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Вступ 

«Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння 

застосовувати їх у повсякденному житті». Нині особливо актуальною стала 

проблема набуття учнями творчого самостійного досвіду. Суспільству потрібна 

інтелектуально й соціально компетентна особистість, здатна самокритично 

мислити, творчо діяти, застосовувати набуті знання в нестандартних 

ситуаціях, неординарно розв’язувати проблеми, створювати нове. Звісно, 

для формування такої особистості треба використовувати у шкільному 

навчально-виховному процесі інноваційні методи і прийоми навчання, 

особливі завдання і вправи, які спонукали б школярів до творчої діяльності. 

Творчо-асоціативний метод є одним із найкращих та найдієвіших для 

реалізації основного завдання НУШ. 

У педагогічній науці творчою вважається продуктивна, самостійна, 

цілеспрямована діяльність школяра, яка відзначається нестандартним 

застосуванням одержаних знань, умінь, навичок. У її процесі учень комбінує, 

змінює чи створює щось нове на доступному для нього рівні. Основними 

показниками творчості школяра є самостійність, ініціативність, активність, 

а результатом творчої самостійної діяльності - якісно нові цінності, важливі 

для формування особистості та її самореалізації в роки навчання і в подальшому 

житті. 

Творча особистість - результат не заангажованого, стандартного навчання, 

а такого, де учень стає співавтором процесу двобічного, що обопільно 

розвиває та доповнює. 
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На нашу думку, творчо-асоціативний метод навчання допоможе 

реалізувати таку високу мету, тобто вивести в життя творчу особистість, адже 

основним завданням даного методу є розвиток таких креативних якостей:  

  швидкість   мислення,   видобування   інформації   з пам’яті, встановлення 

незвичайних асоціативних зв’язків, висловлення альтернативних поглядів, генерування 

нових ідей; 

  гнучкість мислення, здатність бачити різні грані однієї проблеми; 

  оригінальність розв’язання проблеми, вміння вирізняти нові функції об’єкта чи 

його частини; 

  дивергентне мислення (спроможність одночасно розв’язувати кілька завдань; 

перевага синтезу над аналізом у процесі пояснення; використання індуктивних 

висновків частіше, ніж дедуктивних); 

  мислення образами, інтуїція, творча уява; 

  спостережливість, навички збору інформації на етапі читання художнього твору й 

підготовки до уроку; 

  здатність до відсторонення, коли у відомому можна побачити незвичайне, що 

допомагає уникати стереотипів; 

  прогностичні здібності й уміння знаходити нетрафаретні варіанти розв’язання 

проблем; 

  спроможність усвідомлювати й переживати плюралістичність бачення світу; 

  незалежність - здатність утримуватися від прийняття загальновизнаних рішень; 

уміння розробляти альтернативні рішення й вибирати найоптимальніші з них. 

Основні очікувані результати – це встановлення асоціативних зв’язків на 

мовному та літературному матеріалі різних розділів, а отже, вільне володіння 

матеріалом, незалежно від  часу вивчення, можливість встановлення нових 

зв’язків як передумова творчості учня на основі методики вчителя.  

 

 

 



3 
 

Основна частина 

У сучасній психології існує твердження, що асоціативність властива 

майже всім видам пізнавальної діяльності: мисленню, пам’яті, уяві. Асоціації 

трактуються як зв’язок між окремими нервово-психічними актами 

(уявленнями, думками, почуттями ) унаслідок якого одне уявлення, почуття, 

образ, особа та ін. викликає в пам’яті інше. Згідно з теорією рекомбінації у 

процесі пізнавального творчого мислительного пошуку особистість 

перемодельовує, комбінує по-новому старі образи, створені за допомогою 

відчуттів і сприймань. 

Психологи радять використовувати асоціації для розвитку пам’яті. На 

дієвість такого методу вказував і Ушинський: «Учіть дитину п’яти словам, і 

вона довго буде мучитись над ними, а зв’яжіть двадцять таких слів із 

картинками, і вона запам’ятає їх одразу». Багато загальновизнаних методів 

спрямовано на активізацію й розвиток творчої діяльності учнів. Вони 

ґрунтуються на широкому використанні вільних асоціацій для розв'язання 

певної проблеми. Оскільки творчість є складним явищем, яке не зводиться лише 

до уяви, мислення чи почуттів, а є синтезом усіх названих процесів, неважко 

зрозуміти, що методика стоїть перед необхідністю розробки технологій, які 

мали б виразну спрямованість на розвиток асоціативно-образного мислення і 

творчості школярів.  

На сьогоднішній день можна сказати, що таких розробок існує надзичайно 

багато: І. Ющук, О. Коваленко, І. Хворостяний, П. Гальперін, Г. Дем’яненко 

пропонують різні методи для підвищення запам’ятовування на основі утворення 

стійких асоціацій. Оновлена таксономія Б. Блума переконує, що чотирикратне 

повторення вивченого на основі асоціативних зв’язків значно підвищує рівень 

засвоюваності учнями матеріалу та виводить дитину на мислення високого 

рівня. 

Вважаємо, що така методика допоможе розвинути інтелект, семантичну 

гнучкість, нестандартність мислення, творчі здібності, зорієнтує на пошук 

нових ідей, фактів, образів, знизить інтерференцію, наслідком  якої є забування.  
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Практична частина 

Використання творчо-асоціативного методу на уроках української мови та 

літератури відбувається систематично, пропонуємо вашій увазі таблицю 

асоціативних авторських фраз-підказок на різні теми та розробки уроків мови й 

літератури, що якнайкраще демонструють втілення в життя ідеї про розвиток 

творчої та всебічно розвиненої особистості. 

Розділ мови Тема  Підказка 

Фонетика Глухі звуки ЦаП ФоКа ХоЧе ЩаСТя 

Орфографія Апостроф ПіФ у «БМВ» 

 Написання 

слів із ПІВ 

півогірка – пів – маленьке, огірок – із малої літери, 

а отже, дружать; пів - маленьке, Україна – із 

великої, а тому пів відштовхує її, відокремлюється 

дефісом 

 Правопис 

займенників 

Правило «Третій зайвий»: між двома друзями – 

часткою та займенником - втручається 

прийменник – третій зайвий – і друзі розбігаються 

(ні в чому, аби з ким) 

 Правопис 

прийменників 

Фраза «З, ІЗ – через дефіс»: із-за, з-під 

 Правопис 

прислівників 

Правило «1=3»: коли –не -коли. 

Винятки: рік складається з днів, дні – із часу, весь 

цей час ти сам: рік у рік, день у день, час від часу, 

сам на сам 

Морфологія Відмінювання 

числівників 

Паралельне закінчення числівників другого 

десятка та тих, що називають десятки. 

Р.в соловейко у саду ТЬОХ 

Д.в  коханий дівчину –ТЬОМ (близьке до цьом) 

О.в довкола ТЬМА – поруч ТЬОМА 

М.в соловейко у саду ТЬОХ 



5 
 

Синтаксис Другорядні 

члени 

речення 

Означення – це квітка (ЯКА гарна, ЧИЯ вона, 

КОТРА вона), додаток – дитина–чомучка 

(КОМУ?, ЧОМУ?, КИМ?, ЧИМ?, КОГО?, ЧОГО? І 

т.п.) 

 Означено-

особові 

речення 

Оскільки присудок стоїть у 1чи 2 ос. однини чи 

множини теп. чи майб. часу, то послуговуємось 

фразою ВИМИТИй Я 

 

Урок української мови у 6 класі 

Тема: повторення вивченого про роди іменника, іменники спільного роду.  

Мета: повторити вивчене про рід іменників, дати поняття про іменники спільного 

роду, навчити знаходити у реченні іменники спільного роду, визначати їх рід 

залежно від контексту, удосконалювати навички синтаксичного розбору речення; 

розвивати пам'ять та увагу, працювати над грамотністю та образністю мовлення, 

збагачувати лексичний запас слів, розвивати зв’язне мовлення, навички 

культурного спілкування учнів; виховувати естетичні почуття, любов до природи. 

Учні знатимуть: роди іменників, іменники спільного роду. 

Учні вмітимуть: визначати рід іменників, розрізняти іменники спільного роду від 

інших, визначати, ознак якого роду вони набувають у тексті, визначати члени 

речення. 

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: роздатковий матеріал, мультимедійна дошка, музичні композиції 

Поля Моріа «Love Is Blue», «In the world of animals». 

Епіграф:                                                                           Я квітку не можу зірвати, 

бо їй, як людині, болить. 

Як нам, моє серце крилате, 

під сонцем їй хочеться жить. 

І ти, наче квітка у полі, 

і в тебе душа, як блакить. 

Не можу завдать тобі болю, 
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Щоб серця твого не розбить. 

Володимир Сосюра 

Хід уроку 

І. Мотиваційний етап та ціле визначення. 

1. Оголошення вчителем теми та мети уроку, озвучення епіграфа. 

2. Читання тексту з елементами аудіювання. 

Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до 

життя викликає природа. 

Улітку на клумбах парку море квітів… Восени палають стиглими ягодами 

шипшина, глід, барбарис, зеленіють ялини, сосни. Уздовж доріг тягнуться угору 

тополі. Як хочеться, щоб ця краса природи була вічною… Дивимось на квіти, 

дерева. Радіємо спілкуванню з природою, милуємось її красою. Шепіт голубої 

води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів – усе це 

дорога серцю, ні з чим не зрівняна природа планети Земля. 

Є таке оповідання “І гримнув грім”. Герої з благополучного сьогодення на машині 

часу роблять подорож у віддалене минуле. Найважливіша умова такого 

переміщення - категорична вимога нічого не торкати, нічого не намагатися 

змінити. Один із персонажів робить, здавалося б, зовсім незначний вчинок: він 

наступає на метелика - і той гине. Начебто  нічого не змінюється в 

навколишньому світі і життя триває. Але після повернення додому, у вихідну 

точку часу, мандрівники знаходять свій світ іншим, не схожим на той, що був, - “і 

гримнув грім”. 

Усе в нашому складному світі взаємопов’язане,   природа тендітна і вразлива, а 

наслідки грубого, бездумного ставлення до тварин і рослин можуть бути 

катастрофічними. Але ж планета в нас одна. Одна на всіх землян. Іншої не буде. 

От тому не можна топтати ногами метеликів. 

Не так багато живе на планеті людина. Але як багато вона встигла! Що зробила з 

планетою, яка її породила! Ліси поступилися місцем пустелям, колись родючі 

долини перетворилися на зарості бур’янів, ріки в найблагодатніших районах 

Землі обміліли. Страх перед людиною інстинктивно відчуває все живе. 
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Озброєне технікою людське суспільство, аж занадто впевнене у своїх силах і в 

своєму розумі, не зупиняло наступу на природу. І навіть, коли вже стало 

зрозумілим, що світ братів наших менших повністю перебуває під владою 

людини, земні надра спустошені, а природа благає про порятунок, навіть тоді 

людина не спинилася і не замислилася над наслідками своєї діяльності. 

Погіршується екологія, це загрожує всьому живому.  

“Ми не зуміли зрозуміти, що не Земля належить нам, а ми належимо Землі”. І 

якось непомітно життя на Землі багато в чому стало не кращим, а гіршим. 

Людина – це частина природи. І саме природі ми зобов’язані своїм існуванням, 

своєю досконалістю, своєю могутністю. У долі природи – наша доля. 

Питання до бесіди: 

 Чим є людина у цьому світі? 

 Який її вплив на природу? 

 До чого може призвести таке ставлення? 

 Чи любиш ти бувати на природі? Чому? 

 Яким має бути ставлення людини до природи? 

 Як перегукується головна думка тексту із епіграфом нашого уроку? 

3. Актуалізація опорних знань. 

 Якою частиною мови є слова «природа», «людина»? 

 Що таке іменник? 

 Які роди він має? Наведи приклади. 

ІІ. Опрацювання навчального матеріалу. 

1. Виконання завдання «Хто є хто?» (визначити рід іменників, розподіливши їх на 

три колонки) 

Сум, печаль, весілля, листя, нежить, біль, путь, дріб, тюль, зілля, клоччя, кров, 

ім’я, обличчя. 

Вч.: Від одного іменника чоловічого роду в українській мові можна утворити 

іменники жіночого та середнього роду, наприклад: лис – лисиця – лисеня. 
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2. Завдання «Родичі, та не одного роду» (на мультимедійній дошці учням 

показуються ілюстрації, до них діти повинні назвати іменники чоловічого, 

жіночого та середнього родів).  

Набір малюнків може бути різним, використовувались на даному уроці фото із 

зображеннями ведмедя, слона, кота,  вовка. 

Вч.: Піднесіть руки ті, хто вдома має чотириногих улюбленців. Що дає вам 

спілкування з ними? Чи знаєте ви, як називають свійських тварин та птахів, що їх 

здавна українці тримали у власному господарстві? 

 Безперечно, всі шестикласники скажуть, що зможуть виконати таке завдання. 

Тому пропонується, переглянувши фото тварин, записати відповідні іменники 

чоловічого, жіночого та спільного родів. На жаль, більшість учнів помиляються 

або не знають, як правильно назвати деяких тварин. Набір малюнків може бути 

різним, на уроці використовувались такі:  цап – коза – козеня; півень – курка – 

курча; кабан (вепр)- свиня – порося; баран – вівця – ягня; селех (качур) – качка – 

каченя.  

Вч.: Існує багато назв тварин, у яких розрізнення роду немає: сова – іменник 

жіночого роду, дятел – чоловічого, але орел – орлиця (від іменника чоловічого 

роду утворюється іменник жіночого). 

3. Завдання «Розберись» пропонує учням виписати окремо іменники, які 

мають лише форму жіночого роду, інша група – чоловічого роду, третя – можна 

утворити від іменника чоловічого роду жіночий. 

Подавались учням такі іменники: синиця, ластівка, зозуля; зимородок, снігур, 

горобець, жайвір, папуга; голуб, лебідь, ворон, лелека, перепел. Безперечно, 

зображення деяких птахів учням буде невідоме, тому вчитель може прийти на 

допомогу, назвавши птаха, розказавши якийсь цікавий факт про нього. Доречно 

після поданого завдання провести невеличку бесіду.  

Питання для бесіди: 

 Яка роль птахів у природі? 

 Що  знаєте про тих птахів, яких щойно побачили? 

 Чому їх потрібно охороняти? 
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 Які птахи занесені у Червону книгу? Чому? 

Вч.: Настав час ознайомитись із іменниками спільного роду.  

4. Опрацювання  матеріалу за підручником. 

5. Завдання «Будь уважним» вимагає записати речення, знайти іменник 

спільного роду, назвати, ознак якого роду він набув у поданому контексті, 

підкреслити члени речення, пояснити лексичне значення слів. 

Бідолаха комар застудився: з джерела студениці напився. 

Непосида грався, на стільці гойдався. 

Якбикала покликали полити в спеку сад. 

Була собі сиротина: ні отця, ні неньки. 

Кинеться сірома у швидкий вир життя. 

Вч.: Людина – це цар природи. Але скільки недоліків у ній самій! Напевно, 

більшість іменників спільного роду називають негативні риси людства.  

6. Вправа «Мовні розсипи». Пропонується ряд ілюстрацій, діти, розглядаючи їх, 

пояснять лексичне значення слова, відповідність зображеного напису. За 

варіантами  потрібно скласти по два речення із кожним словом (іменник має 

набути ознак чоловічого і жіночого роду). Наведено  такі приклади: нездара, 

незграба, гуляка, ледацюга. 

6.  «Весела хвилинка» порадує усіх учнів. Вчитель пропонує розгадати 

кросворд. 

 

ІІІ. Оцінювальний етап. 

Пібиття підсумків, виставлення оцінок. Домашнє завдання.  

 

 

Кросворд
1. Той або та, хто любить довго спати

2. Людина, що пише лівою рукою

3. Той або та, що плаче без причини

4. Винятково жадібна людина

5. Дуже балакуча особа

6. Хтось дуже неуважний

7. Надзвичайно неохайне створіння
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Урок розвитку зв’язного мовлення у 6 класі 

Тема уроку: особливості опису природи, усний переказ тексту з елементами опису 

природи 

Мета: повторити відомості про типи та стилі мовлення, їхні ознаки та сфери 

вживання; удосконалити навички виокремлення та розрізнення висловлювань 

різних стилів; закріпити навички визначення у тексті даного та нового, художніх 

засобів; вивчити особливості визначення даного та нового у тестах-описах; 

розвинути навички самостійноґо добору художніх засобів, щоб зробити власне 

мовлення образним та грамотним; виховувати естетичні почуття учнів, любов до 

природи. 

Учні знатимуть: типи та стилі мовлення, оперуватимуть поняттям «художні 

засоби», «відоме» та «нове» в тексті-описі . 

Учні вмітимуть: розрізняти типи та стилі мовлення, визначати «відоме» та 

«нове» в текстах – описах, виправляти помилки у своєму та чужому мовленні, 

переказувати почуті тексти художнього стилю мовлення  за самостійно 

складеним простим планами, підпорядковуючи висловлювання темі та основній 

думці, з дотриманням композиції, мовних,  стильових особливостей та 

авторського задуму. 

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення. 

Обладнання: мультимедійна дошка, завдання для колективної роботи. 

ХІД УРОКУ 

І. Актуалізація опорних знань на основі вивченого матеріалу. 

Назвіть типи мовлення. 

Спираючись на ілюстрації, зображені на слайді, згадайте всі стилі мовлення та 

сфери вживання кожного. 

Які стилі мовлення найчастіше послуговуються описами? 

У чому полягає різниця між описами наукового та художнього стилів? 

II. Завдання «Розподіляй та владарюй». 

Після розгляду теоретичного матеріалу про особливості описів у науковому та 

художньому стилях вчитель пропонує одній групі учнів обрати речення 
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наукового стилю і поєднати їх у текст, а другій — попрацювати з художнім 

стилем. 

Серед мальовничих Карпат розкинулось озеро Синевир. Найбільше озеро 

Закарпаття утворилося 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів над рівнем 

моря. Чиста гладінь води віддзеркалює мовчазні і суворі гори. Озеро Синевир є 

частиною Національного природного парку «Синевир». Завжди спокійне плесо 

лише коли-не-коли порушують риби. Воно має середню площу 4-5 гектарів, 

середня глибина становить 8-10 метрів, максимальна — 22 метри. Тиша і спокій 

царюють довкола озера Закоханих.  

III. Творча майстерня.  

Творча майстерня спонукає учнів згадати ознаки художнього стилю і, спираючись 

на засвоєний матеріал, дібрати до різних слів художні засоби. 

 

IV. Вивчення нового матеріалу.  

Дане і нове у творі-описі 

Дане: Нове: 

— предмет, — ознака, 
— певне явище, — місце, 
— реалія — віддаленість, 
 — приналежність, 
 — призначення, 
 — враження 

На основі таблиці учні мають визначити у тексті дане та нове. 

Серед мальовничих Карпат розкинулось озеро Синевир. Чиста гладінь води 

віддзеркалює мовчазні і суворі гори. Завжди спокійне плесо лише коли-не-коли 

порушують риби. Тиша і спокій царюють довкола озера Закоханих. 

V. Сторінка культури мовлення. 
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Саме це завдання змусить допитливих школярів виправити лексичні помилки у 

туристичному маршруті та дістатись фінального завдання — усного переказу 

тексту з елементами опису природи. 

  

VI. Усний переказ тексту. 

Учні мають прослухати текст і переказати його, звертаючи особливу увагу на 

опис природи. Передує прослуховуванню тексту перегляд презентації про озеро 

Синевир. 

Легенда про озеро Закоханих 

Високо в горах жив колись багатий гуцул. Була у нього донька. Звали її Синь. 

Красива, як пісня, синьоока і русява юнка. Беріг її батько, як зіницю ока, бо любив 

більше за своє життя. 

Одного разу пішла дівчина забирати овець з полонини. Стежка вела її лісом. 

Смереки тягнули своє гілля до плаю. Гірський потічок біг поруч. Шовкова 

травичка стелилась під ноги, а верхівки ялиць лоскотали хмари.  

Раптом серед тиші дівчина почула голос флояри. Грала вона ніжно і 

мелодійно. Пішла красуня за голосом сопілки.  

На галявині сидів юнак – пастух. 

- Як звати тебе? – спитала Синь. 

-  Вир, - відповів хлопець. 

З того часу дівчина часто приходила послухати голосу сопілки. Незчулися 

молоді, як закохалися. 
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Дізнався про почуття доньки і батько. Він був проти одруження із бідним 

пастухом і вирішив розлучити закоханих. Дочекавшись миті, коли донька покине 

Вира, багатій скинув камінь із стрімкої гори.  

Хлопець, на подив багатія, не загинув, а перетворився на озеро. Глибоке і 

холодне.  

Синь, почувши про загибель коханого, кинулась у водойму і потонула. А озеро 

стало блакитним, як її очі. Люди назвали його Синевир, або озеро Закоханих. 

\/ІІ. Словникова робота, складання плану, переказ 

Гуцули – етнографічна група українців, що живуть у гірських районах Західної 

України 

Юнка – юна, молода дівчина 

Полонина – безліса ділянка у горах, яка використовується для пасовиська та 

сінокосу 

Смерека – ялина звичайна 

Плай – гірська стежка 

Ялиця – високе вічнозелене дерево із пласкою хвоєю 

Флояра – басова сопілка – зубівка, майже метрової довжини, поширена на 

Гуцульщині 

Як зіницю ока, більше за життя  

\/ІІІ. Оцінювальний етап. 

Пібиття підсумків, виставлення оцінок. Домашнє завдання.  

 

Урок української літератури у 6 класі 

Тема уроку: Ірина Жиленко“Гном у буфеті, “Жар-птиця” (поетичні роздуми про 

дружбу, доброту, красу, про людське щастя). 

Мета: познайомитись із творчістю Ірини Жиленко; формувати вміння виразно й 

усвідомлено читати вірші, аналізувати поезію; вчити учнів створювати розповідь 

на основі почутого і побаченого; виховувати найкращі людські почуття, віру в 

перемогу добра, повагу до мрій, фантазій; формувати інтерес учнів до поезії.   
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Учні знатимуть: основні факти із життя і творчості І. Жиленко, поезії згідно із 

програмою. 

Учні вмітимуть: виразно й усвідомлено читати вірші, аналізувати поезію, 

створювати власні висловлювання на основі побаченого і почутого, розкривати 

образи твору. 

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: мультимедійна дошка, музичні композиції, завдання для колективної 

роботи. 

Хід уроку 

І. Мотиваційний етап і цілевизначення. 

1. Оголошення вчителем теми та мети уроку. 

2. Ознайомлення із життям і творчістю поета.  

Читання відомостей про поетесу із підручника (ст.82). розгляд фото різного часу 

та читання поезії самохарактеристики: 

Жила я просто, ясно, тихо,  

з повітрям чистим круг чола.  

Писала я тоненькі книги. 

Була щаслива, як могла. 

І. Жиленко 

 Що можна сказати про характер поетеси? 

 В чому, на твою думку, було щастя поетеси? 

Ірина (Іраїда) Володимирівна Жиленко (28 квітня 1941, Київ — 3 серпня 

2013) — українська поетеса, дитяча письменниця, журналістка та мемуарист.  

Народилася під час Другої світової війни у Києві. Виховувалася у родичів в 

Звенигороді. 

1964 року заочно закінчила Київський державний університет імені Тараса 

Шевченка. 

Премія ім. В. Н. Сосюри, Національна премія України імені Тараса Шевченка  

 чоловік — український письменник-романіст Володимир Дрозд 

 дочка Ірина Жиленко — молодша (Орися) кандидат богослов'я 
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 син Павло Дрозд 

Що для тебе означає слово щастя? (складання асоціативного ряду) 

Що потрібно, аби у родині всі були щасливими? 

Чи є у вашій родині речі, які передаються із покоління в покоління? 

Як думаєте, що у собі вони зберігають? 

ІІ. Опрацювання навчального матеріалу. 

Вч.: У родині Ірини Жиленко жила напіввигадана істота, яка й робила її родину 

щасливою. Пропоную вам із нею познайомитись. 

o Аналіз поезії «Гном у буфеті». 

 Прослуховування виразного читання актором. Робота над змістом твору. 

На кого схожий гном із героїв язичницьких вірувань? 

Чи добрий він? 

Заповнення анкети про гнома. 

Яка тема поезії? 

Чи робив гном щасливими мешканців дому? 

Які емоції викликає поезія? 

Визначення віршового розміру (амфібрахій, без назви). 

Яка ідея твору? 

 Виразне читання учнями поезії (ст. 84). 

Групова робота 

Перегляд мультфільму до вірша, прохання скласти невеличкий віршик про гнома 

за поданою римою чи без неї. 

Раз прокинувся наш Гном 

Зранку на Зарядку, 

Увімкнув свій Патефон, 

Звик він До порядку. 

Вч.: Які знаєте символи щастя або удачі? (підкова, лелека на хаті, золота рибка, 

чотирилисник конюшини, сажотрус)  Як думаєте, до яких людей щастя приходить 

швидше? Що означає вираз впіймати перо жар-птиці?  

3. Аналіз поезії «Жар-птиця». 
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Прослуховування поезії у виконання вчителя і перегляд міні – кліпу. 

 Робота над змістом твору. 

Про що чи про кого розповідає поезія? 

Що сталося зі світом, коли жар-птиця опинилася на волі? 

Що означає вираз як хороше жити під сонцем жар-птиці? 

Чому не всі зраділи її появі? 

У поезії є 2 героїні, хто вони? 

Яка із них приносила щастя і чому? 

Заповнення таблиці. 

Що символізує жар-птиця, а що ґава? 

Чи має уяву та фантазію ґава? До чого це може призвести? 

А якщо у світі стане більше таких людей? 

Визнач головну думку твору. 

Яке застереження містить твір? 

 Прочитання поезії учнями (можна у ролях). 

 Що потрібно, щоб бути щасливим? 

Заповнення таблиці (залишатися трохи 

дитиною, вміти долати перешкоди) 

 

 Читання поезії про щастя. Чи 

погоджуєтесь ви із думками, викладеними у 

творі? 

Щастя – це вічна дорога земна, 

Щастя – це літо, зима і весна, 

Щастя – це сонце, злива і сніг, 

Щастя – це пісню ділити на всіх, 

Щастя – це віра в добро і любов, 

Щастя – це музика вільних дібров, 

Щастя – це друзі і рідний твій дім. 

Щастя – це світ, подарований всім. 
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 Написання міні – твору на тему: «Мій рецепт щастя». 

 Прослуховування робіт (на вибір вчителя). 

Висновки: Чи сподобались тобі твори Ірини Жиленко? 

                   Чи справді своє щастя поетеса вклала у власні твори? 

ІІІ. Оцінювальний етап. 

Пібиття підсумків, виставлення оцінок. Домашнє завдання. 

 

Урок української літератури у 8 класі 

Тема уроку: Іван Малкович «Свічечка букви «Ї»», «Із янголом на плечі». Глибокі 

роздуми про сутність людини, її життя. Оптимістичний пафос, щира віра у 

перемогу добра. 

Мета: ознайомити учнів із фактами життя і творчості І. Малковича; формувати 

вміння виразно й усвідомлено читати вірші, аналізувати поезію, створювати 

власні висловлювання на основі почутого і побаченого; виховувати почуття 

оптимізму, віру в перемогу добра, формувати інтерес учнів до поезії.   

Учні знатимуть: основні факти із життя і творчості І. Малковича, поезії згідно 

із програмою. 

Учні вмітимуть: виразно й усвідомлено читати вірші, аналізувати поезію, 

створювати власні висловлювання на основі побаченого і почутого, розкривати 

символічні та алегоричні образи твору. 

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: мультимедійна дошка, музичні композиції М. Бурмаки «Із янголом 

на плечі» та В. Морозова «Свічечка букви «Ї»», завдання для групової роботи. 

Епіграф                                        Стоїть при дорозі хлопчатко в сорочці рваній: 

 - Я — подорожник, прикладайте мене до рани. 

Ідуть подорожні — ніхто з них, ніхто не стане. 

  — Я — подорожник, прикладайте мене до рани. 

Враз — гальма завищали,  

і вовчим оком сорочку прошито: 

— Що тиняєшся, хлопче, 
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а чи, може, набридло жити?  

І крізь сміх, мов крізь ножі,  

хлопчик блідо ворушить губами: 

 — Я — подорожник, прикладайте мене до рани... 

Хід уроку 

І. Мотиваційний етап і цілевизначення. 

4. Оголошення вчителем теми та мети уроку, озвучення епіграфа. 

5. Первинне сприйняття та елементи аналізу поезії «Подорожник». 

Питання до бесіди: 

 Що за людина, на вашу думку, поет, який пише такі твори? 

 Якою є його поезія? 

 Прокоментуйте думку І. Гришина – Грищука, сучасника поета  та 

краєзнавця: «Відкрите обличчя, ніжна, майже дитяча усмішка, світло-русяве 

волосся, що спадає на плечі з-під капелюха, довгі пальці музиканта. А ще — 

делікатність в усьому: у жестах, у розмові. Це — Іван Антонович Малкович, 

самобутній поет гуцульського краю». 

 Порівняйте із власними висновками.  

6. Ознайомлення із життям і творчістю поета.  

Перед учнями з’являються слайди із ілюстраціями чи фото, потрібно визначити, 

яким чином вони стосуються І. Малковича. 

ІІ. Опрацювання навчального матеріалу. 

Вч.: Кожна людина життя мусить прожити гідно, знайти в ньому себе, зробити 

щось добре. Напевно, це правило І. Малкович втілює у житті і творчості.  

o Аналіз поезії «Із янголом на плечі». 

 Первинне сприйняття тексту 

Про що говорить назва? 

Що означає слово «старосвітський»? 

Які християнські вірування знаєте про янголів? 

 Визначення особливостей жанру балади 
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Вч.: Отож, перед нами буде напружений твір про старі істини, твір казково –

фантастичний, а, можливо, алегоричний. 

 Прослуховування пісні М. Бурмаки «Із янголом на плечі», перегляд міні – 

кліпу до пісні. 

 Робота над змістом твору. 

Яким займенником називає автор свого героя і чому? 

Яка ця людина? 

Назвіть епітети, використані автором до її ходи. 

Які рядки вказують на те, що хтось не грішник і не злочинець, а чиста душа? 

Назви синоніми до слова «йти», використані поетом у творі. 

Які ознаки ходи хоче підкреслити автор? 

На що натякають дієслова «йти», «брести»? 

Символом чого є дорога в українців? 

Які ще символи життя ви помітили у творі? 

Якого віку герой? 

Доведи, що життя цієї людини було нелегким. 

Назвіть художній засіб, використаний автором у рядках 

Віє вітер вировий, 

Виє Ірод моровий 

З якою метою він використаний? 

Прочитайте останню строфу твору. Що хоче встигнути ще зробити герой? 

Які риси характеру йому притаманні? 

Про що старовинне мовиться у творі? 

Яка ідея твору? 

Чи можна вважати поезію зразком філософської лірики? 

У чому оптимізм твору? 

 Виразне читання учнями поезії. 

2. Групова робота. 

Перша група. 

Укласти словничок символічних  та алегоричних образів твору у табличку. 
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№ Образ із поезії Значення 

Друга група 

Створити асоціативне «колесо життя», спираючись на текст 

 

 

 

 

Третя група 

Дати письмово відповідь на питання «Навіщо дано життя людині?» 

Вч.: Кожна людина мусить знайти своє місце у житті. Знайти його – розкрити свій 

талант, ідентифікувати себе як представника певного народу, нації, прислужитись 

духовному її розвою. А найголовнішою ознакою нації є мова, слова, які 

складаються із звуків і букв.  

7. Аналіз поезії «Свічечка букви «Ї»». 

Прослуховування пісні В. Морозова і перегляд міні – кліпу. 

 Робота над змістом твору. 

Визначте тему твору. 

Чому у назві автор використав слово «свічечка», а не «свіча»? 

Чому саме буква «Ї» та «Є», а не «І» згадуються у поезії? 

З якою метою автор використовує так багато пестливих слів? 

Твір має іншу назву: «Напучування старого вчителя».  

Яка із назв здається більш доречною і чому? 

З якої причини потрібно захищати букви? 

Зачитати із підручника «Українська література» для 8 класу Слоньовської 

О. цікаву інформацію про роль букв у захисті рідної мови (ст. 200). 

Кому адресовано твір і чому? 

Як може дитина захистити букви своїми долоньками? 

Яке застереження містить твір? 

Знайди у вірші ідею поезії. 

 Визначення жанрової специфіки поезії. 

Жи-

ття 
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 Прочитання поезії учнями. 

 Написання міні – твору на тему: «Не дай догоріти свічці мови». 

 Прослуховування робіт (на вибір вчителя). 

Кожен з нас повинен розуміти, що він українець не тому, що живе на цій землі. 

Якщо ти вважаєш себе українцем, повинен дотримуватися звичаїв, мати в душі 

хоча б краплину патріотизму та гордості за своє минуле. Справжній українець 

береже те, що має: мову, звичаї. Нема народу без мови. Нема України без мови, 

як нема дитини без матері. Бережи мову, не дай згаснути вогню.                                                                            

(Семенюта М., 8-А) 

Твоя мова солов'їна — єдина. Якщо кожна людина буде оберігати свою мову, тоді 

буде існувати український народ. Сьогодні більшість українців розмовляє 

російською мовою, тому діти мають донести українську мову наступним 

поколінням.                                                                                      ( Зубченко В., 8-А) 

Кожен народ повинен берегти свою мову та збагачувати її.  Також і українці, 

які, на жаль, останнім часом про це не думають. Ми забули: у народу є одна 

рідна мова, а не декілька. Перед тим, як вивчати іноземні мови, слід досконало 

знати свою. Пам'ятайте, що “можуть настати такі часи, коли жоден 

соловейко не пам'ятатиме нашої мови”.                                      ( Розман П., 8-А) 

ІІІ. Оцінювальний етап. 

Пібиття підсумків, виставлення оцінок. Домашнє завдання. 
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Висновки 

Систематичне застосування творчо-асоціативного методу на уроках мови та 

літератури дає свої результати: учні стають переможцями районних, міських та 

Всеукраїнських олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика (різних рівнів), призерами МАН (міського етапу), також, на мою думку, це 

впливає на складання ЗНО, а разом із тим високий рейтинг закладу по Україні, 

місту та району з української мови та літератури.   

Модернізація змісту середньої освіти спрямована на загальний розвиток 

школяра, формування в нього критичного і творчого мислення. Із цією метою у 

навчально-виховному процесі цілеспрямовано використовується інструментарій 

пошуково-дослідницької діяльності, ігрових технологій, проблемного навчання, 

моделювання. 

Сподіваємося, завдання та вправи асоціативного характеру, а також учнівська 

творча діяльність на основі використання асоціативного підґрунтя процесів 

пізнання набуде широкого застосування у практиці навчальних закладів. 

 


