
По тому, як людина говорить, можемо судити про те,
з ким маємо справу: можемо визначити рiвень її
iнтелiгентностi, ступiнь психологiчної врiвноваженостi,
мiру можливої закомплексованостi. Наша мова – най-
важливiша частина не лише нашої поведiнки, а й нашої
особистостi, нашої душi, розуму (Д.Лихачов). Отже, мова
– своєрiдна вiзитiвка кожної людини. Знання мови кон-
че потрiбнi нам у повсякденному життi: без них не мож-
на глибоко збагнути почуте або прочитане, чiтко й точно
оформити думку.

Основнi завдання курсу «Сучасна українська мова» по-
лягають у тому, щоб формувати творчу особистiсть, здатну
глибоко мислити, засобами рiдної мови i художнього сло-
ва плекати у студентiв загальнолюдськi й нацiональнi iде-
али, стимулювати в них розумiння краси Слова й будити
потяг до творчостi – i цим духовно збагачувати. 

З огляду на це надзвичайно важливою й корисною на
уроках української мови є робота з текстами. Вивчення
мови на текстовiй основi розширює кругозiр, ознайом-
лює з найвидатнiшими постатями, подiями нацiональної
iсторiї та культури, матерiальними та духовними пам’ят-
ками, зi звичаями та традицiями українського народу.
Глибоке засвоєння рiдної культури, iсторiї як цiлiсної ду-
ховностi життя народу – одна з найголовнiших умов
формування активно-творчої особистостi. 

Пiд час вивчення теми «Односкладне речення»
доцiльними будуть такi види завдань:
	Списати. Визначити тип односкладних ре-

чень. Довести свою думку.
Умивалися жiнки вранцi росою з липи, берези, яб-

лунi, вишнi. Ввечерi – вiдваром з пелюсток рожi, суше-
них трав – душицi, чебрецю, м’яти, а також калини й ма-
лини. Раз на тиждень робили маски з листкiв кульбаби,
кропиви, кiмнатної геранi, соку алое, пшеничної муки з
медом.

Вiдбiлювали обличчя масками з хрону, сиру, яблук,
омолоджувалися петрушкою з медом.

Волосся мили в кип’яченiй водi, додаючи любисток,
м’яту, ромашку, кропиву, липу, корiнь лопуха, бруньки бе-
рези, звiробiй. Коли волосся випадало, змащували голову
настоєм з хмелю, меду, яєць, цибулi, часнику, олiї. Поло-
скали вiдваром любистку й василькiв. А тiло пiсля купан-
ня ополiскували настоєм iз м’яти зi свiжим яблуком.
�Що нового ви дiзналися про цiлющi власти-

востi рослин?
Яким членом речення є видiлена група слiв?
Пояснити вживання роздiлових знакiв при од-

норiдних членах речення.
	Списати, розставляючи роздiловi знаки в

текстi.
Починали носити вiночок дiвчата з трьох рокiв. 
Перший для трирiчної дiвчинки плела мама намочу-

вала у росах коли на небi сонце зiйде. І купала його в ро-
сах сiм днiв а тодi до скринi клала. У вiночок вплiтала
чорнобривцi незабудки барвiнок ромашки. Кожна
квiточка лiкувала дитину чорнобривцi допомагали по-
збутися головного болю незабудки та барвiнок зiр розви-
вали а ромашка серце заспокоювала.

У чотири рочки плiвся iнший вiночок. Усi кiнчики пе-
люсток уже були розсiченi, доплiтався безсмертник, лис-
точки яблунi.

А для шестирiчної доньки у вiнок уплiтали мак що да-
вав сон та берiг думку крiм того вплiтали волошку.

Для семирiчної дiвчинки плели вiнок iз семи квiто-
чок…
�Назвати односкладнi речення, визначити

тип їх.
Порiвняти розповiдь зi звичаями, якi вам вiдомi.
Тема «Словосполучення».
	Поданi словосполучення переписати в такiй

послiдовностi: iменнi, дiєслiвнi, прислiвниковi. Ви-
значити тип граматичного зв’язку мiж словами у
словосполученнях.

Материнська колискова, батькова порада, вiдчувати
гордiсть, надзвичайно вдало, народна мудрiсть, сказано
народом, пересвiдчитись у слушностi, спiвати iдучи, пе-
ремога в боротьбi, винятково мужньо, мати перевагу, се-
меро братiв, засвiдчити повагу, трепетна нiжнiсть, пiд-
креслено чемно, хтось iз однокласникiв, терпiти мовчки,
знову найкраще, iнша пiсня.
	Утворивши з поданих пар слiв словосполучен-

ня, записати їх у три колонки залежно вiд граматич-
ного зв’язку мiж словами (узгодження, керування,
прилягання).

Приязнь, щирий; тиждень, двiчi; виступити, захист; зо-
шит, лiтература; мандрiвка, розповiдати; вмiння, удоско-
налювати; театральний, вистава; захоплення, непiдроб-
ний; щиро, дякувати; очi, не спускати; майстерний, вико-
нання; професiоналiзм, високий; неперевершений, талант.
	Поданi речення почленувати на словосполу-

чення, у кожному визначити головне слово i залежне.
Чи становлять словосполучення пiдмет i присудок,
однорiднi члени речення? Вiдповiдь обFрунтувати.

Нашi бабусi стверджують, що слово «рушник» похо-
дить вiд дiєслова «руш», «вирушай». Спочатку це був
шматок полотна, у який мати, проводжаючи сина чи доч-
ку в далеку дорогу, загортала хлiбину. Згорток переда-
вався з благословенням.

З рушником проводжали у вiйсько, з рушником бла-
гословляли орати чи засiвати поле. З рушником зустрiча-
ли новонароджену дитину й виряджали її на хрестини.  

Тема «Види речень за метою висловлювання».
	 Записати речення, розставляючи потрiбнi

роздiловi знаки. Визначити види речень за метою
висловлювання та iнтонацiєю.

Думи мої думи мої лихо менi з вами! Нащо стали на
паперi сумними рядами?.. Менi аж страшно як згадаю оту
хатину край села! Такiї Боже наш дiла ми творимо у
нашiм раї на праведнiй Твоїй землi! (З тв. Т.Шевченка).
	Прочитати речення, правильно iнтонуючи їх.

Схарактеризувати речення за метою висловлюван-
ня та емоцiйним забарвленням. 

Нам треба встати! Важко встаємо… Ця клята нерiшу-
чiсть – остогидла! Чого ждемо? Щоб знову нас в ярмо?
Щоб знову нами гейкали, як бидлом? На ноги! Всi! При-
йшов наш благовiст! Такого шансу бiльш не буде зроду!

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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Який красивий ти на повен зрiст, мiй зболений, приниже-
ний народе! (В.Женченко).

Пояснювальний диктант. Визначити види ре-
чень за метою висловлювання. Вказати риторичнi
запитання.

Багато бур зазнала Україна, та не схилилася i не схи-
литись їй! За честь i правду все вiддай, коли ти любиш
рiдний край! Краю мiй рiдний, зневажений краю! Де ж те
сподiване щастя твоє? (М.Вороний).

На полi, зрошенiм кров’ю, солодкий хлiб не зросте.
Пам’ятаймо про те! (Г.Гордасевич).

Вправи на побудову власних зв’язних висловлю-
вань рiзних стилiв i типiв мовлення вдосконалюють
умiння студентiв складати план i на його основi буду-
вати уснi висловлювання. Викладачевi такi вправи
дають змогу перевiрити, як студенти оволодiли
вмiнням осмислювати тему, орiєнтуватися в ситуацiї
спiлкування, у фактичному матерiалi, його струк-
турнiй органiзацiї й мовному оформленнi, сприяють
також формуванню навичок висловлювати думки в
уснiй i писемнiй формi, додержуючи стилiстико-син-
таксичної, iнтонацiйно-пунктуацiйної залежностi. 
	Скласти текст у науковому, публiцистичному

й художньому стилях, використовуючи поданий
початок. 

Мова – спосiб комунiкацiї. Поки живе мова – … Вона
вся з гомону…, з голосу…, з блиску…, з першого щебету, з
потаємного шепоту i зiтхань, iз земних глибин …, з шеле-
сту …, з тучi й грому…

Робота в парах. Скласти уявний дiалог iз бабу-
сею, з якого можна було б дiзнатися про жiночий го-
ловний убiр – вiнок. 
	Побудувати дiалог, мета якого – ознайомити

учнiв початкової школи зi словами ввiчливостi.
	Скласти текст для учнiв 3–4-х класiв на тему

«У чому сила усмiшки».
	Створити порiвняльний опис на тему «Дуб i

берiзка» для учнiв 3–4-х класiв, використовуючи
опорну лексику: мiцний, сильний, могутнiй, широка
густа крона, пнеться вгору; тендiтна, нiжна, тон-
кий стан, маленькi листочки…

Вправи на конструювання та переконструюван-
ня використовуються з метою шлiфування навичок
будувати словосполучення, речення, тексти, писати
стилiстичнi твори-мiнiатюри, перекази тощо.
Умiння будувати висловлювання рiзних типiв та
стилiв не тiльки сприяє формуванню стилiстичних
умiнь i навичок, а й розвиває чуття стилю. Виробив-
ши вмiння редагувати висловлювання, студенти мо-
жуть добирати й застосовувати графiчнi, мовнi, iнто-
нацiйнi засоби, якi вiдповiдають певному стилю.

Робота у групах. Прочитати казку, переказати
її змiст в особах (автор i три мисливцi) у формi дiло-
вої гри.

Три мисливцi
Три чоловiки зiбралися на полювання. Один мав лук,

другий – стрiли. Третiй не мав анi лука, анi стрiл. Зате вiн
був досвiдчений мисливець. Пiшли всi разом, i третiй
мисливець уполював сто птахiв. Подiлили їх на три рiвнi
частини, але залишалася одна зайва пташка. І тут мис-
ливцi засперечалися, кому вона має належати.

– Це моя пташка, – сказав перший, – адже лук мiй.
– Нi, це моя пташка, – сказав другий, – бо стрiла, що

її вбила, – моя.

– Пташка моя, – сказав третiй, – тому що я її вполював.
�Спробуйте скласти iнший дiалог на тему охо-

рони природи та вмiння безконфлiктно вирiшувати
суперечку. Дiалог записати.

Написати твiр-мiнiатюру на тему «Поради
трьом мисливцям».
	Вiдшукати в текстi речення, що не допомагає

розкрити головну думку, а навпаки, вiдволiкає вiд неї.
Лебедi

Лебедi тiкають вiд холодної зими зграєю. Летять че-
рез гори i море. Коли лебiдка помирає, лебiдь згортає
крила, падає i вбиває себе. Летять день i нiч, не вiдпочи-
вають. Дуже втомлюються вони вiд такого перельоту.
Попереду завжди летять старi сильнi птахи, позаду – мо-
лодi й недосвiдченi.
	 Зредагувати речення, вказати види помилок.
1. Ця газета має великий авторитет у студентiв.
2. Цьому питанню придiляється велике значення.
3. Будемо взаємно допомагати один одному.
4. Напишiть свою автобiографiю.
(Лексико-стилiстичнi помилки.)
1. Закуплено бiлу тюль.
2. Це самий вигiдний контракт.
3. Тимчасово непрацюючим запорiжцям буде випла-

чена допомога.
(Морфологiчнi помилки.)
1. Необхiдно вжити термiновi заходи.
2. Оплачуйте за проїзд.
3. Бiблiотека надає не лише рiзноманiтну лiтературу,

й проводить цiкавi зустрiчi з вiдомими митцями.
(Синтаксичнi помилки.)
	 Записати правильно словосполучення.
Пiд кiнець дня, по вашому наказу, по причинi, по

вiвторках, мешкаємо по вулицi, по неуважностi, сама по
собi, надiслати по поштi.
	Пояснити значення лiнгвiстичного термiна

калька. Виправити помилки у словосполученнях.
В одинадцять годин, пiдписка на газети, вiдкрити зо-

шит, вiдбутися при любiй погодi, без десяти хвилин
шiсть, по питанню розподiлу.

Ситуативнi завдання на уроках української мо-
ви сприяють розвитковi самостiйностi й активностi
студентiв у здобуваннi знань; активiзують процес
пiзнання через моделювання ситуацiй; формують
мовленнєвi вмiння: використовувати зiбраний ма-
терiал для висловлювання, будувати тексти рiзних
стилiв i типiв вiдповiдно до задуму, добирати мовнi
засоби з урахуванням усiх компонентiв мовлен-
нєвої ситуацiї, умiння редагувати створене вислов-
лювання.
	Чи замислювалися ви коли-небудь над тим,

який змiст вкладено у слова «добра людина»? Що
вони означають для вас? Як ви їх розумiєте? На-
пишiть свою думку з цього приводу. Текст якого ти-
пу мовлення ви створите? У якому стилi? Обмiркуй-
те тези, якi будете обстоювати, аргументацiю їх.
	Пригадайте, як ви вперше йшли у дитсадок, до

школи, на свято ялинки, на заняття гуртка, у театр,
до когось у гостi, як уперше виступали на концертi
або брали участь у змаганнях. Що ви вiдчували?
Що вас переповнювало: страх, хвилювання, гор-
дiсть, радiсть? Напишiть твiр «Як я вперше…» На-
магайтеся свою розповiдь зробити цiкавою,
логiчною, стилiстично грамотною.

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО



Успiшний учитель – це той, учнi якого досягли в
життi значно бiльших результатiв, анiж вiн сам.

Нiякими зусиллями не вкласти чарiвнi слова в ус-
та носiїв, допоки кожен сам, з власного бажання не за-
лишиться вiч-на-вiч з мовою, з мудрими книгами, щоб,
за словами Г.Сковороди, «душа живилася i росла, а не
пригнiчувалася».

09.02. 1. Орфографiчна хви-
линка: мiкродиктанти,
якi допоможуть за ко-
роткий час перевiрити
знання студентiв.
2. Подорож до країни
Словниковiї – ознайо-
мити зi словником
омонiмiв та схожословiв
О.Рiзниченка.

1. Індивiдуальнi завдан-
ня щодо правопису.
2. Визначити теми по-
шукової роботи. 

16.02. 1. Орфографiчна хви-
линка.
2. Рiдна мова – Божа
благодать. Опрацюва-
ти статтю в журналi
«Дивослово» (№ 2, 2009,
с. 2–4.) 

1. Пiдготувати матерiал
до загальноколеджної га-
зети, присвяченої Мiж-
народному дню рiдної
мови (з iсторiї свята).
2. Пiдготувати випуск
радiогазети.

02.03. 1. Робота за iндивiдуаль-
ним графiком зi студен-
тами, якi займаються по-
шуковою роботою.
2. Аналiз дидактичного
матерiалу, зiбраного для
проведення урокiв рiд-
ної мови в початкових
класах.

1. Скласти план рефера-
тивного повiдомлення
про пошукову роботу на
засiданнi наукового сту-
дентського товариства.
2. Пiдготувати «Скарб-
нички» для проведення
урокiв пiд час педа-
гогiчної практики.

23.03. Удосконалення мовних
знань, умiнь i навичок
шляхом виконання тре-
нувальних вправ.

Шлiфується правописна
пильнiсть, пiдвищується
рiвень загальної гра-
мотностi. 

13.04. Складання карток, тех-
нологiчної карти уроку,
добирання лiнгвiстич-
них iгор до урокiв з вико-
ристанням мульти-
медiйних технологiй на
уроках української мови.

Колективне складання
портфолiо про роботу
гуртка протягом року.

27.04. Побудова монологiчно-
го висловлювання на
лiнгвiстичну тему на ос-
новi вивченого ма-
терiалу (пiдготовка до
екзаменiв – удоскона-
лення вмiнь висловлю-
вати свої думки).

На екзаменах студенти
повиннi вмiти система-
тизувати й узагальнюва-
ти вивчений матерiал,
будувати розгорнуту
вiдповiдь.

11.05. «Гра як засiб розвитку
пiзнавального iнтересу
школярiв до вивчення
української мови» –
мiнi-дослiдження, тер-
мiнологiчнi диктанти,
лiнгвоестафета (за ма-
терiалами журналу «Ди-
вослово», № 2, 2009,
с. 28–30).

Студенти опановують
сучаснi iгровi технологiї,
якi не лише забезпечу-
ють засвоєння потрiб-
них знань, а й залучають
дiтей до активної дiяль-
ностi, розвивають iнте-
лект, логiчне мислення,
пiдвищують пiзнаваль-
ний iнтерес до предмета.

25.05. Пiдсумкове заняття:
1. Демонстрування та
обговорення матерiалiв,
зiбраних протягом семе-
стру в «Скарбничку».
2. Саморефлексiя «Вiд-
вiдуючи гурток, я зро-
зумiла…»

Студенти усвiдомлюють
результативнiсть роботи
в гуртку, по-новому ро-
зумiють поняття успiху,
успiшностi.

Дата Змiст роботи Прогнозований 
результат

19.01. 1. Круглий стiл: аналiз
якостi знань студентiв за
1-й семестр. 
2. Складання планiв са-
моосвiти.

Формуються вмiння са-
мостiйно здобувати новi
знання, працювати з на-
уковою та довiдковою
лiтературою.

Уже кiлька рокiв я працюю над проблемою «Пошуко-
во-дослiдницькi завдання як засiб пiзнавальної актив-
ностi студентiв на уроках мови та в позаурочний час».

Залучаючи студентiв до пошукової роботи, допома-
гаю їм здiйснювати свої «маленькi вiдкриття», вiдтак во-
ни поступово включаються у складнi взаємовiдносини зi
свiтом природи та суспiльства. Постiйна i цiлеспрямова-
на праця розуму, душi й рук сприяє самопiзнанню, само-
визначенню особистостi, її громадянськiй зрiлостi.

Мета такої роботи:
� змiцнювати любов до обраної професiї;
� виховувати у студентiв потребу в самоутвер-

дженнi;
� вчити спiввiдносити теоретичнi знання з практич-

ними потребами сучасної школи, втiлювати найновiшi
методичнi iдеї в повсякденну навчальну практику;

� розвивати вмiння працювати з навчально-мето-
дичною лiтературою.

Примусити полюбити мову неможливо, виховати це
почуття у студентiв – ось один iз прiоритетних напрямiв
роботи гуртка «Майбутнiй фiлолог».

Гурток допомагає не лише полiпшити успiшнiсть сту-
дентiв, а й збiльшити їхнiй iнтерес до мови як навчально-
го предмета, виявити обдарованих особистостей. У кож-
ного має бути своє, глибоко iндивiдуальне життя у свiтi
Слова. І чим багатше воно, тим гармонiйнiшим, розви-
ненiшим стає студент.

На заняттях гуртка виконуємо вправи зi стилiстики, ко-
лективно редагуємо тексти, аналiзуємо мову художнiх
творiв, готуємо вiкторини… Ми укладаємо словники,
створюємо збiрочки казок. Це, зокрема:

� словник професiйних термiнiв (педагогiчна
термiнологiя);

� словник синонiмiв (словник-мiнiмум для учнiв по-
чаткової школи);

� збiрочка казок «Будова слова» (для учнiв початко-
вої школи);

� дидактичний матерiал народознавчого характеру
(до вивчення роздiлу «Синтаксис»);

� збiрочка «Історiя походження деяких фразео-
логiзмiв». 

Ефективностi й посутнього результату в такiй роботi
можна досягти за умови планомiрного й системного про-
вадження її. Подаємо орiєнтовний зразок планування
заняття гуртка «Майбутнiй фiлолог» (на 2-й семестр).

М е т а: плекати любов до рiдного слова, вихову-
вати повагу до української мови як державної, фор-
мувати усвiдомлення кожним студентом громад-
ського обов’язку досконало володiти державною
мовою; розвивати творчi здiбностi обдарованих сту-
дентiв; удосконалювати знання з орфографiї та пун-
ктуацiї; розвивати логiчне мислення; виховувати
культуру усного та писемного мовлення.
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