
Пiдсумок.
?�� Чи є актуальним роман «Чорна рада» в наш час?
(До сучасникiв та нащадкiв П.Кулiш звертається

iз закликом, який iз плином часу не втратив своєї ак-
туальностi: «… Дбаймо про свою будучину, знаймо
добре, що ми в себе вдома, серед своєї рiдної сiм’ї, у
своїй рiднiй хатi, що нiхто нам її не дасть, нiхто не
пiдiйме, нiхто ж не обiгрiє та не освiтить так, як ми
самi». Цi слова варто запам’ятати.)

Домашнє завдання. Дати розгорнуту письмову
вiдповiдь на запитання «Якi з сучасних проблем ук-
раїнства прочитуються в iсторичнiй ретроспекцiї
“Чорної ради” П.Кулiша?»

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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як одна з характерних антимонiй романтизму, який схи-
лявся, з одного боку, до освячення iсторiї, а з iншого – до
трактування її як тимчасової форми буття, одного з про-
явiв вiчностi…» 

Закрiплення вивченого матерiалу. 
Самостiйна робота. Заповнiть «анкету твору».

(Графи, заповненi курсивним текстом, – учнiвськi
вiдповiдi.)

Автор Пантелеймон Кулiш 

Назва «Чорна рада»

Жанр Історичний роман-хронiка

Тема Змалювання боротьби за гетьманську
булаву

Герої Яким Сомко, полковник Шрам, Петро
Шрам, Іван Брюховецький, Леся Чере-
ванiвна, Черевань, Матвiй Гвинтовка,
Васюта, Кирило Тур, Божий чоловiк,
Чорногор, Пугач, народ

Час дiї 1663 рiк

Основна думка «Зложити докупи два береги Днiпровi»

Проблематика Патрiотизм i незалежнiсть, ставлення
влади до народу, роль державного дiяча,
народ i спiвець

Сюжетнi лiнiї Власне iсторична (боротьба за геть-
манську булаву);
любовна (любовний трикутник Леся
Череванiвна – Петро Шраменко – Ки-
рило Тур)

М е т а: поглибити, узагальнити й систематизу-
вати знання учнiв про пунктограми у простому ре-
ченнi; формувати вмiння та навички ставити
потрiбнi роздiловi знаки у простому реченнi та пра-
вильно вживати такi речення в мовленнi; удоскона-
лювати вмiння порiвнювати й узагальнювати фак-
ти, поняття; розвивати самостiйнiсть мислення, ус-
не й писемне мовлення, умiння видiляти головне в
навчальному матерiалi, виховувати любов до
рiдного слова, досягти свiдомого ставлення учнiв
до мови як унiверсальної скарбницi духовних
надбань народу.

Т и п  у р о к у: урок узагальнення й системати-
зацiї знань.

П е р е б i г  у р о к у
Повiдомлення теми, мети та завдань уроку. 
Мотивацiя навчальної дiяльностi учнiв.
Актуалiзацiя учнiвських знань, засвоєних у по-

переднiх класах.
Б е с i д а

Якi мовнi одиницi вивчає синтаксис?
Що включає в себе пунктуацiя? Назвати вiдомi

роздiловi знаки.
Помiркуйте, чи може один роздiловий знак на-

кладатися на iнший. 
Навести приклади подвiйних роздiлових знакiв.

«Мозковий штурм».
Яке речення називається простим?
Чим може бути ускладнене просте речення?
Якими роздiловими знаками здебiльшого ви-

дiляються ускладнювальнi компоненти у простому
реченнi?

Чи може вживатися тире у простому неусклад-
неному реченнi? Вiдповiдь проiлюструвати прикла-
дами.

Якi роздiловi знаки ставимо при однорiдних чле-
нах речення?

Коли в реченнях зi звертаннями ставимо знак
оклику, а коли – кому? Вiд чого це залежить? Дове-
сти це на власних прикладах.

Якi роздiловi знаки потрiбно ставити при встав-
них словах та вставлених конструкцiях?

Як видiляються уточнювальнi члени речення?
Як видiляються на письмi поширенi й непоши-

ренi прикладки? Навести приклади.
Дати визначення пунктограми.
Удосконалення пунктуацiйних умiнь i навичок.
Дослiдження-аналiз з усним об@рунтуван-

ням. Прочитати текст. Схарактеризувати речення
за будовою.

Іван Багряний (справжнє прiзвище Лозов’ягiн) наро-
дився 2 жовтня 1906 року в селi Куземин на Полтавщинi
(нинi Сумська область) у родинi муляра.

Любов ГАРТУН,
учитель 

Малкiвської ЗОШ І–ІІІ ст.,
Прилуцький р-н, 
Чернiгiвська обл.

ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ
11 клас
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
На превеликий жаль, твори цього письменника три-

валий час були забороненi, в Українi не видавалися. Во-
ни прийшли до українського читача в час духовного
вiдродження. Починаючи з березня 1992 року, твори
І.Багряного виходять друком. У них – i життя автора, i
доля нашої країни.

Роман І.Багряного «Тигролови» – це i плiд титанiчної
працi та болючих спогадiв про кiлькарiчне заслання на Да-
лекому Сходi, i враження вiд життя серед дикої природи в
оточеннi мужнiх та смiливих, розумних та кмiтливих зем-
лякiв, якi на далекiй чужинi зберегли мову, вiру, традицiї.
�Знайти в текстi вставнi речення та словоспо-

лучення, вiдокремлену обставину, пояснити
роздiловi знаки при них. Пригадати, коли вставне
речення видiляється тире. 

Пiдкреслити однорiднi члени речення, проко-
ментувати роздiловi знаки при них. Пояснити тире
мiж пiдметом i присудком. У яких випадках ще мiж
пiдметом i присудком ставиться тире?

Пояснювальний диктант. З’ясувати, чому в
поданих простих реченнях мiж пiдметом i присуд-
ком тире не ставиться.
�Серце не камiнь (Нар. творч.)
�Дiвчатка як ластiвочки (П.Тичина).
�Ми весни гiнцi крилатi, знаменосцi днiв нових

(В.Сосюра).
�Будинок культури, безперечно, пам’ятка

архiтектури (З газ.)
�Два чоботи пара (Нар. творч.).
	Орiєнтуючись на розглянутi приклади (з по-

яснювального диктанту), сформулювати правила
на тi випадки, коли тире мiж пiдметом i присудком
не ставиться.

Зразок 
колективно виконаного завдання

1. Якщо перед iменною частиною, вираженою
iменником, стоїть частка не.

2. Коли перед iменною частиною складеного
присудка стоять порiвняльнi сполучники як, що,
нiби, мов, немов, немовби, наче, неначе та iн.

3. Якщо iменна частина складеного присудка ви-
ражена прикметником, дiєприкметником, займен-
ником, спiввiдносним iз прикметником, цiлим сло-
восполученням.

4. Якщо мiж головними членами, вираженими
iменниками, є вставнi або вставленi конструкцiї.

5. Коли пiдмет i присудок є фразеологiчним ви-
словом.

Пунктуацiйний практикум. Записати текст,
розставити потрiбнi роздiловi знаки. Пояснити
вживання коми, тире й двокрапки у простому ре-
ченнi. 

Старшого Кайдашевого сина звали Карпом меншого
Лаврiном (І.Нечуй-Левицький). Ту пiсню пiдслухали лю-

ди веселi спiвцi Надднiпров’я (П.Вороний). Усе навколо
дерева птахи люди сповнене весняної пружної нестрим-
ної сили (В.Сосюра). Хлопець досить успiшно склав екза-
мени з усiх предметiв у тому числi з української мови
(З газ.). Саме тут бiля меморiалу зiбралися колишнi воїни
(З газ.). Гей ти коню ти маро крилата (Леся Українка). І на
тiм рушниковi оживе все знайоме до болю i дитинство й
розлука й твоя материнська любов (А.Малишко). Плавай
плавай лебедоньку по синьому морю рости рости топо-
ленько все вгору та вгору.

Словникова робота.

Меморiал – 1) архiтектурно-скульптурний комп-
лекс, що увiчнює пам’ять видатних людей або подiй;
2) пам’ятна книга, щоденник; 3) бухгалтерська книга
для щоденного запису господарських операцiй;
4) спортивнi змагання, присвяченi пам’ятi видатних
спортсменiв, якi зробили великий внесок у розвиток
спорту.

	Прочитати речення, визначити однорiднi чле-
ни та узагальнювальнi слова при них.

Поетами були всi великi українцi: полководець
Хмельницький, фiлософ Сковорода, письменник Шев-
ченко (П.Загребельний). Має Україна дуже рiзних дiтей: i
Лесю Українку, i Кармелюка, i яничар, i характерникiв
(П.Гiрник). Кирила Стеценка, Миколу Леонтовича, Яко-
ва Степового – таких талановитих учнiв мав Микола
Вiталiйович Лисенко (З журн.). Викурюй у собi все пога-
не: слабодухiсть, безхребетнiсть, безпам’ятство (Р.Доцен-
ко). Щастя – це трикутник, а в нiм три боки: вiра, надiя,
любов (С.Алексєєв). Найяскравiший вияв безсмертя на-
роду – це поєднання двох стихiй: слiз i смiху, трагiчного
й комiчного, болю й надiї (П.Загребельний).
�Перепишiть. Однорiднi члени речення пiд-

креслiть, узагальнювальнi слова (словосполучення)
при них видiлiть рамкою.

ОбFрунтуйте вживання роздiлових знакiв. По-
яснiть правопис слiв.

Зробiть синтаксичний розбiр одного з речень.
	Скласти перелiк пунктограм, характерних для:
а) простого неускладненого речення;
б) простого ускладненого речення.
	Скласти i записати речення:
а) з виразами не бiльш як, не ранiше як, не довше

нiж;
б) з фразеологiзмами наче грiм серед ясного неба,

як на голках.
Творча робота. Написати твiр-мiнiатюру

«Осенi подих терпкий», будуючи висловлювання
так, щоб у ньому були приклади повторених на
уроцi пунктограм у простому реченнi.

Домашнє завдання. Скласти лiнгвiстичну роз-
повiдь на тему «Пунктограми у простому реченнi»,
проiлюструвати всi правила власними прикладами. 


