
– 35 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Т е м а. Повторення вивченого в 10-му класi.
Стилiстика як роздiл науки про мову. Фонетичнi,
лексичнi, фразеологiчнi, словотворчi засоби
стилiстики.

М е т а: повторити ключовi питання стилiстики,
узагальнити та систематизувати знання про фоне-
тичнi, лексичнi, фразеологiчнi, словотворчi, сти-
лiстичнi засоби; розвивати загальнопсихологiчнi
учнiвськi якостi – увагу, пам’ять, спостережливiсть
тощо; удосконалювати стилiстичну пильнiсть; ви-
ховувати поряднiсть, толерантнiсть, громадянську
свiдомiсть, любов до своєї країни, повагу до держав-
них символiв.

І н т е г р о в а н i  п р е д м е т и: iсторiя України,
музичне мистецтво, українська лiтература.

С о ц i о к у л ь т у р н а  з м i с т о в а  л i н i я. Сфе-
ра вiдношень: Я i ми (народ, родина, нацiональна
iсторiя i культура); тематика текстiв: Найважливiшi
iсторичнi вiдомостi про Україну, сьогодення нашої
країни, Україна й особистiсть, роль громадянина у
вiдродженнi й змiцненнi української державностi.

Т и п  у р о к у: урок повторення, узагальнення i
систематизацiї знань, умiнь та навичок (формуван-
ня мовленнєвої компетенцiї).

М е т о д и, п р и й о м и  i  ф о р м и  р о б о т и: роз-
повiдь учителя, бесiда (з’ясування рiвня навченостi
з повторюваного матерiалу), словниковий диктант-
завдання iз правописним коментарем, декламуван-
ня поезiї, фонетико-стилiстичне спостереження,
розповiдь бiблiотекаря у форматi мультимедiйної
презентацiї, «Лексикографiчна вправнiсть», дослiд-
ницький практикум, «Небуденнi замальовки», на-
вчальне аудiювання тексту публiцистичного стилю,
робота в експерт-групах, «Індивiдуалiзацiя у словi»,
«Цитатник-лейтмотив», «Мiкрофон».

О б л а д н а н н я: комп’ютерний клас (комп’ю-
терне забезпечення, iншi сучаснi iнформацiйнi тех-
нологiї); паперово-електроннi носiї iнформацiї
(свiтлини мальовничих українських краєвидiв i
пам’яток iсторiї та культури; роздавальний матерiал
– роздруки поетичного твору Л.Вознюк, Акта про-
голошення незалежностi України, завдання «Небу-
деннi замальовки»; виставка iсторичних науково-
популярних розвiдок); аудiозаписи Державного
Гiмну України та пiснi Т.Петриненка «Україна».

В и п е р е д ж у в а л ь н i  з а в д а н н я: групi
учнiв-розробникiв – спроектувати мультимедiйнi
презентацiї з визначених тем; учневi-декламатору –

пiдготувати виразне читання поезiї Л.Вознюк; уч-
невi-«iсторику» – скласти зв’язну розповiдь про ос-
новнi вiхи української суверенностi.

К л ю ч о в i  с л о в а  (словосполучення): Украї-
на, День незалежностi України, вiтчизняна iсторiя;
українська мова, стилiстика, фонетичнi, лексичнi,
фразеологiчнi, словотворчi засоби стилiстики.

П е р е б i г  у р о к у
Е п i г р а ф: Нехай знають на всiм свiтi, 

Як ми погибали 
І, гинучи, свою правду 
Кров’ю записали.

П.Кулiш
Органiзацiйний момент.
Повiдомлення теми i мети уроку.
Звучить аудiозапис Державного Гiмну України

(сл. П.Чубинського, муз. М.Вербицького) у виконаннi
хору Нацiональної музичної академiї України iм. Пе-
тра Чайковського. На мультимедiйнiй дошцi демон-
струються свiтлини мальовничих українських
краєвидiв i пам’яток iсторiї та культури.

В с т у п н е  с л о в о  в ч и т е л я. Цьогорiч ми вiд-
святкували 20-рiччя незалежностi нашої держави.
Порiвняно з тисячолiтньою iсторiєю людської ци-
вiлiзацiї це надто малий часовий вiдрiзок, та Украї-
на вже впевнено заявила про себе у свiтi й утвер-
джується на аренi глобалiзацiйної спiльноти. Має-
мо цiнувати й захищати сувереннiсть своєї країни,
вивчати i знати її iсторiю, шанувати своїх героїв –
тiльки за такої умови ми зможемо вписати в укра-
їнський часопростiр гiдну сторiнку, яку означуємо
як сьогодення i яка стане надiйною основою для
розвитку майбутнiх поколiнь. 

Робота над епiграфом. Прочитайте поетичний
уривок П.Кулiша, висловiть власне розумiння його
у розгорнутому висловлюваннi. Пригадайте твори
iнших письменникiв на цю тему.

Актуалiзацiя опорних знань, умiнь i навичок.
Б е с i д а  

М е т о д и ч н а  р е м а р к а. Учитель озвучує запи-
тання iз запропонованого питальника. Учнi дають вiдпо-
вiдi. Zрунтовнi ж вiдповiдi висвiчуються на мультимедiй-
нiй дошцi. Учитель акцентує увагу одинадцятикласникiв
на тих аспектах, якi вони оминули.

� З’ясуйте сутнiсть мовознавчого поняття «стилiсти-
ка». (Стилiстика – роздiл мовознавства, що вивчає
стилiстичну диференцiацiю мови, її функцiональнi стилi.
Це наука про виразовi засоби мови, тобто про тi елемен-
ти, що причетнi до власне вираження думки, супроводжу-
ють семантичний змiст висловлюваного – емоцiйно-екс-
пресивнi та оцiннi моменти мовлення.)

Сергiй КОВАЛЕНКО,
Лариса МАЛІЧЕНКО –

учителi Смiлянської ЗОШ 
І–ІІІ ст. № 11;

Олена НЕЧИПОРЕНКО,
Смiлянська мiська бiблiотека

iм. Олени Журливої, 
Черкаська обл.

«ЖИВИ, УКРАЇНО, ЖИВИ ДЛЯ КРАСИ,
ДЛЯ СИЛИ, ДЛЯ ПРАВДИ, ДЛЯ ВОЛІ!»*

Інтегрований урок – лiнгвостилiстичне дослiдження 
в 11 класi

* Олександр Олесь, «Пiсня».
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� Що є основним поняттям стилiстики? (Стиль.) 
� Латинське слово «stilus» буквально означає… .

(«Загострена паличка для писання».) 
� У яких сферах наукового пiзнання свiту вжи-

вається термiн «стиль»? (Має багато значень i вжи-
вається як термiн у лiтературi, мистецтвi, архiтектурi,
соцiологiї та в iнших науках.) 

� Дайте визначення поняття «мовний стиль». (Мов-
ний стиль – це сукупнiсть засобiв, вибiр яких зумов-
люється змiстом, метою та характером висловлювання.)

� Назвiть вiдомi вам стилi мовлення. (Науковий, ху-
дожнiй, розмовний, офiцiйно-дiловий, публiцистичний,
епiстолярний, конфесiйний.) 

� Милозвучнiсть української мови досягається… .
(Насамперед рiвномiрним розподiленням голосних i приго-
лосних звукiв у мовному потоцi.) 

� На якi двi великi групи подiляється лексика сучас-
ної української лiтературної мови з погляду стилiстичної
диференцiацiї? (Стилiстично нейтральна (мiжстильо-
ва) лексика вживається в усiх стилях мови, стилiстично
забарвлена лексика спiввiдноситься з одним чи з кiлькома
(але не з усiма) функцiональними стилями.) 

� Особлива одиниця мови, що складається з двох або
бiльшої кiлькостi роздiльно оформлених компонентiв i
характеризується вiдтворюванiстю, цiлiснiстю значення,
стiйкiстю лексичного складу та граматичної будови, на-
зивається… . (Фразеологiчним зворотом, або фразео-
логiзмом.)

� Чому в поданих парах слiв пейзаж – краєвид, фон-
тан – водограй, бiографiя – життєпис українськi варiанти
є експресивнiшими, нiж запозиченi? (Питомi слова, утво-
ренi способом основоскладання, часто є кальками лексем
iншомовного походження або семантичними вiдповiдника-
ми їх. Завдяки невтраченiй образностi українськi варiанти
надiленi бiльшою експресивнiстю, нiж запозичення.)

Лiнгвiстичнi завдання iз соцiокультурною
спрямованiстю.

Словниковий диктант-завдання iз правопис-
ним коментарем. ОбFрунтуйте написання слiв.
Назвiть тип запропонованої в диктантi орфограми.
Яке головне державне свято нашої Батькiвщини
щороку вiдзначається 24 серпня? 

Велика французька революцiя, доба Вiдродження,
Колiївщина, Хмельниччина, Семирiчна вiйна, Кривава
недiля, Лютнева революцiя, Львiвське збройне повстання
1848 р., Паризька комуна, Льодове побоїще, Полтавська
битва, Ренесанс, День матерi, Новий рiк, День учителя,
День незалежностi України, Свято перемоги, Благовiщен-
ня, Великдень, Івана Купала, Покрова, Рiздво, Теплого
Олекси, Успiння, Великий пiст, Масниця, Спасiвка.

П р а в о п и с н и й  к о м е н т а р. Назви iсторичних
подiй, епох, вiйн, революцiй, народно-визвольних рухiв,
повстань, революцiйних свят, знаменних дат, релiгiйних
свят i постiв пишуться з великої лiтери. 

Варто звернути увагу учнiв на двi примiтки в «Ук-
раїнському правописi», як-от: 1) назви iсторичних подiй,
епох, вiйн, геологiчних перiодiв тощо, якi стали загальними,
пишуться з малої лiтери: греко-перськi вiйни, громадянська
вiйна, хрестовi походи, античний свiт, середнi вiки, середнь-
овiччя, палеолiт, трипiльська культура; 2) якщо початко-
вий порядковий числiвник у складенiй назвi написаний
цифрою, то наступне слово пишеться з великої лiтери: 8 Бе-
резня, 1 Травня.

Фонетико-стилiстичне спостереження. Роз-
крийте провiдний мотив вiрша Лесi Вознюк.

Д е к л а м а т о р.
Якщо ти любиш рiдний край…

Якщо ти любиш рiдний край,
йому душа пiсень спiває,
i ритми серця вiдчуває
дiброва сива й зелен-гай.

Якщо ти любиш рiдний край,
то увi снi до тебе линуть
п’янкий бузок i та калина,
що бiля хати, пригадай.

Якщо ти любиш рiдний край,
клин журавлиний крає серце,
i по-сирiтському озерце
благає: «Нас не забувай!»

Якщо ти любиш рiдний край,
стають нестерпними розлуки,
бо кличе липа й спраглi луки…
Ти їх у спогад заховай.

Якщо ти любиш рiдний край,
це почуття в клiтинi кожнiй,
i ти прийдеш як подорожнiй,
що знає, де на свiтi рай. 

Леся Вознюк
�Визначте використанi в поетичному творi фо-

нетичнi засоби стилiстики.
Випереджувальне завдання. Учень-«iсторик» у

стислому повiдомленнi окреслює основнi вiхи ук-
раїнської суверенностi.

«Лексикографiчна вправнiсть». Послухайте
розповiдь бiблiотекаря у форматi мультимедiйної
презентацiї на тему «День незалежностi України
(законотворчий рiвень)» (З iнтернету). У процесi
сприймання iнформацiї укладiть тематичний мiнi-
словник, шiсть слiв iз нього введiть у речення.

С л а й д  І. Уперше День незалежностi України
вiдзначали 16 липня 1991 року – на спомин про те,
що рiк тому – 16 липня 1990 року – Верховна Рада
Української РСР ухвалила Декларацiю про держав-
ний суверенiтет України. Водночас було ухвалено
постанову «Про День проголошення незалежностi
України».

С л а й д  ІІ. У цiй постановi зазначено:
«Зважаючи на волю українського народу та його

одвiчне прагнення до незалежностi, пiдтверджуючи
iсторичну вагомiсть прийняття Декларацiї про дер-
жавний суверенiтет України 16 липня 1990 року,

Верховна Рада Української Радянської Со-
цiалiстичної Республiки постановляє:

Вважати день 16 липня Днем проголошення не-
залежностi України i щорiчно вiдзначати його як
державне загальнонародне свято України».

С л а й д  ІІІ. Згодом, 18 червня 1991 року, внесе-
но вiдповiднi змiни до статтi 73 Кодексу законiв про
працю Української РСР, унаслiдок чого в перелiку
святкових днiв з’явився запис: «16 липня – День не-
залежностi України».



Оскiльки 24 серпня 1991 року Верховна Рада
Української РСР ухвалила Акт проголошення неза-
лежностi України, який 1 грудня 1991 року пiдтвер-
див народ на Всеукраїнському референдумi, виник-
ла потреба змiнити дату святкування Дня незалеж-
ностi України.

С л а й д  ІV. Тож 20 лютого 1992 року Верховна
Рада України ухвалила постанову «Про День неза-
лежностi України». В нiй зазначено:

«Зважаючи на волю українського народу та його
одвiчне прагнення до незалежностi, пiдтверджуючи
iсторичну вагомiсть прийняття Акта проголошення
незалежностi України 24 серпня 1991 року,

Верховна Рада України постановляє:
1. Вважати день 24 серпня Днем незалежностi

України i щорiчно вiдзначати його як державне за-
гальнонародне свято України.

2. Постанову Верховної
Ради Української РСР «Про
День проголошення незалеж-
ностi України» вiд 16 липня
1990 року вважати такою, що
втратила чиннiсть».

С л а й д  V. Вiдповiдно до
цього 5 червня 1992 року Вер-
ховна Рада України постано-
вила: у частинi першiй статтi
73 Кодексу законiв про працю
України слова «16 липня –
День незалежностi України»
замiнити словами «24 серпня
– День незалежностi Укра-
їни». Тому вiд 1992 року День
незалежностi України щороку
вiдзначається 24 серпня.

О р i є н т о в н е  в и к о -
н а н н я  з а в д а н н я. 

Тематичний словник. Авто-
номiя, акт, воля, декларацiя, дер-
жавнiсть, народ, незалежнiсть,
постанова, прийняття, проголо-
шення, референдум, самовизна-
чення, свобода, святкування, су-
веренiтет, Україна.

Дослiдницький практикум. Уважно прочитай-
те текст Акта проголошення незалежностi України.
З’ясуйте його стильову належнiсть. Якi мовнi засо-
би ви можете виокремити? 
�Поставте iменник акт у родовому вiдмiнку од-

нини та вкажiть смислорозрiзнювальну функцiю
лексеми.

Словникове тлумачення. АКТ, ч. 1. род. у. Окремий
прояв якої-небудь дiяльностi; дiя, подiя, вчинок. 2. род. у.
Закiнчена частина театральної вистави, драматичного
твору; дiя. 3. род. а. Писаний указ, грамота, постанова дер-
жавного, суспiльного значення. 4. род. а, заст. Урочистi
збори в шкiльних закладах у зв’язку з закiнченням на-
вчального року, урочистий обхiд, обряд, церемонiя.

«Небуденнi замальовки». Прочитайте текст.
Визначте тип i стиль мовлення, спосiб творення ви-
дiлених слiв.

Святкування Дня незалежностi 
в рiзних мiстах України

К и ї в
Загалом основнi святкування на державному рiвнi

проходять у Києвi, де традицiйно Президент України дає
урочистий прийом до Дня незалежностi. Також першi
особи держави покладають квiти до пам’ятникiв видат-
ним українцям (зокрема, Володимиру Великому, Богда-
новi Хмельницькому, Михайловi Грушевському, Тара-
совi Шевченку) та беруть участь у молитвi за Україну, що
зазвичай вiдбувається в Софiї Київськiй за участi пред-
ставникiв усiх конфесiй, наявних в Українi.

Упродовж кiлькох останнiх рокiв до Дня незалежностi
України у столицi проводилися вiйськовi паради (1998,
1999, 2001, 2008, 2009), а також органiзовувалися святковi
концерти та урочистостi. Щорiчними арт-акцiями до свята

є виставка квiтiв у Печерському
парку, схили якого на той час
укриваються барвами яскравих
квiтiв, що в сукупностi форму-
ють рiзнi приуроченi до цього
дня зображення, та великий
святковий концерт. Святкуван-
ня увiнчується ввечерi яскра-
вим феєрверком.

Л ь в i в
У День незалежностi

бiльшiсть городян у Львовi
вдягають вишиванки, тому вже
зранку мiсто розквiтає вишу-
каними барвами вишитих со-
рочок, в яких закодованi пра-
давнi знаки-символи на здо-
ров’я та добробут. Святкуван-
ня не обмежується одним днем,
воно триває кiлька днiв i
поєднує в собi мiжнародний
фестиваль фольклору «Етно-
вир», фестиваль незалежного
кiно «Кiнолев», концерти, па-
рад вишиванок, дитячi заходи
тощо.

У Львовi до Дня незалеж-
ностi, починаючи з 2008 року,
скульптури давньогрецьких
богiв, що увiнчують фонтани
площi Ринок, вбирають у ви-

шиванки.
І в а н о - Ф р а н к i в с ь к

Уже стало традицiєю проводити в Івано-Фран-
кiвську на День незалежностi України рiзноманiтнi
святковi концерти, урочисту ходу молодi в нацiональних
строях, конкурс «Українська родина в нацiональних
костюмах» та випускання у небо блакитних i жовтих
повiтряних кульок.

П о л т а в а
На День незалежностi Полтава розквiтає вишиванками

й усмiхненими обличчями. Полтавцi приходять до пам’ят-
ника Тарасовi Шевченку, щоб уклонитися спiвцевi волi та
покласти квiти. Традицiйно урочистостi продовжуються
бiля пам’ятника Козацької слави, де люди вшановують
пам’ять загиблих українських козакiв, якi зi зброєю в руках
боронили свою Батькiвщину (З iнтернету).
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АКТ
ПРОГОЛОШЕННЯ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Виходячи iз смертельної небезпеки, яка на-

висла була над Україною в зв’язку з держав-
ним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

– продовжуючи тисячолiтню традицiю
державотворення в Українi,

– виходячи з права на самовизначення,
передбаченого Статутом ООН та iншими
мiжнародно-правовими документами,

– здiйснюючи Декларацiю про державний
суверенiтет України, Верховна Рада Україн-
ської Радянської Соцiалiстичної Республiки
урочисто

п р о г о л о ш у є
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та ство-

рення самостiйної української держави –
УКРАЇНИ.

Територiя України є неподiльною i недо-
торканною.

Вiднинi на територiї України мають чин-
нiсть виключно Конституцiя i закони України.

Цей акт набирає чинностi з моменту його
схвалення. 

Верховна Рада України  24 серпня 1991 року 



Навчальне аудiювання тексту публiцистич-
ного стилю. Вдумливо прослухайте текст. Яка те-
ма та основна думка його? Запропонуйте кон-
цепцiю власного телепроекту, яка була б суголосна
репрезентованiй iдеї головного каналу країни.

Перший нацiональний: 
проекти до 20-ї рiчницi Незалежностi

У цьому роцi виповнюється двадцять рокiв з того ча-
су, як Україна стала незалежною державою. Історично
становлення нашої країни вiдбувалося протягом багатьох
вiкiв. За цей час не одному поколiнню українцiв довело-
ся цiною власного життя здобувати право прийдешнiх
поколiнь на вiльне i незалежне життя. 1991 рiк уписано в
новiтню iсторiю України як час, з якого почалася нова
сторiнка розвитку державностi. Проте важливо пам’ята-
ти iсторичнi постатi та подiї для того, щоб не забувати про
шлях, який довелося подолати Українськiй державi у
своєму становленнi.

Перший нацiональний з нагоди вiдзначення 20-ї
рiчницi незалежностi України з початку року почав готу-
вати низку проектiв, присвячених видатним українцям,
патрiотичним роздумам i важливим iсторичним момен-
там. Окрiм цього, на Першому нацiональному почалася
робота над сайтом, присвяченим 20-рiччю незалежностi
України. На цьому сайтi будуть розмiщенi матерiали i
сюжети про вiдомих осiб української iсторiї й сучасностi,
ролики про iсторичнi подiї та людей, що вiдiграли значну
роль у розвитку i становленнi країни.

Сьогоднi глядачi Першого можуть побачити чотири
проекти, присвяченi 20-й рiчницi незалежностi України.

Проект «Обличчя України» виходить в ефiрi Першо-
го нацiонального з початку 2011 року. У цьому проектi
зiбранi 20 видатних особистостей, роль яких в iсторiї Ук-
раїни важко переоцiнити. Розповiдь i вiдеоматерiал дасть
змогу бiльше дiзнатися про них. Ідея матерiалiв – роз-
повiсти про тих, хто пiднiмав на свiтовий рiвень ук-
раїнську культуру, спорт, вражав своїми винаходами i да-
вав пiдстави пишатися своєю країною кожному ук-
раїнцевi. Чим цi люди увiйшли в iсторiю своєї країни?
Якою цiною далася їм слава? Чи легко бути героєм свого
часу? Поряд iз вiдомими на цiлий свiт прiзвищами – Во-
лодимира Кличка, Ярослави Стецько, Олександра
Шалiмова, Катерини Серебрянської, Назарiя Яремчука
та багатьох iнших – будуть i менш вiдомi, але визначнi
для українцiв. Метою сюжетiв є показати через iсторичне
обличчя України, що успiх країни – це її люди. Сюжети
виходитимуть у програмi «Пiдсумки дня» щосуботи з
5 лютого до 20 серпня 2011 року.

Інший проект «20 крокiв до мрiї» – це цикл мiжпро-
грамних роликiв, присвячених важливим iсторичним фа-
ктам, подiям, що розвивалися довкола становлення укра-
їнської держави, починаючи вiд перших спроб україн-
ської народу здобути незалежнiсть. Темою роликiв ста-
нуть iсторичнi факти, битви, подiї, учасниками яких були
українцi, якi боролися проти поневолювачiв, загарбникiв,
пiднiмали повстання та робили спроби створити Україну
– вiльну i незалежну країну.

Проект «Обличчя української iсторiї» нагадає гляда-
чам про тi видатнi iсторичнi постатi, якi залишили в
iсторiї свiй помiтний слiд i стали легендами для кожного
українця. Мова в роликах пiде про Пилипа Орлика, кня-
гиню Ольгу, Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачно-
го, Ярослава Мудрого та багатьох iнших українцiв, чиї
iмена навiки закарбувалися на скрижалях iсторiї України

та в пам’ятi всiх поколiнь українцiв, для яких держава –
не просто слово на позначення цiлiсностi територiї.

Проект «До 20 рiчницi незалежностi України» при-
свячений видатним українцям новiтньої iсторiї нашої
держави i їхньому баченню патрiотизму, державностi,
єдностi українського народу i становлення української
державностi. Роки незалежностi найбiльш запам’яталися
українцям гучними подiями в тих чи iнших сферах
суспiльства. Але будь-яку подiю творять люди, якi кож-
ною справою, кожним словом, крок за кроком допомага-
ли Українi, молодiй державi знайти своє мiсце у свiтово-
му спiвтовариствi. Цi люди на власному досвiдi знають,
що таке патрiотизм i вiра у свою Батькiвщину. Про те, що
ж таке патрiотизм, мiркуватимуть нашi сучасники, шано-
ванi й авторитетнi люди у вiдеороликах цього проекту.

«Кожен проект Першого нацiонального, присвячений
20-й рiчницi незалежностi України, самобутнiй i непо-
вторний. Ми спрямували свої сили на те, щоб донести до
кожного глядача iсторiю нашої країни. Насправдi, той
шлях, який довелося подолати Українi до 91-го року,
вiдмiчений важливими фактами i постатями. Ми окрес-
лимо лише фрагменти зi сторiнок української iсторiї для
того, щоб зацiкавити глядачiв сучасною iсторiєю своєї
країни», – розповiв генеральний директор Нацiональної
телекомпанiї України Єгор Бенкендорф (З iнтернету).

Робота в експерт-групах. Учнi об’єднуються у
три групи (в кожнiй з них повинен бути експерт-
одинадцятикласник, який має високий рiвень на-
вчальних досягнень) i виконують такi завдання:
1. Вiдновити синонiмiчнi ряди з поданих слiв.
2. Знайти у кожному стилiстичному рядi стрижневе
слово. 3. З’ясувати, носiєм якого значення це слово
виступає. 4. Визначити, до якого стилю мовлення
воно належить.

Свобода, привiлля, самостiйний, воля, незалежнiсть,
вiтчизна, суверенний, отчизна (заст.), самостiйнiсть,
вiтчина (дiал.), незалежний, батькiвщина, вiльний.

«Індивiдуалiзацiя у словi». Запам’ятайте епiте-
ти до ключових слiв уроку. Складiть i запишiть iз
ними три речення. Оберiть одне зi слiв i схарактери-
зуйте стилiстичну маркованiсть епiтетiв.

Боротьба – активна, багатовiкова, виснажлива, вiдда-
на, вiковiчна, вселюдська, двофронтова, достославна,
найнеобхiднiша, наполеглива, напружена, нескiнченна,
самовiддана, свята, смертельна, титанiчна, цiлеспрямова-
на, повсякчасна.

Воля – батькiвська, благородна, Божа, жадана, ко-
зацька, королiвська, кремiнно-тверда, монолiтна, напо-
леглива, народна, настирлива, пропаща, соколина, стале-
ва, твердокам’яна, титанiчна, фанатична, холодна, чужа.

Народ – багатостраждальний, великодушний, друж-
ний, рiдний, мандрований, мирний, миролюбивий, моло-
дий, мудрий, невмирущий, єдиновiрний, однокровний,
повсталий, свiдомий, працьовитий, прекрасний, патрiо-
тичний, спiвучий, спокiйний, страдницький, сумирний,
трудовий, трудящий, хлiборобський, хоробрий, щасливий,
щедрий.

Україна – багата, бажана, благодатна, вишнева, вiльна,
гнiвна, голосна, жовто-синя, зажурена, квiтуча, крилоор-
лина, люба, медова, сильна, розвинута, розкiшна, свята,
сердешна, страдницька, нескорена, широка, ширококриль-
на, щедра, ясна.

Звучить запис пiснi Т.Петриненка «Україна».

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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Пiдсумок уроку. Оголошення результатiв на-
вчальних досягнень учнiв.

Цитатник-лейтмотив. Прочитайте вислов-
лювання вiдомих людей. Яка спiльна думка об’єд-
нує їх в одну тематичну групу – «Українська нацiя.
Боротьба за незалежнiсть»? Тезово сформулюйте
основнi положення уроку («Мiкрофон»).

Борiтеся – поборете!
Тарас Шевченко

Я єсть народ, якого Правди сила
нiким звойована ще не була.

Павло Тичина
Вставай, хто живий, в кого думка

повстала!
Година для працi настала!

Леся Українка
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.

Тарас Шевченко

Нi один козак не здався
Живим у неволю.
Полягли всi.
Не вернувся нi один додому.

Українська пiсня
Я для тебе горiв,
Український народе.

Василь Симоненко
Домашнє завдання та коментар щодо його

виконання. О б о в ’ я з к о в е: написати твiр-роз-
дум на тему «Яким я уявляю майбутнє України»;
повторити теоретичний матерiал до уроку. Н а
в и б i р: укласти тематичну бiблiографiю (15–20
джерел), використовуючи паперовi носiї iнфор-
мацiї, а також iнтернет-технологiї; пiдготувати
веб-сторiнку «До питання iсторiї становлення ук-
раїнської незалежностi: спроба осмислення»; за-
пропонувати ескiз поштової марки (листiвки)
«20-рiччя моєї Батькiвщини».
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ливе значення для утвердження у свiдомостi молодого поколiння гордостi за
свiй український народ, за свою незалежну Україну.

Київською мiською радою перша книга була передана народним депута-
там України, через Мiнiстерство закордонних справ надiслана до всiх дипло-
матичних представництв України в зарубiжних країнах, передана до
бiблiотек усiх середнiх шкiл столицi.

Українi й українцям є ким i чим пишатися. Оприлюднення життєписiв ви-
датних українцiв конче потрiбне як Українi i самим українцям, так i цивiлiзо-
ваному свiтовi взагалi, бо без набуткiв наших видатних землякiв свiтова
iсторiя й культура є неповними. Бо тiльки пам’ять має майбутнє, тiльки народ,
який знає свою iсторiю, позбавлений перспективи стати народом слiпцiв.

(Незабаром побачить свiт 3-й том нарисiв Василя Шендеровського.)
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