
 

Предмет  

Українська мова 

Клас 7 Мовна змістова лінія 

Тема.  Дієслово: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль 

 

Соціокультурна змістова лінія  

Сфера відношень: Я і Батьківщина, 

національна історія 

Життєтворчий проект: Це високе 

звання — громадянин! (Олександр 

Зобенко «Калина та її сини») 

Аспект СР Епіграф до уроку: 

У кожної людини є дві матері: 

Перша та, що в тяжких муках 

народжує дитину, 

Друга – мати-Батьківщина. 

Без першої люди – сироти, 

Без другої  навіть найбагатші  

стають жебраками... 

                          Б. Ясенський 

 

Робота над текстом 

Комунікативне завдання до тексту 

Прочитайте текст. Дайте назву. Визначте, 

до якого стилю мовлення належить 

поданий текст 

  Мен став запальний і твердий, мов 

кремінь. Не терпів будь-яких наскоків на 

калину, принижень і кривди. Тому нащадки 

Горинича ненавиділи Мена і старалися 

ізолювати його від молодших братів або 

ж якось оббрехати. І це їм часто 

вдавалося. 

  Схоплять войовничого захисника Калини, 

закують у кайдани та й кинуть до ями на 

острові Соловія-розбійника, або ж у 

каторжні копальні чи корчувати ліси 

зашлють... Що вирветься та втече він 

звідти, як слідом погоня… 

  Тал над усе полюбив гречку сіяти та 

бджіл розводити. І взагалі до всього 

господар вдатний: землю орати і всяке 

збіжжя вирощувати, худобу випасати, 

ставки для риби будувати - то все його 

радість. І для калини, як обіцяв батькові, 

збирав щовесни води талі, пропускав 

вологу біля самого коріння.  

  І найменший Тет не дурний хлопець 

вдався: до грамоти чіпкий, бесідник 

дотепний і до будь-якої служби мастак. 

Вміє з напасниками і кривдниками справу 

залагодити. І все нібито в інтересах 

братів та світлої пам’яті батьків, щоб, 

мовляв, не нашкодити справі... 

 

Застосовуємо метод «ІНСЕРТ» - прийом 

Тема СР: сприяти розвитку особистості, її 

національних, загальнолюдських і духовних 

цінностей; виховувати почуття патріотизму, вірності 

заповітам предків; формувати поняття щодо 

національної ідентичності; розвинути установки 

щодо вдосконалення власних рис характеру, до 

вміння брати на себе відповідальність; вчити учнів 

приймати рішення, проявляти свою реакцію на події 

й факти навколишнього світу; допомогти в 

усвідомленні вибору життєвих цілей, у визначенні 

стратегії самореалізації та самовдосконалення свого 

«я»  

Завдання випереджувального характеру 

Група «Дослідники» підготувала буктрейлер за 

змістом твору Олександра Зобенка «Калина та її 

сини» (притча про те, як розуміти поняття 

менталітет) 
 

Група «Художники» підібрала картини на 

патріотичну тематику 

 

 
 



 
 

 

маркування тексту:  

Знак «галочка» (V) – відмічають відому 

інформацію тексту; 

Знак «плюс» (+) – відмічають нову 

інформацію; 

Знак «мінус» (-) – відмічають те, що не 

співпадає з думками; 

Знак «питання» (?) – те, що не зрозуміле 

чи в чому сумніваються; 

Знак «оклику» (!) – те, що викликало 

цікавість і бажання дізнатися більше. 

При читанні діти заповнюють таблицю: 

V 
Уже 

знав 

_ 
Нове 

+ 
цікаво 

? 
Незро 

зуміло 

! 
Хочу 

знати 

Граматичне завдання до тексту 

1. Випишіть окремо з 1 та 2 абзаців тексту 

форми дієслова: неозначена форма, 

особові форми. Визначте морфологічні 

ознаки дієслів. 

2. Підкреслити члени речення, визначити, 

якими ЧР виступають дієслова. Пояснити 

будову речення.  

Тал над усе полюбив гречку сіяти та 

бджіл розводити. Вміє з напасниками і 

кривдниками справу залагодити. 

Внутрішньопредметні зв’язки  

3. Слова на позначення якої діяльності 

приховані в реченні, утворіть їх, визначте 

спосіб творення: гречкосій, бджоляр. 

 

4. З’ясуйте, що означають вислови  

до грамоти чіпкий, бесідник дотепний і до 

будь-якої служби мастак. 

 

5. Назвати орфограми у словах 3 абзацу. 

 

6. Творча робота (робота в групах): 

1- скласти речення, що передають основну 

думку картин, підібраних групою 

«Художники»; 

2 – скласти сенкан із словом 

«Батьківщина».  

 

7. Проблемне запитання: Порівняйте 

виділені слова, зробіть обґрунтовані 

висновки щодо їхнього написання. 

Кожного разу, слухаючи пісню про маму, 

Остап згадував свою малу батьківщину. 

Без Батьківщини  навіть найбагатші 

стають жебраками... 

  

8. Творча робота. Підсумовуючи 

соціокультурну змістову лінію уроку,  

написати поради «Які риси характеру 

 



українців слід виховувати в собі з 

дитинства». 

  

 

Міні-дискусія. 
Чи актуальна ідея цієї притчі? Чому? 

 

«Мозковий штурм»  
Не дайте нікому викорчовувати коріння 

нашої калини. Доки воно житиме, доти 

ви матимете тут свою батьківщину... 

 (мета в тому, щоб зібрати якомога більше 

ідей щодо проблеми, яка вирішується). У 

результаті бесіди на дошці з`являються 

записані ідеї. 

 

 

Метод «Прес». 

 Берегти рідну землю є не тільки 

обов`язком, а й духовною потребою… 

 Учні відповідають, використовують 

схему методу «Прес»: 

Я думаю…Тому 

що…Наприклад…Отже… 

 

 

Гра «Що я можу зробити, щоб держава 

процвітала» 
Учні передають один одному малюнок 

сердечка, на зворотній стороні якого 

написані дієслова, що мають визначати 

основні дії кожного в зміцненні держави.  

 

Коментарі 

Групи одержують завдання 

випереджувального характеру, 

опрацьовують їх, на урок представляють 

результати своїх творчих досліджень 

Завдання такого плану, проблеми, що 

піднімаються на уроці, у перспективі 

допоможуть суттєво змінити ціннісні 

пріоритети та світоглядну позицію учнів у 

формуванні національно свідомого 

українця, захисника рідної землі. 

 

 

 

 

Група «Лінгвісти» підготувала тлумачення слів та 

словосполучень: «менталітет», «національна 

ідентичність», «культурний код» 

 

Націона́льна іденти́чність — почуття в нації як 

єдиного цілого, в особі відмітних традицій, культури, 

мови і політики. Національна ідентичність людини є 

її ідентичність і почуття приналежності до однієї 

держави або однієї нації, незалежно від свого 

юридичного статусу громадянства. 

Менталітет – це сукупність світосприйняття, 

світогляду, способу мислення, культури спілкування, 

ставлення до навколишнього світу групи людей. 

 

Культурний код — ключ до розуміння даного типу 

культури; унікальні культурні особливості, що 

передалися народам від предків; це закодована в 

якійсь формі інформація, що дозволяє ідентифікувати 

культуру.  

 

Група «Психологи» допоможе учням «прожити» 

лінію поведінки братів – героїв притчі «Калина та її 

сини»: 

-Чому саме так поводилися брати? Що могло бути 

основною причиною їхньої світоглядної позиції?  

-Як би я поступив( поступила) на їх місці? 

-Який висновок можна зробити з прочитаного? 
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