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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

«Лавра. Осiнь», «Золотi ворота. Пам’ятник Яросла-
ву Мудрому», «Софiївська площа», «Андрiївська цер-
ква».)

Яким настроєм пройнятi картини?
Якi думки, асоцiацiї вони пробуджують?
Назвiть кольори, що переважають на полотнах.
Спробуйте пояснити вибiр художника.
Робота з епiграфом. Прочитайте епiграф уроку.

Як слово допомагає нам пiзнати свiт прекрасного?
«Незакiнчене речення».
Для мене рiдне мiсто … .
У ч и т е л ь. Кияни пишаються тим, що живуть у

столицi України. Київ – це полiтичний та адмi-
нiстративний центр нашої держави, осередок духов-
ного, культурного, iсторичного, науково-освiтнього

Т е м а. Практична стилiстика i культура мов-
лення. Морфологiчнi засоби стилiстики.

М е т а: узагальнити й систематизувати здобутi
знання учнiв про стилiстичнi функцiї частин мови
та вдосконалювати вмiння спостерiгати за живо-
писним значенням їх у мовленнi; розвивати логiчне
й асоцiативне мислення, спостережливiсть, творчi
здiбностi; виховувати мовне чуття i смак, естетичнi
почуття; прищеплювати любов до рiдного мiста.

Т и п  у р о к у: урок удосконалення опорних
мовних умiнь та мовленнєвого розвитку.

Ф о р м а  у р о к у: урок-панорама.
О б л а д н а н н я: аудiозапис пiснi «Києве мiй»

(сл. Д.Луценка, муз. П.Майбороди); репродукцiї
картин Сергiя Брандта iз серiї «Види Києва».

П р о е к т н а  д i я л ь н i с т ь: повторити iсторiю
розвитку Києва, згадати визначнi мiсця мiста, ство-
рити вiльне висловлювання або поезiю.

Е п i г р а ф: …вiн стоїть не на горбах,
а на Софiйських фресках, на фронтонах, 
Успенського собору, куполах, 
на рiзьбленнi, на мармурi й iконах,
на тих пiлонах i пiлястрах, на 
фасадах тих у плетивi лiпному,
що ними, певна чару, давнина
сучасну присоромлює сiрому…

Володимир Базилевський
П е р е б i г  у р о к у

З’ясування емоцiйної готовностi до уроку.
Актуалiзацiя опорних знань.
Звучить уривок пiснi «Києве мiй».

Б е с i д а
Якi почуття навiяла улюблена мелодiя киян?
Хто написав слова пiснi?
Назвiть автора музики.
�Розгляньте серiю картин сучасного художни-

ка Сергiя Брандта «Види Києва». Назвiть мальов-
ничi пейзажi та визначнi пам’ятки Києва. («Кий,
Щек, Хорив та Либiдь», «Пам’ятник княгинi Ользi»,

Олена ДРИК,
старший учитель 

спецiалiзованої школи № 260
з поглибленим вивченням

української мови та лiтератури
м. Києва

«ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КИЄВЕ МІЙ…»
Спарений урок української мови в 10 класi

Кий, Щек, Хорив та Либiдь

Пам’ятник княгинi Ользi

життя українцiв, одне з найбiльших i найстарiших
мiст Європи. Ми вдячнi долi за те, що нам пощасти-
ло тут жити i творити. Отже, урок присвячуємо
мiсту Києву. Ми – зодчi нашого мiста, тому що ко-
жен iз нас вкладає свою часточку в його розвиток.
На уроцi ваш будiвельний матерiал – Слово. Спро-
ектуємо план нашої роботи.

З а п и с  н а  д о ш ц i:
1. Прослухати аудiозапис пiснi «Києве мiй».
2. Бесiда за серiєю картин сучасного українсько-

го художника Сергiя Брандта «Види Києва».
3. Побудова вiльних висловлювань, поезiй, при-

свячених Києву (презентацiя домашнього завдан-
ня).

4. Виразне читання лiтературних пейзажiв («Мiк-
рофон»).

5. Стилiстичне дослiдження (робота у групах).
6. Конкурс «Кросворд».
7. Створення вiльних висловлювань (робота у

групах).
8. Редагування та оцiнювання творчих робiт, зi-

ставлення учнiвських творiв з авторським взiрцем.
9. Пiдбиття пiдсумкiв. Домашнє завдання.



II. Узагальнення мовного матерiалу i розвиток
словесної творчостi.

Актуалiзацiя суб’єктного досвiду.
1-й у ч е н ь. Я – киянин i дуже люблю своє мiсто.

Коли ходжу його вулицями, воно надихає мене на
творчiсть. Особливо подобається бувати на
Андрiївському узвозi й милуватися витворами мис-
тецтва. Думаю, що саме тут душа мiста, бо хто сюди
приходить – збагачується духовно, стає вiдвертим та
щирим. Люблю дивитися на Днiпро з його високих
круч. Саме на них стоїть величаво увiнчана Свято-
Успенська, Києво-Печерська лавра – колиска чер-

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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Над Києвом тремка блакить – 
І мiсто-красень золотом горить.

О.Дрик
«Мiкрофон». Додержуючи правил виразного

читання, озвучте художнi описи київських крає-
видiв. (Учнi одержують картки з надрукованими
текстами.)

1. Коли менi кажуть «Київ», я бачу Днiпро. Сто-
ячи на Володимирськiй гiрцi, я хвилююся над не-
осяжним простором, що вiдкривається моїм очам
униз, i в мене таке вiдчуття, наче я – птах, мовби ле-
чу я, розпластавши руки-крила, заточую великi
крила над тим чарiвним свiтом, який лежить унизу.
Колись наш пращур теж отак зупинився на
Київськiй горi над Боричевим узвозом i теж зазнав,
певне, отакого почуття падiння-польоту i навiки
сподобав це мiсце (П.Загребельний). 

2. Сонячний Київ i Бульвар Шевченка… Буйнi
каштани стоять безкiнечною шпалерою й тримають
на сонцi чудеснi свiчi – свiчi своїх квiток. Каштани,
наче великi панiкадила, парадно розставленi на ву-
лицях, встромленi в чорну, зволожену майським до-
щем землю. Вони стоять i трiумфально кадять в не-
бо золотим пилом, пахощами, буйним пафосом
цвiтiння, а на листках i на свiчках квiток мерехко-
тять дощинки, дiаманти краплин, випромiнюючи
веселки (І.Багряний).

3. Яка широчiнь! Який величезний простiр! Але
це не однотонна широчiнь степiв, або морiв, або пiску-
ватої пустинi. Пiд лиснючим, помальованим усякими
кольорами велетенським шатром нiби був розстеле-
ний квiтчастий, без мiри широкий килим. Луки на
Оболонi лиснять зеленою травою. По рiвнинi Днiпро
звивається трьома закрутами й ховається за вишго-
родським крутим виступом гори десь у сизiй далечi.
Вода лиснить срiблястим бiлим одлиском од неба, не-
наче чиясь рука кинула на луки й побгала бiло-
срiблясту стрiчку (За І.Нечуєм-Левицьким).

4. Уклiн тобi, моє мiсто!.. Ти справдi для нас усiх
найчудовiше, найкрасивiше мiсто у свiтi… Диво-
Софiя, немовби стомлена вiками. Засумований на
Володимирськiй гiрцi Мономах. Вогненний кiнь
Богдана, незримо прикутий до п’єдесталу. Андрiїв-

Лавра. Осiнь

Золотi ворота. Пам’ятник Ярославу Мудрому

Софiївська площа

нецтва на Русi й твердиня православної вiри. Увесь
Київ зiтканий iз мережива скарбiв мистецтва й
архiтектури. Це Софiя Київська, Михайлiвський
Золотоверхий собор, Андрiївська церква. Вражає
своїм багатством пам’ятка iсторiї середини XVIII ст.
Марiїнський палац. Київ вабить нас будь-якої пори
року. Влiтку храми мiста потопають у зеленi паркiв
та скверiв, а восени оксамитовий колiр зливається iз

золотом куполiв, якi в сонячну днину сягають небес,
– i тодi на мiсто лягає Божа благодать.

2-й у ч е н ь. Височiє на днiпровських схилах
Матiр мiст руських – Київ.
І йшли прочани до мiсць святих
З низьким поклоном до пращурiв своїх.
Духовнi символи народу –
Софiя Київська i Золотi ворота, 
Печерська лавра i церкви…
У цих святинях чути предкiв голоси.

Вiд Володимирської гiрки до Подолу
Лечу я над простором.
І в’ється стрiчкою униз
Старий Андрiївський узвiз.

Днiпро… Тихенько вiтер вiє,
А хвилi б’ють, шепочуть i радiють:

ський собор – шедевр Варфоломiя Растреллi. Двi
Аскольдовi могили – одна на кручах, друга – в те-
атрi. Сам Днiпро, оспiваний у легендах та пiснях.
Чарiвна Русанiвка – київська Венецiя. Гостинне



метро – для закоханих у зимову пору. Численнi
парки й сади… (За В.Земляком).

Стилiстичне дослiдження. Якi вiдчуття зро-
джують прочитанi уривки? Зiставте цi художнi тек-
сти зi своїми роботами. Чия робота сподобалася
найбiльше? Чому? Спробуйте знайти найважливi-
шi для висловлювань слова i словосполучення, якi
передають неповторнiсть образiв. Видiлiть їх.

Робота у групах.
1-ш а  г р у п а. 
Пiдкреслити дiєслова та дiєслiвнi форми.

(Текст 1–2.)
За допомогою яких дiєслiв та їхнiх форм змальо-

вано зриму панораму мiста? (Текст 1.)
Знайти однорiднi присудки в реченнi, визначити

вагомiсть їх у текстi. Змоделювати схему останньо-
го речення. (Текст 2.) 

2-г а  г р у п а. 
Пiдкреслити прикметники, якi змальовують ши-

рочiнь простору. Яка їхня роль у створеннi пейза-
жу? (Текст 3.)

На якi слова падає логiчний наголос? Чи пере-
дають вони захоплення письменника сучасним
мiстом? Пiдкреслити їх. Чому в текстi переважають
власнi назви? (Текст 4.)

Порiвняти два тексти. Якими засобами передано
контраст минулого i сучасного?

Конкурс «Кросворд». Вiдгадати назви визнач-
них мiсць Києва. Якщо правильно розв’язати крос-
ворд, то в центральнiй колонцi можна прочитати
назву головної вулицi мiста.

�Технiчний прогрес пов’язаний iз незворотни-
ми змiнами, що впливають на екологiю мiста та здо-
ров’я його населення. Тому стан довкiлля як скла-
дова частина державної демографiчної полiтики –
питання гостре.
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1
2

3
4

5
6
7

8

Андрiївська церква

1. Академiя на Контрактовiй площi. (Києво-Мо-
гилянська.)

2. Живописний палац бiля Верховної Ради, це-
ремонiальна резиденцiя Президента України.
(Марiїнський.)

3. Ворота, що їх збудував Ярослав Мудрий; у
1648 р. бiля цих ворiт кияни зустрiчали Богдана
Хмельницького пiсля перемоги пiд Жовтими Вода-
ми. (Золотi.)

4. Яр, що став мiсцем масових розстрiлiв пiд час
Другої свiтової вiйни. (Бабин.)

5. Гора на честь одного з братiв-засновникiв
Києва. (Щекавиця.)

6. Майдан на мiсцi Козиного болота. (Незалеж-
ностi.)

7. Найглибша станцiя метрополiтену. (Арсеналь-
на.)

8. Собор, який знаходиться бiля фунiкулера, Во-
лодимирської гiрки та Софiї Київської. (Ми-
хайлiвський.)

Доберiть слова та словосполучення, якi характе-
ризують сучасне мiсто.

Київ – сонячний, вiчно молодий, у невпинних змiнах…
Створення вiльних висловлювань.
К л ю ч о в i  с л о в а: демографiчнi процеси, еко-

логiчна криза, iнтоксикацiя, техногенне забруднення. 
Робота у групах.
1-ш а  г р у п а. Продовжiть вiльне висловлюван-

ня, у якому було б висвiтлено мiркування: «Що я
можу зробити для рiдного мiста».

Київ – мiсто сучасне. Воно славиться iсторичними
мiсцями й величними новобудовами. Проте з кожним ро-
ком погiршується екологiчний стан мiста, що не може не
викликати занепокоєння…

2-г а  г р у п а. Скласти вiрш або гасло, в якому
порушується тема екологiї.

3-т я  г р у п а. Пiдготувати короткий репортаж
на тему «Чи є в Києвi проблеми з водою?» 

III. Рефлексивно-оцiнювальний етап.
Обговорення та аналiз творiв.
Чим радує сьогодення, а що викликає бiль,

прикрiсть? Хто з учнiв переконливiше виклав свої
думки? 

Зiставте свої твори з поезiєю Л.Костенко:
Загидили лiси i землю занедбали.
Поставили АЕС в верхiв’ях трьох рiчок.
То хто ж ви є, злочинцi, канiбали?!
Ударив чорний дзвiн. І досить балачок.

Зробiть висновок: чи можна словом зупинити
байдужiсть i пiдвищити вiдповiдальнiсть за долю
людства?

Домашнє завдання (на вибiр).
1. Записати вдосконалений варiант своєї творчої

роботи.
2. Скласти твiр-роздум «Мiй внесок у розвиток

Києва».
3. Створити проект «Сьогоднi довкiлля Києва –

завтра майбутнє киян».


