a number of inventions in the pictures, discuss and choose the most    

      valuable from your point of view, prove your idea.) 

7. Использование  the Conditional I,II, III : 

     T.-Now let's revise the Conditionals- one of you starts with the Conditional I, 

     other continues with Conditional II, the next with the Conditional III.  

     (pupils work in groups). The example is on the screen : 

     IF I were not a physicist, I would try to be a musician...(Einstein). 

     (they express their own opinions about the most wide-spread inventions of  

     humanity, valuable and beneficial discoveries). 

8. Работа с текстом на подстановку. 

     T.- Now look at  the screen, work in groups and fill in the gaps. ( text   

     about the Internet- preparation for the school Final Tests). 

-4- 

9.  Сканирование текста. 

      T.- Open your workbooks at page 51, ex.4.scan the texts and filling in the   

      table,  give a short review of these inventions. ( while the pupils are working,  

      music is  playing). 

10. Сообщения уч-ся о великих открытиях . (работа в группах). 
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       T.- If you're ready, please welcome. ( pupils tell about the greatest inventions) 

11.  Relaxation time. (an English song) with elements of flash- mob with the 

video 

       accompaniment) 

12.  Квиз.  (групповая работа - отгадать название изобретения или 

        изобретателя) 

        T.-Now you have to exchange and guess the descriptions of devices,  and 

        inventions  (pupils work in groups and guess the meaning of the descriptions) 

13.  Презентация и защита своих проектов об изобретениях. 

        T.-Each group has done your own presentations about your favourite 

        inventions, reproduce your projects and you, dear guests choose the best     

       group to be  nominated for the Nobel Award.(each group presents their  

       projects and the jury chooses the best  presentation) 

14. Рефлексия. ( ученики украшают "дерево знания" своими идеями и   

       впечатлениями, написанными на "яблоках", которые проговариваются  

       вслух). 

         T.-It's time to round-up. look at this Tree of Knowledge- 

          Roots of education are 

          bitter, but fruits are sweet. 

      Write your impressions of the lesson, your bright ideas, motto of your life,  

      new      experience,- whatever you like, read and  decorate the knowledge   

      tree with your apples- the symbol of true knowledge. 

-5- 

       Now photo for our memory. 

15. Подведение итога урока. 

       T.-Thanks for your fruitful work, you were creative, imaginative  and smart.  

       Your marks today are... 

16.  Домашнее задание. 

        Please write down your home task for the next lesson- (on the screen) 

        -Find the most curious invention of all times. 

        -WB. p. 53. ex. 3, 4. (read, translate and fill in the gaps.). 

17. The end of the lesson (on the screen )- 

    "Science  is organized knowledge. 

      Wisdom is organized life."   

                                                            Immanuil Kant. 

      Make your own discoveries!!! 
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Тема: Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис зовнішності людини за 

картиною в художньому стилі 

Мета: поглибити уявлення учнів про опис зовнішності людини, з’ясувати, як 

через портретний опис можна розкрити внутрішній світ людини, висловити 

своє ставлення до неї, навчити школярів створювати опис зовнішності 

людини за картиною, удосконалювати вміння семикласників  добирати і 

систематизувати лексичний матеріал для  власного висловлювання,  

формувати інтерес до живопису і до живописної спадщини Тараса Шевченка. 

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення 

Обладнання: презентація до уроку, пам’ятка «Як працювати над твором за 

картиною», орієнтовний план-опис зовнішності людини, автопортрет Т. Г. 

Шевченка 1840 р. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент (привітання, перевірка готовності учнів до 

уроку). 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

 Перевірка д/з 

§ 15, с. 75-78, вправа № 133 

Додатково (за бажанням):  

Скласти  твір-роздум  на  тему  «Як  наш  клас  дбає  про  красу  і  багатство  

природи»,  використовуючи  дієприкметники.  Визначити  рід,  число  і  

відмінок   дієприкметників. Виділити закінчення  

Знайти і записати 5-6 прислів'їв і приказок і 2—3 загадки із 

дієприкметниками. Виділити суфікси дієприкметників. 

 Бесіда: 

 Які є типи мовлення? 

 Що таке опис? 

 Які його види ви вже знаєте? 

 Які основні частини опису? 

 Якими засобами користуються для створення портрета живописець і 

письменник? 

 Подумайте, яка роль описів зовнішності людини у художніх творах? 

 У якому стилі (крім художнього) можна описати зовнішність людини? 

 Чим вони відрізняються від художніх? 

 Які риси обличчя найчастііше аналізуються в художніх описах? 

 Пригадайте, які мовні засоби використовує письменникдля опису 

зовнішності своїх героїв. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми і мети 

уроку 

Твори мистецтва є джерелом наших знань про оточуючий світ і людей. 

Живописні полотна розкривають внутрішній світ художника, його ставлення 

до того, кого він зобразив. Портретний живопис часто свідчить про інтерес і 

ставлення художника до людини, яку зображено.  



100 
 

  Твори живопису допомогають нам вчитися у художників 

спостережливості, помічати у зовнішності людини характерні риси, бачити в 

портреті відображення внутрішнього світу. Поряд із цим, робота за картиною 

дає змогу вдосконалювати уміння сприймати твори живопису. 

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу 

 Слово вчителя 

Український портретний живопис бере свій початок у глибині століть. 

На уроці літератури ви розглядали портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, 

Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, виконані художниками Іваном 

Трушем, Миколою Жуком, Федором Панком. 

Нині увага до портретного живопису особливо велика. Художники 

вважають своїм першочерговим обов'язком створити образ нової людини -- 

творця, мислителя, поета. 

Портрети бувають різні: індивідуальні, парні, групові; на весь зріст, поясні, 

погрудні,— залежно від того, скільки осіб і як вони зображені. 

Твори художників-портретистів експонуються в музеях, на виставках у 

всіх країнах світу (Г, Неліна). 

► Дайте відповіді на питання: 

 Яких художників-портретистів ви знаєте? 

 Чиї портрети вони виконували? 

• Чим пояснюється велика увагу до портретного живопису? 

 • Які є портрети? 

 Робота з підручником с. 231-232 

  Робота з пам’яткою «Як працювати над твором за картиною», 

планом-описом зовнішності людини 

Як працювати над твором за картиною 

1.    Поцікавтеся відомостями про художника. 

2.    Прочитайте назву картини, що свідчить про задум художника, 

підкреслює, що він виокремлює в картині як головне. 

3.    Уважно розгляньте картину, вдумайтеся в її зміст (що і з якою метою 

зображено). 

4.    Уявіть, що було до зображеного художником моменту і що буде потім. 

5.    Подумайте, хто буде адресатом вашого висловлювання, кого, в чому і як 

ви переконуватимете. 

6.    Сформулюйте тему й основну думку твору, доберіть заголовок, який не 

збігається з назвою картини. 

7.    Продумайте, які типи мовлення поєднуватимуться у вашому творі, 

котрий із них буде основним. 

8.    Поміркуйте над композицією твору і складіть план. 

9.    Додержуйте співмірності частин твору, зосереджуючи увагу на  

основному — змісті самої картини, а не на розмовах про неї. 

10.    Задля повнішого і глибшого розкриття змісту картини доречно 

включити у твір елементи роздуму, оцінні судження. 
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11.    Напишіть чернетку твору; після перевірки і виправлень перепишіть 

роботу начисто. 

ПАМ’ЯТКА 

Як складати твір-опис зовнішності людини в художньому стилі 

1.Розгляньте уважно картину, одумайте, чи її назва розкриває тему. 

2.Доберіть художні засоби, що допоможуть описати зовнішність 

зображеної людини. 

3.Розкажіть про передній план картини. 

4.Опишіть головного героя картини: його портретні риси, одяг, взуття, 

позу, в якій його зображено. 

5.Назвіть особливі деталі, використані художником для розкриття образу 

героя. 

6.Відтворити опис спочатку подумки, а потім — в усній або писемній 

формі. 

 

Орієнтовний план твору-опису зовнішності людини: 

I. Хто ця людина. 

II. Її зовнішність. 

    1. Що найперше впадає у вічі. 

    2. Зріст, постава людини. 

    3. Волосся, зачіска. 

    4. Риси та вираз обличчя. Міміка, жести. 

    5. Одяг. 

III. Що подобається (запам'ятовується) в зовнішності людини. 

 Вправа 437 (текст-зразок) 

V. Робота над твором-описом 

1.  Розгляньте портрети, на яких зображений Т Г. Шевченко, дайте відповіді 

на запитання: 

1. Що вам відомо про Великого Кобзаря? 

2. Що ви знаєте про Шевченка-художника? 

Хист до малювання у Тараса Григоровича Шевченка прокинувся ще в 

дитинстві. Побачивши одного разу, як з-під пензля сільського дяка-маляра 

з'являються очі святого, малий Тарас загорівся бажанням навчитися 

малювати. Завдяки сумлінному навчанню і наполегливості Шевченко закінчив 

Академію художеств у Петербурзі, де був улюбленим учнем великого Карла 

Брюллова. За час навчання був тричі нагороджений срібною медаллю за успіхи 

з рисунка. Його картини «Циганка-ворожка»,. «Катерина», «Селянська родина» 

є чудовими зразками портретного живопису. Спадщина Шевченка — 

художника, гравера становить близько І200 робіт. Це олійні картини, 

акварелі, сепії, офорти, малюнки олівцем. 2 вересня 1860 року Рада Академії 

художеств присвоїла йому звання академіка гравюри (/. Крип'якевич). 

1. Які назви його картин ви запам'ятали? 

4. Слово вчителя 
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Геніальний син українського народу Тарас Шевченко за життя зазнав 

не лише наруги й жорстоких випробувань, а й великої слави та шани. 

Природно, що він, як і кожна непересічна особистість, постійно привертав до 

себе увагу сучасників. Чимало з них залишило спогади, де йдеться не лише 

про  творчість, характер і уподобання Великого Кобзаря, а й його зовнішній 

вигляд. Цю інформацію доповнюють автопортрети, написані в різні 

періоди життя славетного поета і художника.  Портрети письменника 

допомагає краще розуміти його творчість, усвідомити пережите, передумане, 

вистраждане й виболене ним. 

5. Учнівське повідомлення про автопортрети Шевченка "Таким він був, 

таким він бачив сам себе", з використанням слайдового показу 

репродукцій портретів автора. ( Презентація, слайди ). 

6. Словникова робота: З’ясувати значення слова автопортрет (портрет 

художника, скульптора, виконаний ним сами). 

Автопортрет — портрет художника, виконаний ним самим. 

Гравюра — вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком 

малюнка, витравленого на спеціально виготовленій друкарській формі з 

дерева, металу тощо. 

Графіка — вид образотворчого мистецтва, основним зображувальним 

засобом якого є однотонний малюнок, виконаний на папері олівцем, пером, 

вуглем. 

Живопис — вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами 

предмети та явища реальної дійсності. 

Офорт — гравюра на міді або цинку з малюнком, витравленим кислотами, 

а також друкарський відбиток з такої гравюри. 

Сепія — малюнок, виконаний натуральною або синтетичною коричневою 

фарбою, стійкою до світла. 

7. Робота з картиною ( на екрані - репродукція «Автопортрета» 1840р.) 

На «Автопортреті» Шевченко у розквіті творчих сил, сповнений високого 

натхнення. Створений портрет в академічній майстерні художника 

Пономарьова, де поет перебував під час хвороби наприкінці 1838 – початку 

1840рр. Працював Тарас на «Автопортретом» у січні-лютому, коли почав 

видужувати. Про це розповів Пономарьов у спогадах, надрукованих у 

журналі «Русская старина». «Автопортрет» був власністю журналу. З 1905 

року він знаходився в Московському історичному музеї, звідки в 1930р. 

переданий в Харківський інститут Тараса Шевченка. Нині зберігається в 

Державному музеї Шевченка. 

 8.Осмислення картини за питаннями. 

  - Яке враження на вас справляє «Автопортрет»? 

  - Яким настроєм, на ваш погляд, перейнята картина? Як передав його 

художник засобами живопису? 

  - Яким ви бачите Шевченка на портреті? 

  - Як ви вважаєте, який емоційний стан виразив автор у своїй роботі? 

  - На вашу думку, які риси характеру митця відображені в автопортреті? 
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  - У якому ракурсі знаходиться голова зображеного? 

  - Які художні деталі передають внутрішній стан героя картини?  

  - Які кольори переважають на картині? 

1. У якому віці Шевченко зображує себе? 

2. Чи можна з портрета дізнатися про минуле поета? 

3. Який вираз обличчя, очей у Тараса? 

4. Як зображено елементи одягу? 

5. Які фарби використав художник, малюючи портрет? 

6. Які, на вашу думку, риси характеру молодого Т. Шевченка відтворені в 

автопортреті? 

10. Яка портретна деталь підкреслює високий інтелект, геніальність 

майбутнього поета 

9.Прочитайте текст 

Автопортрет Тараса Шевченка 

Ніколи раніше не малював Тарас олією. Звик до акварелі,виходило непогано. 

А що як спробувати написати олією автопортрет? Кажуть самого себе 

малювати важко. Ніби й знаєш себе добре, а спробуй передати на полотні 

свій характер, настрій, показати усе, що в тебе на душі… 

Тарас відчинив навстіж вікно, поставив біля себе велике дзеркало. Пильно і 

прискіпливо почав роздивлятися кожну рисочку свого обличчя, ніби бачив 

себе вперше. 

Зробив підмальовок, тоді узявся за пензлі. Невдовзі з темного овалу полотна 

виступило бліде і змарніле юнацьке обличчя. Тарас нещодавно перехворів, 

тому осі глибоко позападали, вилиці виступали чіткіше. 

   Глибока втома зачаєна у невеликих темних очах юнака. Різкою зморшкою 

перерізане високе світле чоло. Гірко переломлені вуста. Безрадісний вираз 

застиг на блідому обличчі. 

   Тарасові – двадцять шість. Лише два роки минуло, як він викуплений з 

кріпацтва. Та мучать у рабстві сестри й брати. Стільки кривди й горя 

навкруги! 

   Стрімкий поворот голови, енергійний рух портретованого назустріч 

глядачеві засвідчує силу духу і незламність. Адже вийшов уже перший 

Тарасів «Кобзар». Уже відчув юнак у собі силу таланту поета, а тепер ось 

перед мольбертом і художника! 

  Робота посувалася швидко. Тарас малював натхненно й упевнено. Тоді 

поклав пензля, відступив від портрета й почав пильно роздивлятися самого 

себе. 

Словникова робота. Вилиці – опуклі кістки черепа між оком  і верхньою 

щелепою.  Мольберт - підставка, на якій художник установлює підрамник із 

полотном, картон і т. ін. для малювання. Олія - олійна фарба. 

  Які риси зовнішності поета описує автор? 

  На які подробиці з життя Шевченка звертає увагу письменник? 

 - Як ви думаєте, чому Красицький, описуючи  зовнішність поета, згадує 

біографічні відомості про нього? 
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Робота над словничком «портретної» лексики,  який дасть змогу 

повніше розкрити тему і основну думку твору. 

 Головне в портреті – це обличчя, саме в ньому проявляється внутрішнє 

життя людини. Тому  звернемо увагу на обличчя портретованого. 

 - Підберіть слова, якими ви можете описати обличчя Шевченка. Запишіть їх 

у зошити. 

(Обличчя – молоде, юне, продовгувате, округлене, худорляве, ніжне, бліде,  

привабливе, зосереджене, розумне, життєрадісне, сумне ,без жодної 

зморшки). 

  Особливе значення мають очі й губи. У їх виразі ключ до розгадки 

внутрішнього світу художника.  

        - Якими словами ви опишете очі автора? 

(Очі: карі, темні, добрі, сумні, розумні, спокійні, лагідні, привітні, виразні, 

втомлені, задумані, запалі). 

  - На вашу думку, що відбилося в погляді юнака? 

 - Підберіть відповідні слова для опису погляду портретованого. 

(Погляд: уважний, зосереджений, проникливий, спокійний, 

зацікавлений, сумний, безрадісний, привітний, замріяний, замислений, 

спрямований у майбутнє).  

У не по літах серйозному погляді відбилося нелегке його життя: сирітство, 

поневіряння, приниження. 

Описуючи очі і погляд людини,  звертаємо увагу на брови, вії. 

( Брови: чорні, темні, густі, широкі, приламані, високі)  

( Вії: довгі, чорні, темні , густі). 

 Кожен компонент зовнішності людини може доповнити нам уявлення про 

неї. Так, вважається, що високе чоло людини свідчить про її глибокий розум, 

розвинений інтелект. 

 - Що ви можете сказати про чоло зображуваного?  

( Чоло (лоб): високе,світле, широке, відкрите, чисте). 

   - Які слова ми можемо використати, описуючи ніс поета? 

( Ніс: прямий, видовжений, гострий). 

- Підберіть епітети, якими можна описати рот і губи Шевченка. 

( Рот: маленький, красивий, чітко окреслений;  губи:  тонкі, вузькі, яскраві, 

рожеві, вигнуті, чітко вималювані). 

Індивідуальність кожної людини, звичайно, доповнює її волосся. 

- Якими словами ви опишете волосся молодого автора? 

( Волосся: темне, пишне, блискуче,  хвилясте,  вільно спадає назад).  

 Доповніть словничок:  

Вік — молодий, юний, ... 

Вираз обличчя — зосереджений, серйозний, одухотворений, ... 

Очі — великі, глибокі, карі, проникливі, ... 

Волосся — темне, чорне, темно-русе, ... 

Риси вдачі — вольовий, мрійливий, ... 

Вуста — міцно стиснуті, припухлі, ... 
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Чоло — високе, розумне, ... 

Загальне враження — таємничість, романтична піднесеність, ... 

10. Складіть речення з поданими висловами 

Високохудожній твір мистецтва. Вартий пензля художника. Вінець 

творчості. Збуджує уяву. Гідний подиву. Творіння його розуму і серця. 

Вкарбувалися в пам'ять. Почуття прекрасного. 

11. Уявіть ситуацію: Ви в музеї Т. Г. Шевченка в Каневі. Ви стоїте перед 

портретом Шевченка і розповідаєте йому про сучасну Україну. 

За складеним вами планом і словничком зробіть спочатку усний опис 

картини Т. Г. Шевченка «Т. Г. Шевченко. Автопортрет. 1840р.», а потім 

напишіть твір-опис картини у художньому стилі. 

V. Підсумки уроку. Рефлексія 

Слово вчителя 

Створюючи твір-опис людини за картиною, ви повинні не забувати, що 

кожен художник намагається відобразити внутрішній світ портретованого, 

його характер, переживання. Описуючи словесно зовнішність людини, ми 

повинні звертати увагу на неповторне, індивідуальне в образі конкретної 

особистості. Я сподіваюсь, що сьогоднішній урок допоміг вам у підготовці до 

написання твору-опису зовнішності людини за картиною. А ще, я вірю, що 

ви зацікавитесь не тільки поетичною, а й живописною спадщиною великого 

Шевченка, зокрема його автопортретами, бо їх можна вважати справжнім 

багатством, своєрідним психологічним самоаналізом, в якому поет-художник 

передавав свій настрій, думки, переживання. 

 Над чим сьогодні працювали? 

 Що вдалося, а що не вийшло? 

 Яка допомога потрібна? 

-  Які враження від уроку?  

 -  Завдяки чому вдалося виконати всі завдання?  

  -  Що, на вашу думку, вдалося виконати найкраще?  

 -  Чи потрібні вам знання, які ви сьогодні одержали на уроці?  

-  Чи виправдались ваші очікування? 

 «Мікрофон» 

 -  Що  нового  ви  дізналися  на  сьогоднішньому  уроці ? 

 -  Чим  він  запам’ятається  вам? 

 -  Що  сподобалося  вам  на  уроці? 

VI. Домашнє завдання 

Переписати твір з чернетки в зошит для творчих робіт 

VІ. Домашнє завдання  

§ 63, с. 231-233, вправа № 438 (1-2) 

Додатково (за бажанням):  

ілюстрація 

 

    

 


