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ДИВО

УКРАЇНСЬКА МОВА І БІБЛІОГРАФІЯ
Інтегрований урок у 6 класi

Л i н г в i с т и ч н а т е м а. Займенник: загальне значення, морфологiчнi ознаки, синтаксична роль.
С о ц i о к у л ь т у р н а т е м а. Книжка i
бiблiотека.
М е т а:
 сформувати в учнiв поняття про займенник
як частину мови, його значення, морфологiчнi
ознаки й синтаксичну роль у реченнi; навчати
правильно використовувати займенники в мовленнi; збагачувати словниковий запас шестикласникiв; розвивати усне й писемне мовлення;
 виховувати любов до книжки, бережливе
ставлення до неї; розширити знання школярiв
про книжку як джерело знань; дати уявлення
про найпершi й найбiльшi бiблiотеки в Українi;
ознайомити з основними бiблiографiчними
термiнами, виховувати читацьку культуру.
М i ж п р е д м е т н i з в ’ я з к и: iсторiя, культурологiя, книгознавство.
О б л а д н а н н я: роздатковi матерiали з теми
«Займенник», схема «Розряди займенникiв», тематична виставка «Тиждень дитячої та юнацької
книжки», «Бiблiотечне лото», мультимедiйна
презентацiя.
Е п i г р а ф: …без усякої iншої науки можна
обiйтися, без знання рiдної мови
обiйтися не можна.
І.Срезневський

Перебiг уроку
Уведення в тему.
У ч и т е л ь. На сьогоднiшньому уроцi ми з вами не просто будемо користуватися книжками:
пiдручниками, посiбниками, словниками. Ми
дiзнаємося багато цiкавого про книжку, її роль у
життi кожної людини.
Б i б л i о т е к а р. Книжка за роки свого iснування вiдiграла одну з провiдних ролей у розвитку свiтової цивiлiзацiї. Гiгантська, призбирувана
вiками, бiблiотека людства – надiйна скарбниця
пам’ятi, де закарбовано досвiд, iсторiю, мрiї i прагнення, минуле, теперiшнє й майбутнє цивiлiзацiї.
Надбання цiєї бiблiотеки створювали на каменi й
металi, на глиняних табличках i дерев’яних дощечках, сувоях папiрусу й пергаментi, пальмових
листках i берестi, паперi й електронних носiях.
Мiнявся протягом вiкiв матерiал i спосiб виготовлення книжки, але незмiнним залишилося її призначення: служити збереженню i передачi знань,
досвiду, художнiх цiнностей. Історiя книжки –
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невiд’ємна частина iсторiї й культури людства –
єдина, вона йде вiд унiкальних давнiх манускриптiв до сучасних масових видань.
Леонардо да Вiнчi писав, що будь-яка людина
може знову довести теорему Пiфагора, але нiхто
не зможе вдруге намалювати «Даму з камелiями».
Кожен художнiй твiр неповторний. Тiльки один
раз дано нам Шевченкове «І мертвим, i живим...»,
«Смiються, плачуть солов’ї...» Олександра Олеся,
«Лiсову пiсню» Лесi Українки, поетичний дивосвiт любовi Лiни Костенко, її безсмертну Марусю
Чурай, кров’ю серця написанi вiршi Василя Стуса.
Добрi книжки не старiють. Їм судилася вiчна
молодiсть й оновлення в часi, вони – духовне
повiтря, без якого не може жити й розвиватися
людина. Це скристалiзований, щiльно складений
у сторiнки тисячолiтнiй досвiд, який робить безсмертним рiд людський на землi.
«Книжка дорожча менi за престол», – сказав
Вiльям Шекспiр i мав рацiю: престоли пiшли в
небуття разом iз тими, хто сидiв на них; книжки
Шекспiра – є.
 Створiть асоцiативний кущ зi словом
книжка.
Презентацiя виставки «Тиждень дитячої
та юнацької книжки». (Бiблiотекар розповiдає
про експонованi книжки, дає рекомендацiї читачам.)
Робота з епiграфом. Прочитайте й пояснiть
слова, узятi за епiграф до уроку. Дайте вiдповiдь
на запитання: що потрiбно людинi для того, аби
читати книжки? а для того, щоб писати їх?
Актуалiзацiя опорних знань.
Вiдтворення тексту. Прочитайте й вiдновiть текст, уставивши на мiсцi крапок потрiбнi
за змiстом слова з довiдки у вiдповiднiй вiдмiнковiй формi.
Змалку ... дiдуся ... сильно любив. ... нiколи не гримав на ... , давав ... , дiтям, шоколадки, коли ... провiдували ... . Це ... ... першим заохотив читати по-українському – i ... почав читати масу дитячої лiтератури з
України. Потiм навернув на писання – спочатку щоденника, а там i ... оповiдань (Ю.Ткач).
Д о в i д к а. Свiй (у Р.в.), я (у Н.в.), вiн (у Н.в), я (у
Зн.в.), ми (у Д.в.), ми (у Н.в.), вiн (у Р.в.), вiн (у Н.в.),
я (у Зн.в.), я (у Н.в.), усякий (у Р.в.).

 Зiставте вiдновлений текст iз поданим на
екранi, зробiть взаємоперевiрку з сусiдом по
партi. До якої частини мови належать слова, якi
ви вставили на мiсце пропускiв?

СЛОВО
Оголошення теми й мети уроку.
Робота з мультимедiйною схемою. Користуючись поданою на екранi схемою, розкажiть про займенник як частину мови, сформулюйте визначення.
Указує на предмет, його ознаку
або кiлькiсть, але не називає їх.

Вiдповiдає на
питання хто?
що?
який?
чий? котрий?
скiльки?

Займенник
як частина мови

Змiнюється
за вiдмiнками, числами
й родами.

У реченнi виконує роль пiдмета, означення,
додатка та iнших членiв речення.

Розряди
№ займенВизначення
Приклади
никiв
1 Особовi Вказують на особу Я, ми, ти, ви, вiн, вона, вомовця, адресата но, вони
мовлення, спiврозмовника або на того, про кого йдеться в повiдомленнi.
2
ПриМiй, твiй, свiй, наш, ваш,
свiйнi
їхнiй
3 ЗворотСебе
ний
4
ПиХто? що? який? чий? коттальнi
рий? скiльки?

6 Неозначенi

7

Заперечнi

Хто, що, який, чий, котрий,
скiльки
Будь-хто, хто-небудь, казна-хто, хтозна-хто, дехто,
абихто, хтось, будь-що,
що-небудь, казна-що, хтозна-що, дещо, абищо,
щось, будь-який, який-небудь, казна-який, хтознаякий, деякий, абиякий, дечий, котрийсь, скiлькись
Нiхто, нiщо, нiякий, нiчий,
нiскiльки, анiхто, анiщо,
анiякий, анiчий

8 Вказiвнi

Цей, оцей, той, такий,
стiльки

9

Весь, усякий, сам, самий,
кожний (кожен), жодний
(жоден), iнший

Означальнi

Книги – морська глибина: хто в них пiрне аж до дна,
той, хоч i труду мав досить, дивнiї перли виносить (І.Франко). Велика-бо користь буває чоловiковi вiд науки книжної,
бо книги вказують нам i навчають нас, як iти шляхом покаяння, i мудрiсть, i стриманнiсть здобуваємо iз слiв книжних.
Книги подiбнi рiкам, що тамують спрагу цiлого свiту – це
джерела мудростi. Книга – бездонна глибина, ми ними в печалi втiшаємось, вони – узда для тiла i душi (Нестор Лiтописець). Книга в мить своєї появи нiколи не буває шедевром: вона ним стає (Брати Pонкури). Книга залишається
нiмою не тiльки для того, хто не вмiє читати, а й для того,
хто не вмiє витягти з мертвої букви живої думки
(К.Ушинський).

Р е ч е н н я д л я 2-ї г р у п и.

Засвоєння навчального матерiалу.
Робота з таблицею. Накреслiть подану таблицю в зошитах. Пустi комiрки заповнюватимемо на
наступних уроках, вивчаючи рiзнi розряди займенникiв. На сьогоднiшньому уроцi запишемо визначення особових займенникiв, якi ви вже вивчали в
попереднiх класах.
Розряди займенникiв за значенням

5 Вiдноснi

Робота у групах. Прочитайте крилатi вислови.
Якою темою вони об’єднанi? Пояснiть змiст їх.
Знайдiть займенники, визначте рiд, число й вiдмiнок, з’ясуйте синтаксичну роль.
Р е ч е н н я д л я 1-ї г р у п и.

Знання – скарб, який завжди з тим, хто ним володiє
(Нар. мудр.). Знання – настiльки дорогоцiнна рiч, що їх
не соромно добувати з будь-якого джерела (Т.Аквiнський). Початок знання – розумiння невiгластва свого, а
ми, не вiдаючи нiчого, вважаємо себе всезнавцями (Платон). Розширювати свої знання можна тiльки тодi, коли
дивишся прямо в очi власному незнанню (К.Ушинський).
Нашi жерцi знання берегти речуть, а вони украденi вiд
нас. І не маємо їх нинi, нiби без заборола нашого, i боїмося, що так i лишимося невiгласами до кiнця, не знаючи
звiдки ми (Велесова книга). Знання — не iнертний, пасивний вiдвiдувач, який приходить до нас хочемо ми цього
чи нi; його потрiбно шукати, перш нiж воно стане нашим;
воно – результат великої працi (Г.Бокль).

«Бiблiотечне лото». Учнi об’єднуються у двi
команди. На столi бiблiотекаря коробка з номерами
запитань. Вiд команд по черзi виходять учасники,
якi витягають картки. Бiблiотекар зачитує запитання, на якi шестикласники мають вiдповiсти. На екранi в хаотичному порядку розмiщенi вiдповiдi на
запитання, якими учнi можуть скористатися.
Запитання лото
 Кiлькiсть примiрникiв будь-якого друкованого видання. (Наклад.)
 Друковане видання у виглядi скрiплених разом i переплетених аркушiв паперу з текстом.
(Книжка.)
 Примiщення в бiблiотецi, де зберiгаються
книжки, журнали, рукописи. (Книгосховище.)
 Письменник чи поет, котрий написав твiр.
(Автор.)
 Власноручний напис автора на книжцi,
листiвцi тощо (Автограф.)
 Композицiйно найменша частина тексту, означена вiдступом на початку першого рядка. (Абзац.)
 Установа культури, яка здiйснює комплектування, збирання, збереження i суспiльне використання друкованих творiв, а також iнших носiїв
iнформацiї. (Бiблiотека.)
 Пiдприємство, яке здiйснює пiдготовку i видання книжок, журналiв, газет, нот, плакатiв та
iнших видiв друкованої продукцiї. (Видавництво.)
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ДИВО
 Одна з основних структурно-композицiйних
одиниць лiтературного твору, що, як правило, має
самостiйну назву i починається з нової сторiнки.
(Роздiл, глава.)
 Науково-довiдкове видання, яке об’єднує в алфавiтному або систематичному порядку найiстотнiшу iнформацiю з усiх або окремих галузей знань.
(Енциклопедiя.)
 Напис перед текстом твору або його частиною.
(Епiграф.)
 Засоби, за допомогою яких iнформацiя доводиться до широкої аудиторiї. (Мас-медiа.)
 Публiчне представлення книжки. (Презентацiя.)
 Складiть п’ять речень, увiвши слова-вiдповiдi
«Бiблiотечного лото» (на вибiр) та особовi займенники. Дослiдiть функцiю використаних займенникiв.
Словникова робота. Користуючись тлумачним
словником, з’ясуйте значення й походження слiв
Бiблiя, бiблiотека, бiблiофiл, бiблiографiя.

 Стисла
узагальнювальна характеристика
книжки або її частини, статтi, рукопису тощо. Умiщує стислу iнформацiю про змiст працi, вiдомостi
про автора й читацьке призначення. (Анотацiя.)
 Друковане видання обсягом не менш як 5 i не
бiльш як 48 сторiнок. (Брошура.)
 Умовне позначення мiсця книжки на бiблiотечних полицях, документальних матерiалiв – в
архiвосховищi. (Шифр.)
 Перiодичне видання, що вмiщує передрукованi з iнших видань переважно скороченi матерiали
(Дайджест.)
Хвилинка цiкавої iнформацiї. Послухайте
повiдомлення однокласникiв. Тезово запишiть їх у
зошити. З якою метою використано в них займенники?
П о в i д о м л е н н я 1-ш е. Першим бiблiофiлом
вважають київського князя Ярослава Мудрого. Вiн
славився великою любов’ю до книжок i збирав їх.
Доставленi з Грецiї i Болгарiї книжки при князiвМ а т е р i а л д л я в ч и т е л я.
ському дворi перекладали й переписували. Книголюбами були i його сини Святослав та Всеволод, онук
Бiблiя – книга, у якiй викладено основи христиВолодимир Мономах i правнук Роман Смоленський.
янської моралi й духовних цiнностей людини; Святе
П о в i д о м л е н н я 2-г е. Першу вiдому бiблiоПисьмо; свята книга.
теку, точнiше книгосховище, про яке є згадка в лiтоБiблiотека – установа, де зберiгають i видають чиписi вiд 1073 року, заснував у Києвi при Софiйськотачам книжки, журнали та iн., а також здiйснюють пому соборi князь Ярослав Мудрий. Ця важлива
пуляризацiю лiтературних творiв.
культурно-iсторична подiя свiдчила про нагромадження на теренах нашої держави значної кiлькостi
Бiблiофiл – пристрасний любитель книжок; знакнижок. Тут збирали в основному лiтургiйнi книжвець i колекцiонер рiдкiсних та цiнних видань.
ки, потрiбнi для церковних вiдправ. Були й книжки
Бiблiографiя – науковий, систематизований опис
для свiтського читання, рiзнi державнi документи –
книжок та iнших видань; список лiтератури на певну
договори, князiвськi грамоти тощо. На думку
тему або з певної галузi знань.
дослiдникiв, бiблiотека налiчувала понад 950 томiв.
П о в i д о м л е н н я 3-т є. Найдавнiша чинна бiб Побудуйте i розiграйте iмпровiзований дiалог
лiотека
– наукова бiблiотека Львiвського унiверсимiж бiблiотекарем i читачем, використовуючи
тету,
заснована
1603 р. при колегiї єзуїтiв. Однак наопрацьованi слова.
уковцi
вважають
вiк цього унiкального зiбрання
Спiвпраця з бiблiотекарем. Уставте пропущенi
значно
бiльшим,
адже
основу його становлять вислова в речення, попередньо проконсультувавшись
дання
монастирських
бiблiотек, хронологiя яких
iз бiблiотекарем щодо змiсту слiв, поданих у довiдцi.
починається
з
XIV
ст.
Перш нiж купувати книжку радимо ознайомитися з
Найбiльшою в Українi й водночас однiєю з
… . … творiв давньої української лiтератури – скарбниця
мистецької спадщини нашого народу. Крiм основного найбiльших книгозбiрень у свiтi є Центральна наутексту, у кожнiй книжцi є додаткова iнформацiя про ви- кова бiблiотека iменi Володимира Вернадського
дання, тобто … . Аби навчитися користуватися новим НАН України, заснована 1918 року. Вона налiчує
приладом, придбав … з iнструкцiєю. Читач довго не мiг 13 мiльйонiв одиниць зберiгання. Щодня бiблiотеку
дочекатися свого замовлення, бо неправильно виписав у вiдвiдують до двох тисяч читачiв.
каталозi … книжки. Найменш цiкавими з-помiж усiх
П о в i д о м л е н н я 4-т е. Найдавнiший книгоперiодичних видань вважаю … .
обмiн
здiйснила 1850 року перша в Києвi публiчна
Д о в i д к а. Довiдково-бiблiографiчний апарат книги,
бiблiотека
київського книгопродавця´ Должикова.
антологiя, анотацiя, брошура, шифр, дайджест.
Її
власник
надсилав
до Львова видатному захiдноМ а т е р i а л д л я к о н с у л ь т а ц i ї.
українському
дiячевi
того часу Половецькому тво Додатковi тексти, включенi в книжку поряд з
ри
росiйських
та
українських
письменникiв i наосновними, для сприяння читачевi в користуваннi
томiсть
одержував
захiдноукраїнськi
видання.
виданням i розумiннi змiсту. (Довiдково-бiблiоП
о
в
i
д
о
м
л
е
н
н
я
5-т
е.
23
квiтня
– Всесвiтнiй
графiчний апарат книжки.)
день
книги.
У
Києвi
та
Львовi
вiдкрито
музеї книги
 Збiрник окремих творiв кiлькох письменникiв
i
друкарства.
У
Києвi
вiн
розмiщений
на
територiї
певного жанру чи лiтературного перiоду. (АнтоКиєво-Печерського
iсторико-культурного
запологiя.)
вiдника.
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СЛОВО
П о в i д о м л е н н я 6-т е. Найдавнiша наша писемна пам’ятка – «Ізборник Святослава» – укладений у 1073–1076 роках для київського князя Святослава Ярославича. Крiм церковно-релiгiйних, вiн
мiстить твори, в яких роз’яснюються норми поведiнки людини за рiзних побутових обставин.
 Розберiть за будовою поданi слова. Доведiть,
що вони є спiльнокореневими.
Книга, книгарня, книгознавство, книговида´ння, книгови´дача, книгозбiрня, книголюб, книгоноша, книгообмiн, книгосховище, книжка, книжко´вий, книжник,
книжнiсть.

 Знайдiть з-помiж розiбраних слiв синонiми до
слiв бiблiотека, книжкова крамниця, бiблiофiл.
 Вiдновiть прислiв’я, поєднавши роздiленi частини їх. У вiдновлених реченнях знайдiть прислiвники. Визначте синтаксичну функцiю їх.
Хто багато читає…

…сама себе хвалить.

Мудрим нiхто не народився…

…любить свого майстра.

Людина прагне до того…

…що дає користь.

Гiрка наука…

…а свiй розум май.

Кожне дiло…

…а навчився.

Людей питай…

…зате плоди її солодкi.

Гречана каша…

…той багато знає.

Редагування тексту. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Зредагуйте висловлювання, усунувши повтори й уставивши натомiсть
потрiбнi займенники.
Книжка – супутник людини. Книжка супроводить нас
усе життя. Не можна собi уявити людину, яка обходилася б
без книжок. Та не лише рiзноманiтними науковими знаннями багата книжка, книжка ще має чудесну властивiсть
поглиблювати i продовжувати наше життя, нашi лiта. Хоч
би як довго жила людина, людина має лише одне життя, а
читаючи книжки, особливо художнi, люди можуть переноситися в iншi часи. Разом з героями книжок ми радiємо, переносимо найтяжчi випробовування, йдемо на героїчнi
подвиги! Книжка навчає нас рiдної мови, вчить вiдчувати
красу слова, усвiдомлювати велику силу слова. Любiмо ж
книжку, читаймо вдумливо, вiдносьмося з повагою до тих,
хто творить для нас книжки, найдорожчi скарби людських
знань, великих почуттiв та прекрасних образiв. До книжки
треба ставитися з повагою, любити i берегти книжку, вчасно повертати в бiблiотеку. Пам’ятай, що на книжку чекають

твої товаришi. Дуже добре вдома мати потрiбнi книжки, але
всiх потрiбних книжок не купиш, i тому кожна культурна
людина записується до бiблiотеки (З часоп.).

Ігрова хвилинка. Вiдгадайте загадки. Знайдiть у
них займенники. До яких розрядiв вони належать?
Хтось на бiле полотно чорне висипав пшоно. Як
зумiєш позбирати, зможеш книжку прочитати. (Букви.)
На уроках, в книжцi, в школi почерпнеш ти їх доволi.
І назавжди у життi стануть друзями тобi. (Знання.)
Не кущ, а з листочками; не сорочка, а зшита; не людина, а навчає. (Книжка.)
Уст не маю, а про живих i мертвих красно повiдаю.
(Книжка.)
Без рук, без нiг свiт за хвилину оббiгає. (Думка.)
Без язика, а говорить, без голови, а все розумiє, без нiг,
а скрiзь буває. (Книжка.)
Мовчить, а сто нерозумних навчить. (Книжка.)

Рефлексiя.
«Незакiнчене речення». Продовжити поданi
твердження.
Умiти правильно писати займенники потрiбно … .
Знаходити займенники в реченнi – … .
Знати розряди займенникiв треба для … .
Основнi бiблiографiчнi термiни: ... .
Найдавнiшою в Українi є бiблiотека … .
Без навчання … .
Книга – товариш … .

 Прочитайте п а м ’ я т к у. Доповнiть її кiлькома правилами поводження з книжкою.









Берiть книжку чистими руками.
Читаючи книжку, акуратно гортайте сторiнки,
не слиньте пальцiв.
Для збереження книжки її потрiбно обгорнути.
Гортайте сторiнки за верхнiй правий кутик.
Щоб зшита чи склеєна основа книжки не розпалася, пiд час читання не перегинайте її.
Не закладайте сторiнок ручками, олiвцями, iншими предметами, користуйтеся закладками.
Не читайте пiд час їжi, не малюйте на сторiнках, не пiдкреслюйте слiв.
Любiть книжку i бережiть її.

Домашнє завдання. Написати твiр-мiнiатюру
«Книжка – друг людини». Визначити рiд, число,
вiдмiнок i синтаксичну роль вжитих у текстi займенникiв.

ÑÎﬂ Ô‡Ï’ﬂÚ¥, ‰Îﬂ ÓÁÏËÒÎÛ . . .

Горе наше, що i колись, i тепер ми не можем одностайно
стати до працi, до боротьби...
Євген Чикаленко
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