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1. Вступ 

 

Формування соціальної компетентності учнів на уроках української мови 

та літератури на засадах міжпредметних зв’язків 
 

        Актуальність проблеми зумовлена тим, що самовизначення  людини в  сучасних 

умовах  є однією  з пріоритетних  цілей  системи  освіти. Концепція «Нової 

української школи» — це свого роду програма нововведень до середньої освіти у 

державі, яка має за мету змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей 

зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян. Освітня реформа 

передбачає, що головною метою навчання стане оволодіння учнями певним набором 

компетентностей та наскрізних умінь. Серед них громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробутом  та здоровим способом життя. Сьогодні школа повинна забезпечити 

формування та розвиток ініціативної особистості, здатної жити в принципово нових 

умовах, реалізувати себе в житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства. 

Учителю-словеснику випадає найвідповідальніша місія – допомогти учнівській 

молоді в її становленні як особистості. Засобами мистецтва слова філолог має 

можливість  формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на 

її свідомість і підсвідомість, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати 

інтелект, творчі здібності, естетичний смак; допомагати дитині орієнтуватися в 

суспільних процесах, аби та усвідомлено визначила в них власне місце та змогла 

діяти в майбутньому з користю як для суспільства, так і для себе. Наскрізна лінія 

«Громадянська відповідальність» забезпечує розвиток соціальної й громадянської 

компетентностей. Важливим у її впровадженні є здійснення міжпредметних зв’язків 

(українська мова, українська література, історія, зарубіжна література, образотворче 

мистецтво, музика, природознавство, географія, етика), що забезпечить формування в 

учнів цілісної картини світу, допоможе отримати якісну освіту, тобто 

конкурентноздатну, спроможну забезпечити кожній людині можливіть досягти тієї чи 

іншої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.                                                                                                                                                                                                                                              

Об’єкт дослідження – соціальна компетентність як важливий компонент у 

самоствердженні особистості.     

       Предмет дослідження – організаційно-педагогічні та психолого-педагогічні 

умови формування соціальної компетентності в процесі вивчення української мови та 

літератури на засадах міжпредметних зв’язків. 

       Визначені об’єкт, предмет дослідження зумовили постановку таких завдань: 

- відновити особливості та закономірності формування соціальної 

компетентності школярів у процесі вивчення української мови та літератури; 

- дослідити методику здійснення на уроках міжпредметних зв’язків; 

- розробити уроки з української мови та літератури на основі міжпредметних 

зв’язків як модель ефективного формування соціальної компетентності учнів. 

      Соціальна компетентність - це якісна характеристика особистості, здатність 

адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі повноти знань про неї, які 

дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації, уміння знаходити 

інформацію в невизначеній ситуації й упевнено будувати свою поведінку для 

досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом життя і вимогами 

соціальної дійсності, уміння задовольняти бажання, спираючись на норми. 
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      Міжпредметні зв’язки - комплексний підхід до формування й засвоєння змісту 

освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, 

всебічного розгляду найважливіших понять, явищ. 

       У методичному посібнику подано теоретичний та практичний матеріал щодо 

формування соціальної компетенції учнів, розробки уроків, що орієнтовані на 

формування соціальної  компетентності, зокрема застосування технології 

життєтворчих проектів через наскрізні змістові лінії як засіб інтегрування 

навчального змісту, як можливість формування ціннісних і світоглядних орієнтацій 

учня;  використання елементів міжпредметної інтеграції літератури рідного краю та 

змісту програмового матеріалу української мови з метою оновлення системи 

викладання предмета із застосуванням інтерактивних технологій навчання. 

       Посібник адресований учителям загальноосвітніх навчальних закладів. 
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2. Міжпредметні зв’язки – дієвий засіб формування соціальної 

компетентності, ціннісних і світоглядних орієнтацій учня 

 
         В умовах глобальних змін у світі сформувалося нове бачення ролі освіти в житті 

кожної людини, у її становленні як особистості, у розвитку індивідуальних здібностей 

та інтересів. Загальноосвітня школа повинна формувати нову систему універсальних 

знань, умінь, навичок, досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності, 

тобто сучасні ключові компетентності [2]. 

       Вирішення цього завдання вимагає створення особливих умов для формування в 

учнів здатності бути суб’єктом процесу свого соціального розвитку, тобто оволодіти 

комунікативними способами міжособистісної й соціокультурної взаємодії в різних 

видах спільної діяльності (сім’я, навчання, спілкування, робота, спорт, мистецтво 

тощо) [4]. Проблема соціальної компетентності є надзвичайно актуальною й 

привертає все більшу увагу філософів, лінгвістів, психологів, педагогів у зв’язку із 

новими відносинами у суспільстві, гуманізацією освітніх структур та суб’єктною 

взаємодією учасників навчального процесу. Божович Л.І. характеризує особистість як 

людину, яка здатна панувати над випадковостями й змінювати обставини життя, 

здатна керувати сама собою.  

       Можемо зробити висновок, що явище соціальної компетентності нерозривно 

пов’язане із формуванням особистості в сучасному суспільстві, де людина має 

можливіть не тільки усвідомлювати себе в соціумі, а й суспільство у собі, яке вона 

може прийняти або змінити. Соціальна компетентність уже закладена в дитині, проте 

її потрібно цілеспрямовано розвивати й добирати ті загальнолюдські цінності, які 

потрібні для досягнення певної комунікативної мети.                               

        Леоніду Куценку належать такі слова: «Філологи – це найнебезпечніший і 

найсвятіший фах… Майже всі вчителі в школі працюють із розумом та головою, а 

філологи – із серцем і душею…» Філолог має можливість творити душу дитини як на 

уроках мови, правильно вибираючи соціокультурну  змістову лінію, так і на уроках 

літератури, визначаючи проблематику твору, працюючи над його ідейним 

спрямуванням, над характеристикою персонажів. Завдання вчителя - не лише подати 

навчальний матеріал у цікавій і доступній для учня формі, а й досягнути розвитку 

духовної культури особистості, створити умови для вибору молодою людиною своєї 

життєвої позиції, формувати в неї гуманістичний світогляд, національну свідомість, 

високу мораль, активну громадянську позицію. 

       Адольф Дістерверг колись сказав: «Учитель повинен свідомо йти в ногу з 

сучасністю, пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній». Шкільний курс 

української мови та літератури показує, що в них закладені значні можливості для 

реалізації зв’язків з усіма навчальними дисциплінами, при цьому варто врахувати 

застереження С.Гончаренко та І.Козловської: «…найболючішою є проблема 

ізольованості вивчення окремих дисциплін та протилежна їй тенденція інтегрувати 

все підряд» [1, 3]. Відомий педагог Я.Коменський ще багато років тому відзначав: 

«Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому зв’язку» 

[5,127]. Мета навчання на інтегративній основі – дати цілісне уявлення про довкілля, 

сприяти підвищенню розумової активності школярів, забезпечити самореалізацію, 

самовираження, розвиток гармонійної особистості з притаманними їй 

загальнолюдськими цінностями. Ефективним засобом формування інтегративних 

умінь і навичок є різноманітні міжпредметні зв’язки (з історією, етикою, географією, 

живописом, музикою), що являють собою короткі принагідні вкраплення в урок 

матеріалу інших предметів. Психолого-педагогічне обґрунтування необхідності 
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міжпредметних зв’язків було здійснено К.Ушинським. Вагомий вклад у вирішення 

проблеми таких зв’язків внесла В.Максимова. У своїй роботі «Міжпредметні зв’язки 

в навчально-виховному процесі сучасної школи» вона розкриває основні напрями 

вдосконалення процесу навчання. Певну систему реалізації міжпредметних зв’язків 

пропонує П.Г.Кулагін: побудова взаємозв’язків між навчальними предметами, 

узгоджена система використання на уроках знань, умінь і навичок, набутих учнями на 

заняттях із суміжних дисциплін, специфічні прийоми здійснення міжпредметних 

зв’язків на уроках [6, 82]. Реформа освіти орієнтує вчителя на комплексне розв’язання 

цієї проблеми. Найчастіше українська мова пов’язується з літературою і навпаки: 

використання зразків художнього стилю на уроках мови; спостереження над мовою 

художніх творів на уроках літератури. Поєднання окремих предметів передбачається 

самим змістом навчання: написання переказів і творів за картиною, вивчення 

правопису слів іншомовного походження, ознайомлення з історичним пластом 

української лексики чи з історичною добою, події якої лягли в основу художнього 

твору. Здається, що немає твору в українській літературі, вивчаючи який не знайшов 

би потрібний за тематикою витвір суміжного мистецтва. У вчителя під рукою завжди 

повинні бути репродукції картин художників, фонохрестоматії з літератури, 

відеокасети, записи потрібних музичних творів.  

        Вивчаємо елементарні правові норми, опрацьовуючи твори української 

літератури, метою сталого розвитку яких є формувати розуміння сутності людського 

життя, призначення людини на Землі. Учимо дітей не відокремлюватись від 

суспільства, від оточуючих, не думати лише про себе, а допомагати ближньому, 

відчувати власну необхідність правильно будувати стосунки з ровесниками.  

        Часто на уроках української літератури та мови звертаємось до творів світової 

літератури, зокрема скільки повчального можна осмислити, звернувшись до  байок 

Езопа, скільки тем переплітається.  

        Кожна людина є світом, і цей світ - психічний. Він має певні закономірності, що 

їх вивчає психологічна наука. Орієнтуватися в цьому світі - тобто в самому собі - не 

менш важливо, ніж орієнтуватися у світі зовнішньому. Людина та оточуючий світ - це 

дві безодні, пізнавати їх можна без кінця. Не так легко виховати в собі уміння вийти 

переможцем із власної життєвої кризи (а воно потребує володіння своїм внутрішнім 

світом, покладання на себе відповідальності за внутрішні наслідки своїх вчинків), але 

якщо часто проводити на будь-яких уроках такі вправи чи тренінги, збільшуємо 

шанси добитися успіху.  

      Застосування виховного ідеалу української народної педагогіки підносить 

повноправну індивідуальність особистості зі своїм самопізнанням і повним 

утвердженням власного “я”, цілком імпонує національній природі української дитини 

й дає оптимальні результати в її розвитку. Г.Сковорода вважав, що саме в народній 

педагогіці зможе знайти відповіді на корінні питання навчання і виховання 

високоморальної людини. Він стверджував, що головне в житті – це серце, бо воно є 

«корень, солнце, голова и царь человеку». Не можна не звернутися до спадщини 

педагога В.О.Сухомлинського. Речення і невеликі тексти, взяті з його творів, 

сприяють формуванню високих моральних рис, працелюбності, героїзму, любові до 

Батьківщини, матері: «Виховуй у собі людину — ось що головне. Інженером можна 

стати за п'ять років, вчитися на людину треба все життя».  

       Аналізуючи образи будь-якого твору літератури, можемо провести зв'язок із 

мовною змістовою лінією, наприклад, утворити «моральний ланцюжок», підбираючи 

прислівники, які характеризують поведінку Чіпки (грубо, брутально, злобно, нечемно, 

немилосердно, презирливо, зневажливо, безбожно…), пояснити значення слів.  
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       Мета інтегрування навчального змісту  на уроках  української літератури - 

проектувати модель поведінки особистості, яка опирається на загальнолюдські 

цінності; сприяти вивченню й глибокому розумінню історії та культури українського 

народу, його світогляду. Аналізуючи твори літератури, ми певною мірою проектуємо 

життя дітей, акцентуючи увагу на те, як головні герої художнього твору вирішують 

для себе ту чи іншу проблему, робимо висновки, шукаємо разом уже сьогодні 

відповіді на запитання, які виникатимуть не раз у майбутньому в самих дітей, готуємо 

їх  до життя. 

       Значно рідше використовуються для міжпредметних зв’язків суміжні навчальні 

предмети – математика, фізика, трудове навчання та інші. На уроках такі матеріали 

використовуються епізодично, наприклад, числівник, опис рослини, опис процесу 

праці. 

 Таким чином, використання міжпредметних зв’язків дозволяє: 

- підвищити мотивацію учнів до вивчення предмета; 

- краще засвоїти матеріал, підвищити якість знань; 

- активізувати пізнавальну діяльність учнів; 

- полегшити розуміння явищ і процесів, що вивчається; 

- аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань; 

- якнайповніше реалізувати освітні можливості кожного учня; 

- формувати вміння і навички практично використовувати набуті знання в будь-

якій ситуації, у повсякденному житті; 

- розширювати ерудицію школярів. 

       Досліджуючи проблему міжпредметних зв’язків на уроках української мови та 

літератури, можна зробити висновок, що формування соціальної компетентності 

учнів можливе лише завдяки всебічному їх розвитку в процесі навчання, що 

досягається також і через широке, систематичне й цілеспрямоване застосування 

міжпредметних зв’язків. 
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Предмет  

Українська література 

 

Клас 11 

Тема. Осип Турянський «Поза межами 

болю». Загальнолюдські мотиви у творі, 

гуманістичні цінності, що утверджуються в 

ньому. Біологічні інстинкти й духовна воля 

до життя. Ідея перемоги духа над матерією 

 

 

«Громадянська відповідальність» 

 (НЛ-2) 

«Здоров’я і безпека» (НЛ-3) 

 

Епіграфи до уроку: 

Між небом і землею життя людини 

найцінніше. 

                                                  Протагор 

Лише ті здатні жити, кому часто доводилося 

бути на краю смерті. 

                                                     Дж.Неру 

Треба прагнути бути людиною, незважаючи на 

всю жорстокість навколишнього світу, і це 

можливо.                  

                                                       О.Генрі 

(учні вибирають один  і працюють над його 

обґрунтуванням протягом уроку) 

1. Постановка проблеми  над вирішенням 

якої працюємо протягом уроку: У чому 

сенс життя людини? 

(думки учнів на початку уроку й у кінці уроку 

після роботи над твором – доповнення, 

коригування). 

2. Евристична бесіда. 

- Які твори української літератури застерігають 

нас від мілітаризму, війни? («Оборона Буші» 

М. Старицького, «Вершники» Ю.Яновського, 

«Я (Романтика)» М.Хвильового, «В житах» 

Г.Косинки, «Україна в огні» О.Довженка, 

«Момент» В.Винниченка та інші) 

- Що хоче показати своїм твором кожен автор?  

 - Узагальніть тему та ідею творів. 

(Показується безглуздя війни, її антигуманна 

сутність, пов’язана з людськими вадами, 

аморальністю; прослідковується заклик 

залишатися людиною в найскладнішій 

ситуації, утверджується найвища цінність – 

людське життя, любов)  

- Як ви розумієте слова Осипа Турянського? Як 

можна пов’язати їх з біографією письменника? 

 «Людина на війні — це воля. Є воля — є 

людина! Нема волі — нема людини! Скільки 

волі, стільки й людини». 

3. Міжпредметні зв’язки. Група 

Тема СР: допомогти учням усвідомити 

загальнолюдські мотиви й гуманістичні 

цінності твору; роль біологічних 

інстинктів і духовної волі для збереження 

життя й людської гідності; збагнути 

глибину поставлених у повісті проблем, 

відчути гуманістичний пафос твору; 

розвивати вміння пізнавати і розуміти 

справжню цінність речей, явищ, почуттів; 

виховувати гуманізм, милосердя, 

неприйняття будь-якого насильства 

 

 

 

 

 

 

Група «Історики» підготувала матеріал 

про австро-сербський фронт Першої 

світової війни 
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«Історики» підготувала матеріал про 

австро-сербський фронт Першої світової 

війни 

4. Словникова робота. 

 Група «Лінгвісти» підготувала  

пояснення окремих слів (межа, воля, 

біль) 

5. Мистецький контекст 

Асоціативна вправа ( звучить «Танець 

смерті» Антоніо Вівальді) 

 

Уявіть, що перед вами мольберт, фарби й 

пензлі. У кольоровій гамі вам потрібно усно 

змалювати загальне враження від 

прочитаного твору О. Турянського «Поза 

межами болю». Які кольори ви б використали?   

(відповіді учнів). Чи співпадають вони з тими, 

які використані  

на картинах цієї тематики? 

Складіть асоціативний ряд до слова війна -       

(жах, смерть, кров, нещастя, горе, розруха, 

розлука, сироти…). Його можна утворити й з 

допомогою малюнків. 

6. Міжпредметні зв’язки 

Повідомлення групи «Психологів» 

(про страх, стрес та реакцію індивідуумів на 

стресові ситуації) 

 

7. Дискусійне запитання:  

Що керує людиною на війні: інстинкт 

самозбереження чи прагнення до перемоги 

над собою?   

 

8. Робота над твором 

Проблематика  твору:  

- усвідомлення ваги моральних цінностей,  

- духовне вдосконалення людини,  

- розуміння природи війни як катастрофи; 

- боротьба людини за життя; 

- боротьба між матеріальним і духовним 

- любов до життя, не дивлячись ні на які 

перешкоди; 

- дружба, вірність, гуманізм, любов до рідних 

та Батьківщини 

Провідна ідея твору? 

 ( «Хай ясна ідея…») Розкриттю ідейного 

задуму автора підпорядковані всі образи твору. 

Це люди різних національностей, але їх єднає 

не лише спільне нещастя, а любов, дружба і 
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Міжпредметні зв’язки 

 

Група «Лінгвісти» підготувала  

пояснення окремих слів 

 

Межа( за Академічним тлумачним 

словником української мови) - 

перен. Останній, крайній ступінь. Є і в 

житті людини, і в житті цілих народів 

така межа, за яку ніяк не можна 

відступати, не втративши гідності ; 

Найміцніший сплав сталі має межу 

витривалості; 

- критичну грань між чим і чим, чого і 

чого, перен. Границя поділу, розрізнення 

яких-небудь явищ, предметів тощо. Я і 

сам знаю, що не можна провести межу 

між живим і мертвим. І надто тонкою 

буває межа, яка розділяє добро й зло, 

любов і ненависть, злети й падіння. 

Воля - одна з функцій людської психіки, 

яка полягає насамперед у владі над 

братерство: «Ось тут, між нами заступлені 

народи, котрі так себе ненавидять і 

поборюють. А проте ми, їх сини, почуваємо 

себе тут, наче брати. Ми тут вже здійснили 

ідеал братньої прихильності і любові», - так 

говорить один із персонажів. Засудження 

війни; возвеличення духовного вдосконалення 

людини – ідея твору. 

 

Бесіда за змістом: 

- Що допомогло вижити героєві-оповідачеві? 

(Слабенькі ручки сина, які він ніби відчував на 

шиї, тримали його) 

- Хто виявився найслабшим у танці?  Назвіть 

його останнє прохання. Як це його 

характеризує? (Найслабшим виявився Бонні. 

Попросив передати якісь гарні слова його мамі 

й заспокоїти її, що помер він у теплій хаті на 

м’якій постелі) 

-  Біля вогнища кожен герой розповіді постає 

як особистість в екстремальній ситуації… 

Продовжіть думку. (Мовчазний сліпий 

Штранцінґер у відчаї з бажання віддати 

останнє спалює у вогнищі свою скрипку («Оця 

скрипка — це його очі»); Сабо рве банкноти, 

що їх підступним чином здобув на війні, і 

розмірковує, що то значить мати гроші; 

Оглядівський (оповідач) марить дружиною й 

синочком; Добровський (колишній організатор 

світських балів) біля вогнища філософськи 

зауважує: «Ми вже не маємо гроші і також не 

потребуємо гроші. Тепер ми стали людьми») 

- Як змінила критична ситуація смисл життя 

героїв? Чи змогли б вони стати такими, як були 

раніше, якщо б вижили? 

Чи були у вашому житті ситуації, які заставили 

вас переосмислити свої вчинки, життя? 

Поясніть, чому шлях, яким ішли полонені, 

називався «дорогою смерті»? 

- Що опановує героями в той момент?  

(Звичайно, страх. Як не важко, але вони втекли 

з полону заради життя і так легко віддавати 

найсвятіше жодному не хотілося) 

- А чи може людина керувати своїм 

внутрішнім станом, вчинками в пориві страху? 

 

Мистецький контекст 
Перегляд  кадрів із фільму. «Танець смерті» 
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собою, керуванні своїми діями й 

свідомому регулюванні своєї поведінки. 
Він зусиллям волі подавив у собі те 

бажання.  

Прагнення досягти своєї мети; рішучість. 

Наполегливість, воля — усе на путі 

переможе — І гірські перевали, і хащі, й 

глибокі моря. 

Біль - відчуття фізичного страждання. Він 

аж застогнав від болю;  Відчуття 

прикрості, образи, смутку. З болем у серці 

згадав Силантьєв, що техгурток.. 

працює кволо. 

 

 

Міжпредметні зв’язки 

Група «Психологи» допоможе скласти 

психологічну характеристику героїв 

твору, які опинилися у надзвичайно 

важких умовах. 

Страх – внутрішній стан, що 

обумовлений загрозою реального та 

передбачуваного лиха. З точки зору 

психології вважається негативно 

забарвленим емоційним процесом.  

Афективний страх зумовлюють 

надзвичайні реальні обставини, 

здебільшого пов’язані з небезпекою для 

власного життя. Він виражений у тому, 

що на певний час паралізує волю людини, 

її здатність до свідомої діяльності. Робота 

нервової системи різко порушена і 

людина не дає собі звіту у вчинених діях.  

Паніка охоплює майже раптово цілу масу 

людей, заражає їх почуттям неминучої 

небезпеки. 

Стрес. Поняття "стрес" {англ. stress - 

напруження) було запропоновано 

канадським ученим Г. Сельє як спосіб 

досягнення резистентності (стійкості) 

організму до дії негативних чинників 

будь-якого походження. Це 

неспецифічна реакція на різноманітні 

подразнення, що перевищують певний 

рівень і тому стають неприємними і 

небажаними. Ця реакція виникає і тоді, 

коли організм не може протягом 

тривалого часу перебувати у стані 

- Які відчуття виникли після перегляду?   

   Що символізує «танець смерті»? 

(Відчуття страху, ціни життя, бажання не 

втрачати надію, інстинкт і волю до життя) 

- Чи були у персонажів шанси вижити? 

-Чому вони не палять скрипки?  

-Як вони поводять себе в екстремальній 

ситуації? Що втримує їх від людоїдства? 

- Чому майже усі герої твору втрачають волю 

до життя? 

- Чому виживає Оглядівський? (Через нього іде 

авторське осмислення життя й смерті. 

Виживає, бо веде його надія – образи дружини 

і сина. Герой іде до них крізь страшні 

випробування. Необхідність їх захистити – 

провідна рушійна сила його волі до життя) 

- А що ж єднає і різнить Оглядівського і 

Добровського 

(Коло Вена) 

 
 

Оглядівський: спокійний, врівноважений, 

глибоко сприймає горе товаришів, слабкий 

фізично, вижив. 

Добровський: іронізує, має організаторські 

здібності, гордий, не показує свого безсилля, 

загинув від пострілу своєї ж рушниці. 

Обидва: українці, освічені, притаманна воля до 

життя. 

- Які епізоди твору говорять про те, що навіть у 

надзвичайно важкій ситуації людина здатна 

залишатися людиною? (автор показав людей, 

які поза межами болю виживали інакше: 

а)замерзаючи від холоду й не маючи, чим 

розпалити вогонь, вони не чіпають скрипки 

збожеволілого й осліплого від горя 

Штранцінгера. «Дай спокій, — відповів 

Добровський. — Оця скрипка — це його очі... 

...Ти стань собі на боці, Штранцінгер. Ти 

святий. Нічия рука тебе не торкнеться.»), 

натомість обирають «танець смерті» — хто 

впаде, з того знімуть одіж на розпал багаття;  

б) корчачись від голоду не наважуються з’їсти 
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напруження. Згідно з поглядами 

професора Різві стрес може 

розглядатися у трьох значеннях: 1)стрес 

- стан тривоги в організмі, який він 

прагне усунути чи зменшити; 2)стрес - 

психічні і поведінкові реакції, що 

відображають стан внутрішнього 

неспокою чи його придушення; 3)стрес 

- подія чи умова в фізичному чи 

соціальному оточенні, яка веде до 

вживання заходів для агресії, 

уникнення, прийняття рішення про 

усунення і ослаблення загрозливих 

умов. Психологічний стрес як 

особливий психічний стан є своєрідною 

формою відображення суб'єктом 

складної, екстремальної ситуації, в якій 

перебуває людина. Оцінка життєвої 

ситуації, сприйняття її як загрозливу 

для фізичної, психічної складової 

особистості залежить від 

індивідуальних властивостей 

особистості, умінь, навичок відповідно 

до специфіки особистого досвіду 

індивіда під час переживання схожих 

ситуацій. Емоційна реакція особистості 

є суттєвою внутрішньою умовою, що 

визначає її психічну життєдіяльність.  

Поради психолога (прийоми, що 

допоможуть зняти стрес) 

1. «Питання самому собі» 

Цей прийом нейтралізує засоби, які 

блокують відчуття спокою, шляхом 

створення нових перспектив в ситуаціях 

пресингу. Коли ви підозрюєте, що 

перебільшуєте значення якоїсь проблеми, 

задайте собі наступні питання: 

1. Це дійсно так важливо? 

2. Чи ризикую я чим-небудь дуже 

важливим для себе? 

3. Чи буде це так само важливо для мене 

за два тижні, через місяць? 

4. Чи варто за це померти? 

5. Чи може щось бути ще гірше? 

6. Чи варто через це так сильно 

переживати? 

2. «Прості твердження» 

Повторення коротких, простих 

стверджень дозволяє впоратися з 

труп свого померлого товариша; 

в) автор (доктор Оглядівський) так і не зможе 

потай з’їсти випадково знайдений у кишені 

шматочок цукру — поділить на всіх.  

 

Художні тропи, за допомогою яких   

 О.Турянський утверджує ідею безглуздості 

імперіалістичної війни: 

- «Ідуть живі трупи по трупі природи». Який 

художній засіб використав автор у цьому 

уривку? З якою метою? (Письменник досить 

точно використовує оксюморон, щоб передати 

весь жах ситуації, в яку потрапили герої 

твору); 

- Проаналізуйте тропи в поданому уривку: 

«Чорні хмари закрили заздрісно сонце і 

блакить неба й повисли над ними, як 

велетенські чорні крила всесвітнього духа 

знищення». Слайд  (Метафори, епітети)  

- Який троп вжито автором у реченні: «І 

спокійні ці хмари, як німе прокляття, 

непорушні, мов скелі, невблаганні, як доля»? 

(порівняння) 

 

9.  Міні-диспут 

Добровський про смерть Бонні: « Прокляте те 

життя, в котрому слабший мусить згинути, 

щоб дужчий міг жити». 

Чи не є це запереченням життя взагалі?  

 

10. Рефлексія: висловити своє ставлення до 

описаних подій.  

Чого навчає цей твір? 

 Чи наділені ви достатньо фізичною та 

моральною силою для подолання життєвих 

труднощів?  

Про що потрібно пам’ятати кожному, хто 

робить певні кроки, що можуть принести лихо 

іншим?  

Чи здатні залишатися оптимістом навіть у 

критичній для вас ситуації? 

Що побажали б ви людям XXІ століття? 

 

11. Зачитування окремих фрагментів  

учнівських листів воїнам АТО  

 

12.  Метод проектних технологій. 
Проектуємо модель життя людей 

планети без воєн? Чи реально це? 
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емоційним напруженням. Ось декілька 

прикладів: 

- Зараз я почуваю себе краще. 

- Я можу повністю розслабитися, а 

потім швидко зібратися. 

- Я можу управляти своїми внутрішніми 

вiдчуттями. 

- Я можу впоратися з напругою у будь-

який момент, коли побажаю. 

- Життя занадто коротке, щоб 

витрачати його на всякі занепокоєння. 

- Що б не сталося, я постараюся 

зробити усе від мене залежне для 

уникнення сильного стресу. 

- Внутрішньо я відчуваю, що у мене все 

буде в порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Скласти сенкан з одним із слів 

 Життя 

багатостороннє, бурхливе 

виховує, навчає, розвиває 

дає змогу реалізувати себе 

боротьба 

Смерть 

нестерпна, незвідана 

відбирає, карає, знищує 

є небажаною для кожної людини 

вічність 

 

14.  « Мікрофон»: 

Для мене твір «Поза межами болю» - це … 

Із твору я зрозумів, що …. 

Після прочитаного твору війну я став(ла) 

сприймати як…. 

Найголовніше для людини в екстримальній 

ситуації це… 

Чи є актуальним цей твір? Чи слід його 

вивчати у школі? 

Іде мова про те, що світ на межі ІІІ Світової 

війни. Що побажали б ви лідерам країн, які 

брязкають зброєю? 

15.  Домашнє завдання (3 варіанти) 

Характеристика оповідача, використовуючи 

Технологію особистих вражень 

 І. Оцінні враження. 

Оцінити особливості формування: 

1) характеру персонажа; 

2) поведінки героя; 

3) мови літературного персонажа; 

4) стосунків головного героя з іншими 

персонажами. 

 ІІ. Моделюючі враження. 

Скласти: 

1) діаграму життя (характеру, поведінки) героя; 

2) графік долі персонажа; 

3) коло міркувань (думок) героя; 

4) кольорову мозаїку життєвого шляху героя. 

ІІІ. Творчі враження. 

Скласти твір-враження за наступною схемою: 

1) Вступ. Аналіз ідейного навантаження 

літературного персонажа 

у творі. 

2) Аргументи-враження. 



14 

 

3) Основна частина. Розгортання думки 

(розкриття особистих міркувань-вражень, 

підтверджених цитатним матеріалом з твору). 

4) Висновок (висновки-враження, підтверджені 

висловлюваннями автора чи літературних 

критиків). 

 

 

Коментарі 

Проблеми, що піднімаються на уроці, у 

перспективі допоможуть суттєво змінити 

ціннісні пріоритети та світоглядну позицію у 

формуванні відповідальної, соціально-активної 

поведінки; усвідомити роль біологічних 

інстинктів і духовної волі для збереження 

життя й людської гідності; розвиватимуть 

вміння пізнавати й розуміти справжню цінність 

речей, явищ, почуттів; виховуватимуть 

гуманізм, милосердя, неприйняття будь-якого 

насильства. Учні зроблять для себе висновок, 

що у будь – якій ситуації людина повинна 

намагатися залишатися людиною; війни 

неприпустимі, як і жорстокість, тероризм; воля 

людини до життя може зробити більше, ніж 

усе інше; цінності, за які варто боротися, - це 

любов і повага до близьких, рідних тощо.  
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Предмет 

Українська література 

Клас 10 Тема: Драматичний етюд Олександра 

Олеся «По дорозі в Казку». Трагічна 

суперечність між духовністю, мрією 

й жорстокою дійсністю 
 

 

«Громадянська  

відповідальність» 

 (НЛ-2) 

Тип уроку: урок - психологічне 

дослідження 

 

Епіграфи до уроку: 

Людину можна знищити, але її 

неможливо перемогти 

(Е.Хемінгуей). 

Важко повзти з гордо піднятою 

головою (М.Жванецький). 

Можливість вибору робить людину 

людиною. Однак саме це найбільше 

ускладнює людині життя. 

 

1.Метод «Незакінчене речення»: 

Сумніватися – це добре чи погано? 

 

2. Як ви думаєте, що поєднує вислови 

відомих людей? Як це пов’язано з 

темою уроку? 

«Не дано стати великим лідером тому, 

хто хоче зробити все сам або 

привласнити собі всі заслуги за 

зроблене» (Е. Карнегі); 

«Своєю справою кожен повинен 

займатися так, 

ніби допомоги йому шукати ніде»  (Д. 

Галіфакс); 

«Великі можливості приходять до всіх, 

але багато людей навіть не 

підозрюють, що зустрічалися з ними»  

(В. Даннінг). 

 

3. Визначити основну думку «Притчі 

про метелика» 

У давнину був собі один мудрець, до 

якого люди приходили за порадою. Усім 

він допомагав, люди йому довіряли і 

дуже поважали його вік, життєвий 

досвід і мудрість.  

Якось одна заздрісна людина вирішила 

знеславити мудреця у присутності 

багатьох людей. Заздрісник і хитрун 

 

Тема СР: сприяти розвитку особистості, її 

соціальної активності; спрямовувати учнів на 

засвоєння певних соціальних взірців і 

цінностей; формувати поняття щодо 

проблеми лідерства; розвинути установки 

щодо визначення цінностей лідера, до 

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». 

 

Інформація, ілюстрація 
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Міжпредметні зв’язки 

Словникова робота 

Лідерство – провідний вплив члена групи – 

лідера – на групу в цілому. Лідерство 

вивчається у соціальній психології, де 

виділяються дві основні лідерські ролі, 

пов’язані з різними аспектами 

функціонування: діловий лідер, емоційний 

лідер. Стилі лідерства: авторитарний (лідер 

діє владно, жорстко); демократичний 

(свобода дій, рішень, ініціативи); ліберальний  

(усувається від активного управління, 

необмежена свобода дій) 

Народ — в етнічному вимірі фактично 

збігається з визначенням поняття етнос. У 

державно-політичному розумінні — це 

об'єднання різних етносів, пов'язаних 

спільністю державно-політичних інтересів, 

громадянства тощо.  

Нація — історична спільність людей, що 

складається у процесі формування спільності 

території, економічних зв'язків, мови, 

етнічних особливостей культури та 

характеру.   

 
Сходинки «Кроки до успіху» 

— Вольовий, здатний долати перешкоди на 

шляху до мети; 

— настирливий, уміє розумно ризикувати.  

придумав цілий план, як саме це 

зробити: «Я упіймаю метелика й у 

жмені принесу мудрецю, потім 

запитаю його: живий у мене в руці 

метелик чи мертвий. Якщо мудрець 

скаже, що живий, я стисну щільно 

кулак, роздавлю метелика й, розкривши 

долоню, скажу, що наш великий 

мудрець помилився. Якщо мудрець 

скаже, що метелик мертвий, я 

розкрию кулак, метелик вилетить 

живий і неушкоджений, і я скажу, що 

наш великий мудрець помилився».  

 

 

Так і зробив заздрісник, піймав 

метелика і пішов до мудреця. Коли він 

запитав мудреця, той відповів:«Усе в 

твоїх руках».  

 

4. Визначити проблематику твору, які 

з проблем, на вашу думку, є головними 

у творі. Які з них можна вважати 

проблемами й нашого часу? Чи можна 

їх пов’язати з ілюстраціями до теми 

уроку? Словникова робота. 

вождь і суспільство; митець і 

суспільство; людина й суспільство; 

добро й зло; воля й рабство; 

матеріальне й духовне; юрба й народ; 

самотність і натовп; мрії і дійсність; 

сумніви й віра; людина в історії. 

 

Міжпредметні зв’язки 

5. Проблема вождя й маси у світовій 

літературі 

(Драматичною поемою «По дорозі в 

Казку» Олесь вступає в полеміку з 

популярним російським текстом 

Максима Горького «Легенда про 

Данко») 

 

6. Проблемне запитання 

Чи відповідають риси характеру 

головного героя твору рисам лідера? 

Що саме стало причиною того, що 

мрія не була досягнута? 

Ознайомившись із сходинками «Кроки 

до успіху», робимо висновок: 
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— терплячий (готовий довго і добре 

виконувати одноманітну, нецікаву роботу); 

— ініціативний і вважає за краще працювати 

без дріб'язкової опіки. Незалежний; 

— психічно стійкий і не дає захопити себе 

нереальними пропозиціями; 

— добре пристосовується до нових умов і 

вимог; 

— самокритичний, тверезо оцінює не тільки 

свої успіхи, але і невдачі; 

— вимогливий до себе і іншим, уміє запитати 

за доручену роботу; 

— критичний, здатний бачити в принадних 

пропозиціях слабкі сторони; 

— надійний, тримає слово, на нього можна 

вважатися; 

— витривалий, може працювати навіть в 

умовах перевантажень; 

— сприйнятливий до нового, схильний 

вирішувати нетрадиційні задачі 

оригінальними методами; 

— стресостійкий, не втрачає самовладання і 

працездатності в екстремальних ситуаціях; 

— оптимістичний, відноситься до труднощів 

як до неминучих і переборних перешкод; 

— рішучий, здатний самостійно і своєчасно 

ухвалювати рішення, в критичній ситуації 

брати відповідальність на себе; 

— здатний міняти стиль поведінки залежно 

від умов, може і зажадати, і підбадьорити. 

Міжпредметні зв’язки 

Група « Психологи» підготувала матеріал 

про типи лідерів 

Лідер-організатор. Його головна відмінність в 

тому, що потреби колективу він сприймає як 

свої власні і активно діє. Причому бере на 

себе ту частину роботи, яку інші з якихось 

причин — пасивності, відсутності здібностей, 

ліні і т.п. — узяти на себе не можуть. При 

цьому він не перетворюється на «хлопчика на 

побігеньках», тому що без розпоряджень і 

команд уміє залучати до справи і інших. Хай 

навіть ця справа для когось і не вигідна, та 

зате потрібна колективу. Лідер 

оптимістичний і упевнений, що більшість 

проблем цілком вирішувана. За ним йдуть, 

знаючи, що він не стане пропонувати марну 

справу. Уміє переконувати, схильний 

заохочувати, а якщо і доводиться виразити 

 

Якої (яких) сходинок немає в головного 

героя?  

Чи можна без цих рис характеру бути 

лідером?  

Як їх виховати у собі? 

 

Міжпредметні зв’язки.  

8. Перевірка домашнього завдання 

випереджувального характеру 

1-а група «Історики» підготувала 

матеріал про визначні історичні 

постаті, визначила риси характеру, що 

притаманні їм, як лідерам.   

2-а група «Психологи» підготувала 

матеріал про типи лідерів. Учні в 

процесі ознайомлення з інформацією 

визначають, який тип лідера 

притаманний їм. 

 

Висновок 

Чи може людина чогось у житті 

добитися. Коли страх за себе не 

покидає її? 

Чому головний герой не зміг бути 

лідером до кінця? 

Чи могли б ви бути лідером?  

Які риси характеру лідера у вас 

притаманні? Як ви працюєте над 

собою? 

 

9. Домашнє завдання. Онлайн-

тестування «Потенціал лідера» 

http://www.iolya.com.ua/index.html 

 

10. Дискусійні питання:  

Чи варто брати на себе 

відповідальність за щось важливе для 

суспільства? 

Сумніватися – це добре чи погано? 

(Тільки люди самовпевнені, 

недалекоглядні ні в чому не 

сумніваються. Мудрець же шукає 

підтвердження істині, а тому й 

сумнівається, шукаючи правильний 

шлях. До звинувачень він ставиться 

виважено, помірковано.) 

 

11.Робота над тезами статті Уласа 

http://www.iolya.com.ua/index.html
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своє несхвалення, то робить це, не зачіпаючи 

чужої гідності, і в результаті люди прагнуть 

працювати краще. Готовий використовувати 

корисні пропозиції товаришів, що навіть 

суперечать його власній позиції. Саме такі 

люди завжди на виду в будь-якому   

неформальному   колективі,    починаючи від 

компанії на заміській прогулянці до 

серйозної суспільної організації, що не 

встигла ще обрости бюрократичним 

апаратом. 

Лідер-творець. Привертає до себе перш за все 

здатністю бачити нове, братися за рішення 

проблем, які можуть показатися 

нерозв'язними і навіть небезпечними. Може 

поставити задачу так, що вона зацікавить і 

приверне людей. Не командує, а лише 

запрошує до обговорення. Проте багато хто 

сприймає це як наказ і виконує його охоче і 

безкорисливо. Спілкування з таким лідером 

лестить самолюбності оточуючих його і тим 

самим ще більше збільшує їх добровільну 

залежність. 

Лідер-боєць. Вольова, упевнена в своїх силах 

людина. Першим йде назустріч небезпеці або 

невідомості, без коливань вступає в боротьбу. 

Готовий відстоювати те, в що вірить, і не 

схильний до поступок. Нерідко бере 

відповідальність за те, що відбувається на 

його очах, не виправдовуючись тим, що, 

мовляв, «начальству видніше» або «моя хата 

з краю». Захоплені його сміливістю, за ним 

йдуть і інші. Проте такому лідеру деколи не 

вистачає часу, щоб продумати свої дії і все 

передбачити. З цієї ж причини може 

зарахувати у вороги недавнього соратника, не 

зрозумівши його логіки. «Божевілля 

хоробрих» — ось його стиль. 

Лідер-дипломат. Якби він використовував 

свої здібності в зло, то його цілком можна б 

було назвати майстром інтриги. Він 

спирається на чудове знання ситуації, у тому 

числі і її прихованих деталей, в курсі пліток і 

пересудів і тому добре знає, на кого і як 

вплинути. Не подаючи вигляду, чуйно реагує 

на все, що згодом можна використовувати. 

Віддає перевагу довірчим зустрічам в колі 

однодумців. Дозволяє відкрито говорити те, 

що всім відомо, щоб відвернути увагу від 

Самчука "Нарід чи чернь?" 

 

12. Робота в групах 

1- ша група 

Завдання. Виписати цитати до образу 

головного героя. Скласти його образну 

характеристику 

2-га група 

Завдання. Виписати цитати до образу 

юрби. Охарактеризувати натовп 

3-тя група 

Завдання. Зробити порівняльний аналіз 

драматичного етюду «По дорозі в 

Казку» й поеми І. Франка «Мойсей» 

 

13. Створіть асоціативні кущі до 

понять або сенкан: 
Лідер( духовна сила — особистість — 

благородство вчинків — альтруїзм — 

самопожертва…) 

Юрба (маса — безформенна — 

інстинкти — стадо — злість — 

злорадство — жорстокість) 

 

14. Метод «Мікрофон» 

- На якому шляху до омріяної свободи, 

на вашу думку, перебуває наш народ 

сьогодні? 

- Які моральні й духовні цінності 

повинні, на вашу думку, мати 

сьогоднішні поводирі нації, українські 

державотворці? 

- Які слова сказав би Мойсей 

сьогоднішнім українцям? 

- Чим переймаються українці сьогодні 

більше: духовними цінностями чи 

матеріальними? 

- Які вожді ведуть народ за собою 

сьогодні? Чи вірить їм народ? 

- Чи вірите ви, що будемо пишатися 

своєю Батьківщиною перед світом? 

- Чи зміг би я бути людиною, що 

здатна повести за собою народ? Чи 

стало б у мене сил? Які риси характеру 

для цього кроку притаманні 

мені? Над чим потрібно працювати? 

Скоро ти станеш повноцінним 

громадянином України. Яким 

громадянином ти будеш? Наскільки це 
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своїх планів, що не афішуються. Правда, 

такого ґатунку дипломатія нерідко лише 

компенсує невміння керувати більш гідними 

способами. 

Лідер-утішник. До нього пнулися тому, що 

він готовий підтримати у важку хвилину. 

Поважає людей, відноситься до них 

доброзичливо. Ввічливий, 

попереджувальний, здібний до 

співпереживання. Він завжди знайде час, щоб 

вислухати людину, гарантуючи при цьому 

збереження таємниці. Своїм оптимізмом 

допомагає повірити в свої сили, чого від 

нього часто і чекають. Проте він не просто 

терплячий слухач. Аналізуючи проблему, 

разом із співбесідником уміє знаходити вихід 

з складного положення. 

Тези статті УласаСамчука "Нарід чи 

чернь?" (1941).  

1.Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса?.. 

Організована, свідома, вигранена збірна 

одиниця без'язиких і безликих постатей? 

 2....не переконані внутрішньо, що весь той 

людський матеріал...вповні заслуговує на 

назву нарід. З жалем стверджуємо, що 

величезна масса живих людиноподібних істот 

не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже 

важливих і основних елементів: людську 

гідність і національну свідомість. 

 3.Почувати себе людиною,., почувати себе 

свідомим у всіх своїх вчинках - значить 

зламати самих себе, це значить втратити 

основний стрижень буття, це значить 

перекреслити своє моральне обличчя.  

4.Національна свідомість - це перша 

передумова широкої, свідомої і творчої 

чинності взагалі. Денаціоналізована людина 

не може бути сильною, не може мати міцного 

морального хребта, не може бути повним 

характером.  

5....Не все одно, хто як говорить, яким богам 

молиться, які книжки читає... А коли - все 

одно, це значить, що ми не нарід, не якась 

спільна історична збірна сила, а невиразна 

юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких 

ідеалів чернь. 

 

Твори мистецтва з теми «Лідер і народ» 

Олег Шупляк . Картини-ілюзії 

питання важливе для тебе? 

Чи важливо, щоб громадяни держави 

були патріотами? Чому? 

 

16. Група « 

Літературознавці»(завдання 

випереджувального характеру). 

Порівняльний аналіз уривків 

творів Т.Шевченка «Великий 

льох» та «Україна в огні» 

О.Довженка 

Група « Літературурознавці»  

(завдання випереджувального 

характеру) 

Т.Шевченко. Уривок із поеми 

«Великий льох» 

Сю ніч будуть в Україні 

Родиться близнята. 

Один буде, як той Гонта, 

Катів катувати! 

Другий буде… оце вже наш! 

Катам помагати. 

«Україна в огні» О.Довженка. Уривок 

із твору 

Німецький офіцер Ернст фон Крауз 

говорить своєму синові: «Ці люди 

абсолютно позбавлені вміння прощати 

один одному незгоди навіть з ім'я 

інтересів загальних, високих. У них 

немає державного інстинкту... Ти 

знаєш, вони не вивчають історії. 

Дивовижно. Вони вже двадцять п'ять 

літ живуть негативними лозунгами 

одкидання бога, власності, сім'ї, 

дружби! У них від слова «нація» 

остався тільки прикметник. У них 

немає вічних істин. Тому серед них так 

багато зрадників...»  

 

 

Мистецький контекст 

17. Твори суміжних мистецтв з теми 

«Лідер і народ». Картини-ілюзії 

Олега Шупляка 

 

(  Автор володіє безмежною 

фантазією, таке враження що одна 

картина розкриває одразу кілька 

історій. Автор неначе запрошує до гри 
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з такими картинами-ілюзіями, 

спочатку побачити одне, потім друге, 

а вкінці все разом у цілісності і таким 

чином зрозуміти всю філософію 

задуму…) 

Поняття «Текст» - «Підтекст» 

__________________________________

________ 

 

Коментарі 

Використані форми й методи роботи 

сприяють розвитку особистості, її 

соціальної активності; спрямовують 

учнів на засвоєння певних соціальних 

взірців і цінностей; формують поняття 

щодо проблеми лідерства; розвивають 

установки щодо визначення цінностей 

лідера, до вдосконалення власних рис 

характеру, до вміння брати на себе 

відповідальність; вчать учнів приймати 

рішення, проявляти свою реакцію на 

події й факти навколишнього світу; 

допомагають в усвідомленні вибору 

життєвих цілей, у визначенні стратегії 

самореалізації та самовдосконалення 

свого «я». 
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Предмет  

Українська література 

Клас 11  

Тема:  В.Підмогильний. Роман 

«Місто». Світовий мотив 

підкорення  людиною міста. 

Зображення «цілісної» людини:  в 

єдності біологічного, духовного, 

соціального 

 

 

«Громадянська  

відповідальність» 

 (НЛ-2) 

 

Епіграфи до уроку: 

Блаженна людина, що насичується 

від плодів своєї праці і шукає в ній 

утіху. 

                                     Святе письмо 

Характер подібний на дерево, а 

репутація - на тінь. Ми турбуємося 

про тінь, а насправді треба думати 

про дерево. 

Будь уважним до своїх думок. Вони 

- початок вчинків. 

 

1. Постановка проблеми над 

вирішенням якої працюємо 

протягом уроку: Який же Степан 

Радченко: позитивний чи 

негативний герой? 

Учні отримують індивідуальні 

картки «Кроки до життєвого 

успіху», самостійно їх заповнюють 

протягом уроку 

Орієнтовний зміст карток: 

-вести здоровий спосіб життя; 

-активна життєва позиція – 

запорука успіху; 

-обрана професія повинна 

відповідати потребам душі…бо 

вона не тільки засіб виживання, а й 

самореалізації… 

 

2. Аналіз епіграфів твору: 

«Шість прикмет має людина: 

трьома подібна вона на тварину, а 

трьома на янгола…» 

 Талмуд 

«Як можна бути вільним, Евкріте, 

коли маєш тіло?»(А. Франс «Таїс») 

Запитання до учнів 

Тема СР: формувати уміння учнів висловлювати 

власну думку про способи самоствердження 

людини;  виховувати почуття толерантності до 

людини; почуття відповідальності за своє 

майбутнє, дисциплінованість;  шукати шляхи 

самовдосконалення (якісні зміни в характері, 

поведінці, емоційно-вольовій сфері);  

забезпечити психологічну готовність особистості 

реалізувати себе в житті, допомогти усвідомити 

соціальну значущість  праці як обов`язку й 

духовної потреби       

Міжпредметні зв’язки 

Група «Дослідники» підготувала матеріал про 

інфраструктуру міста початку XX ст. 
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Міжпредметні зв’язки 

Група «Лінгвісти» підготувала  пояснення 

окремих слів 

Маргіна́л (від лат. margo — край, межа, 

кордон) — суспільний індивід — людина, що 

перебуває на краю, на межі різних систем — 

культур, соціальних цінностей, і яка зазнає 

їхнього суперечливого впливу. В 

індивідуальному плані — це особа, що має 

групову приналежність без 

групової ідентифікації. 

Поняття маргінал традиційно використовується 

для аналізу граничного положення особистості 

щодо якоїсь соціальної спільноти, що при цьому 

накладає певний відбиток на її психіку та спосіб 

життя. 

 

Урбаністика - наука про принципи просторового 

планування міст і селищ; цей термін зазвичай 

вживається як синонім просторового планування. 

 

 

Міжпредметні зв’язки 

 

Група «Психологи» допоможе учням «прожити» 

лінію поведінки героя: 

-Чому саме такий шлях здобуття міста обрав 

Степан?  

Що могло бути основною причиною такого 

вчинку?  

 

Поради психолога 

 

Поради оптимістам 

Оптимісти повинні пам'ятати, що песимізм того, 

з ким вони спілкуються, - часто лише маска. 

Зазвичай це тому, що колись з такою людиною 

сталося щось погане, з чого він зробив загальний 

висновок про світ: "Не треба ділитися з людьми 

своїм щастям. Його потрібно тримати всередині". 

Таким людям просто варто показати, що не все 

так погано. І якщо з песимістом спілкуватися 

більш тривалий час і показувати йому, що світ не 

такий вже і чорний, то він поступово почне 

бачити його кольоровим. І не треба 

звинувачувати песиміста в поганому настрої - він 

має на це свої підстави. 

Згадайте депресивного ослика Іа. Стати таким 

 

Чому саме ці вислови використав 

автор як епіграфи? 

 

3. Скласти порівняльну таблицю 

позитивних та негативних рис 

Степана Радченка. У чому вони 

проявляються? 

• наполегливий                                                

• егоїстичний 

• талановитий                                                   

• самотній 

• прагматичний                                                

• меркантильний 

• уміє аналізувати                                            

• корисливий 

• відповідальний                                              

• гордовитий 

• самоіронічний                                                

• критичний 

4. Не обов'язково бути чесним. 

Головне вміти знаходити 

виправдання. 

Як саме стосуються ці слова 

Степана? 

5. Повідомлення групи 

«Психологів» 

-Як би я поступив на його місці? 

-Який висновок можна зробити з 

тексту твору? 

 6. Дискусійне запитання:  

Степан завойовник чи жертва міста  

(«плюси» та «мінуси» його 

становища) 

Досягає матеріального добробуту 

… та не має поруч коханої жінки, 

близької людини, кому можна 

вилити душу, …та не має 

справжніх друзів. Стає відомим 

письменником… …за рахунок 

одного оповідання, а повість про 

людей так і не написана. Навчився 

гарних манер, вміє «подати» себе у 

товаристві …але це лише маска, 

під якою все прораховується 

наперед. 

Міжпредметні зв’язки 

7. Група «Лінгвісти» підготувала  

пояснення окремих слів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0
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його змусили обставини життя, адже він втратив 

свої частини тіла. І песиміст відчуває себе 

подібним чином. Йому здається, що коли він 

ділиться з людьми чимось добрим, то ніби 

втрачає частину тіла - частина самого себе. Але 

якщо песиміст буде постійно знаходитися в колі 

оптимістів, то почне отримувати від них їх 

радості і на власні очі побачить, як люди діляться 

між собою чимось добрим і нічого при цьому не 

втрачають, а навпаки - набувають. 

Поради песимістам 

Основна порада для песиміста - не боятися 

спілкуватися з людьми. Навчитися ділитися будь-

якими емоціями. 

 Песимісти говорять переважно про погане. У 

багатьох заведено при зустрічі "плакати", що 

немає грошей, здоров'я ... Це така психологічна 

гра, яка, як люди вважають, їх захищає. Це 

робить навколо них таку песимістичну 

територію, де в самій середині можна зберегти 

хоч трохи власного оптимізму, в якому вони 

ніколи не зізнаються. 

Тому в цілому в спілкуванні оптиміста з 

песимістом кожному є що почерпнути в 

опонента.  

Песимістам - навчитися відкриватися іншим 

людям, проявляти свої позитивні емоції, 

а оптимістам - навчитися більш вдумливо і 

ґрунтовно підходити до вирішення питань. 

 

 

 
 

 

 

8. Яким цінностям з перелічених ви 

надаєте перевагу? Чому?  Які з них 

не були притаманні для головного 

героя?  

- рiзноманiтнi задоволення; 

- сiмейний добробут; 

- соцiальна справедливiсть; 

- вiрнiсть; 

- визнання та популярнiсть; 

- вигiдний шлюб; 

- порядок у країнi; 

- доброзичливiсть; 

- влада та вплив; 

- слухнянi дiти у сiм"ї; 

- порозумiння мiж громадянами; 

- допомога потребуючим; 

- особиста безпека; 

- спокiйна старiсть; 

- добробут країни; 

- гармонiя з природою 

9. Створення схеми «цілісної» 

людини 

Біологічне. Духовне. Соціальне   

 

10. Рефлексія: висловити своє 

ставлення до образу Степана 

Радченка.  

Позитивним чи негативним ви його 

бачите? Чого навчає цей твір? Про 

що потрібно пам’ятати, прямуючи 

до мети? Яка у вас мета, чого ви 

прагнете? Що цінуєте у людях? 

Чи легко ви сприймаєте зміни в 

житті, чи здатні залишатися 

оптимістом навіть у критичній 

для вас ситуації? 

 

Міжпредметні зв’язки 

11. Поради групи «Психологів» 

оптимістам та песимістам 

 

12. Проектуємо життя Степана 

Радченка, який, приїхавши у місто, 

зумів зберегти душевну чистоту. 

Чого він зумів би досягти, а що, 

навпвки, ніколи б не отримав? 

 

13. Зачитати уривки з твору: опис 
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села, що видніється здалеку та опис 

міста. Що ближче вашій душі? 

 

Міжпредметні зв’язки 

Група «Дослідники» підготувала 

матеріал про інфраструктуру міста 

початку XX ст. 

14. Утворіть асоціативні кущі із 

словами «село»,  «місто» 

15. Скласти сенкан з одним із слів 

 

16. Порівняльний аналіз творів 

української літератури: новела 

«Інтермеццо» М.Коцюбинського та 

роман «Місто»  

В. Підмогильного  

17. Домашнє завдання 

 Цитати про життя. Одну з них (за 

вибором) взяти за тему твору-

мініатюри 

http://cutatu.blogspot.it/2010/02/blog-

post_20.html 

 

Коментарі 

Групи одержують завдання 

випереджувального характеру, 

опрацьовують їх, на урок 

представляють результати своїх 

творчих досліджень 

«Мозковий штурм» (мета в тому, 

щоб зібрати якомога більше ідей 

щодо проблеми, яка вирішується). 

У результаті бесіди на дошці 

з`являються записані ідеї. 

Метод «Прес». Створення схеми 

«цілісної» людини 

 Учні відповідають, 

використовують схему методу 

«Прес»: Я думаю…Тому 

що…Наприклад…Отже… 

Коментарі 

Проблеми, що піднімаються на 

уроці, у перспективі допоможуть 

суттєво змінити ціннісні пріоритети 

та світоглядну позицію у 

формуванні відповідальної, 

соціально-активної поведінки. 

 

 

 

 

 

http://cutatu.blogspot.it/2010/02/blog-post_20.html
http://cutatu.blogspot.it/2010/02/blog-post_20.html
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3.  Використання елементів інтеграції літератури рідного краю та змісту 

програмового матеріалу української мови з метою оновлення системи 

викладання предмета  

        Вивчення літератури рідного краю сприяє осмисленню учнями його історії, 

духовного життя, національних традицій, формуванню національної свідомості, 

патріотизму, є могутнім виховним засобом, що стимулює самовдосконалення і 

саморозвиток особистості учнів, для яких приклад вихідця з рідного краю слугує 

дієвою моральною школою. Немає потреби нікого переконувати стосовно важливості 

вивчення літератури рідного краю, лише акцентую увагу на важливості опрацювання 

літературної спадщини письменників-земляків на уроках української мови.   

         Зміст програмового матеріалу є основним на уроках української мови та 

визначає безпосередній предмет навчання, супроводжується вимогами до навчальних 

досягнень учнів, кількістю годин, що виділяються на їх засвоєння, а соціокультурна 

змістова лінія є засобом досягнення основної освітньої мети, тому уроки української 

мови ( а це 70 - 122 години на рік!) – той необхідний простір, що дає шанс вивчати 

літературу рідного краю, виробляти вміння бачити й цінувати красу та самобутність 

рідної землі, викликати в учнів прагнення захищати набутки духовного життя нації, 

застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що 

виникають у реальному житті, і, головне,  не обмежує нас в кількості відведеного на 

це часу. Через теми обов’язкових та рекомендованих робіт реалізується 

соціокультурна змістова лінія програми, що сприяє формуванню світогляду учнів, 

становленню їх як громадян України, а також слугує орієнтиром у спрямуванні 

навчання на оволодіння ключовими компетентностями. Таким чином, будуть 

досягнуті очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів – знаннєва, 

діяльнісна, ціннісна складові. 

        В орієнтовному змісті навчального матеріалу соціокультурної змістової лінії 

визначено як сфери відношень: 

 я і українська мова та література; 

 я і Батьківщина (її природа,  історія); 

 я і національна культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин, українська 

пісня); 

 я і мистецтво (традиційне й професійне) ; 

 я і ти (члени родини, друзі,товариші);  

  я і ми (класний колектив, народ, людство); 

 Я як особистість 

            Наскрізні змістові лінії є засобом інтегрування навчального змісту, вони 

сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його 

поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у 

навчальний предмет передбачає розв’язання завдань реального змісту, виконання 

міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. 

Працюючи над темою інтеграції літератури рідного краю та змісту програмового 
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матеріалу української мови, вибираю саме ті твори письменників Дніпропетровщини, 

що допоможуть реалізувати важливі життєтворчі проекти:  

Життєтворчий проект Автор, назва твору 

Це високе звання — громадянин! Олександр Зобенко. Притча «Калина та її 

сини» 

Відповідальність бути ЛЮДЬМИ! Олеся Омельченко. Монологічна поема 

«У лоні Всесвіту»; Святослав Чирук . 

Оповідання «Маленька тендітна Мірта» 

Цінність справжньої дружби Микола Миколаєнко. Оповідання 

«Ксана»; Дмитро Бондаренко. Оповідання 

«Бомж»  

Людину можна знищити, але її 

неможливо перемогти 

Іван Сокульський «Листи до  Марієчки», 

"Плаче кобза» 

Сила духу. Віра. Надія. Любов Василь Пишний. Оповідки «Люби Бога – 

і живи, як хочеш» 

Народна педагогіка у звичаях і традиціях Іван Манжура «Лиха година», Іван Труба 

«Звіздоноси. Засівальники», Олесь 

Гончар «Колядники» (уривок із роману 

«Твоя зоря») 

Обереги рідного краю Леся Степовичка. Поезії «Зачарований 

світ Петриківки» 

Сімейні цінності Юлія Шовкун. Оповідання (з минулого) 

«На гарбі», Любов Овсянникова «Віщий 

сон»; Фідель Сухоніс. Оповідання 

«Пофарбована підлога» 

Людина – частина Природи Валентин Чемерис. Оповідання 

«Крихітка», Ірина Прокопенко «Про 

таємниці та пригоди деяких рідкісних 

тварин» 

Почуття — це слабкість чи сила? Олеся Омельченко. Збірка поезій «Коли 

ти з’явишся із полум’я віків» 

Людина серед людей Григорій Гусейнов. Оповідання«Кузня на 

околиці»; Наталія Дев`ятко «Полонені 

синього неба» 

 

           Тут названо лише деякі твори, що допоможуть реалізувати життєтворчі 

проекти. Учителю слід їх систематизувати і кожного разу доповнювати, 

поглиблювати  знання учнів новою інформацією з кожної сфери відношень, бо «що 

посієш – те уже і буде!» 

      «Незвичність думати в дитинстві позбавить цієї здатності і на решту життя», - 

Жан-Жак Руссо. Надійним помічником у моїй роботі є персональний сайт учителя, 

зокрема розділ «Літературна Дніпропетровщина». http://www.iolya.com.ua/index.html 
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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») 

 

 

 

 

 

 

 

«Громадянська відповідальність» (НЛ-2)  

 

 

 

 

 

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 

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 
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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 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 

+ 

цікав

о 

? 

Незро 

зуміл

о 

! 

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. 

 

3. Слова на позначення якої діяльності 

приховані в реченні, утворіть їх, 

визначте спосіб творення: гречкосій, 

бджоляр. 
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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». 

  

 

 

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? 

 

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… 
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 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. 
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Предмет  українська 

мова 

Клас 7 Мовна змістова лінія 

Тема.  Узагальнення та систематизація 

вивченого з теми «Дієслово» 
Соціокультурна змістова лінія  

Сфера відношень: Я і Батьківщина, природні 

багатства 

Життєтворчий проект: Відповідальність 

бути ЛЮДЬМИ! (Олеся Омельченко. 

Монологічна поема «У лоні Всесвіту») 

 

«Екологічна безпека і  

сталий розвиток»  

(НЛ-1) 

 

 

 

Урок-подорож у Всесвіті 

Епіграфи до уроку: 

Людям, як зорям, світити і жити, 

Сіяти жито і жать восени. 

…Людям Землі так багато велілось –  

Відповідальність бути ЛЮДЬМИ! 

Свічадом чистоти утверджуй «бути», 

Щоб гордо міг сказать усім: 

- Ми – люди! 

                               Олеся Омельченко 

 

Проблемне запитання 

Порівняйте виділені слова, зробіть 

обґрунтовані висновки щодо їхнього 

написання. 

У вінчику вечірньої зорі , у позолоті Сонця 

Земля кружляє. 

Весняне сонце щедро сипало на землю своє 

проміння, турботливо зігріваючи кожну 

рослину. 

Евристична бесіда (з теми «Дієслово») 

 

Людина – частина природи. Її життя, з 

одного боку, залежить від умов існування, а з 

другого – її діяльність впливає на них. Щоб 

зберегти життя на Землі, людина повинна 

охороняти природу. 

 

Карта подорожі 

Тема СР: сприяти накопиченню 

екологічних знань, виховувати любов до 

природи, прагнення берегти, примножувати 

її, формувати вміння і навички діяльності в 

природі, уміння осмислювати екологічні 

явища, робити висновки про стан природи, 

розумно взаємодіяти з нею, аналізувати 

нескладниі екологічні ситуації, 

закріплювати  нормативні правила 

поведінки в навколишньому середовищі.  

 

Завдання випереджувального характеру 

 

Група «Природознавці» підготувала 

матеріал про взаємодію людини і природи. 
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Група «Астрономи» підготувала матеріал 

про планети Всесвіту 

Астроно́мія) — одна з найдавніших наук, що 

включає спостереження і пояснення подій, 

які  

 

відбуваються за межами Землі та її 

атмосфери. Вона вивчає походження, 

розвиток, властивості об'єктів, що 

спостерігаються на небі (і перебувають 

поза межами Землі), а також процеси, 

пов'язані з ними. Цю науку ще називають 

космологією або зорезнавством. 

 

 

Астрономи досліджують зірки, планети і їх 

супутники, комети і метеоритні тіла, 

туманності, зоряні системи і речовину, що 

заповнює простір між зірками і планетами, 

в якому б стані вона не знаходилась. 

 

 

 

 

 

 

 

Група «Юристи» підготувала матеріал про 

причини екологічного лиха на Україні. 

 

 
 

Застосовуємо метод «ІНСЕРТ» - прийом 

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 

+ 

цікав

о 

? 

Незро 

зуміл

о 

! 

Хочу 

знати 

Станція Земля  

Назвати дієслова. Визначити морфологічні 

ознаки.  

ЇЇ (Землю), неначе доню, колисає 

У розмір миті мислення безкрає. 

ЇЇ прозвала вічності імла 

Колискою живого джерела. 

Який художній засіб наявний у реченні? 

Станція Юпітер 

 Якими членами речення виступають 

дієслова? Які це речення за будовою? Чим 

ускладнені? 

Смугаста, загадкова, осяйна, 

Летиш, плането. 

Прагнеш творить себе не просто ради 

світла, 

 а породить своє життя-дитя. 

Та пульс чіткий в метані стукотить 

Бажанням жить й матерію відкрить. 
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Група «Художники» підготувала малюнки 

на екологічну тему. 

 

 

Відеоролик «Ніжний аромат весни». 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19

AM 

 

Станція Фаетон 

Які форми дієслова наявні в реченні? Які ще 

можете назвати? 

Мовчиш тепер, розірваний на клапті,  

В зіницях обертається буття 

Затаєною тихою загадкою. 

Словникова робота 

Фаетон, або планета Ольберса — назва 

гіпотетичної планети, яка нібито існувала 

раніше між Марсом і Юпітером, а потім 

розпалася і утворила пояс астероїдів. 

Станція Марс 

 Розказати про вид дієслова на прикладі 

дієслів, наявних у тексті. 

Червонобокий, з вічністю на «ти», 

Сіяєш таємниче з висоти. 

Тобі судилось, милий, і життя. 

Куди поділось трепетне буття? 

Куди поділись води веселкові, 

І краєвиди пишнії, чудові? 

Чому блукає лиш туман гіркий? 

О Марсе світлоносний і німий, 

Заговори про себе із пітьми… 

Можливо, що твої нащадки – ми! 

Перепочинок  

Теорія від гіпотези 

Є твердження, що життя на нашій планеті – 

не більше, ніж експеримент високої 

цивілізації. 

Ми вигадали вас. 

Захочемо – прихилиться Безмежжя… 

Захочемо – і вам розчиним двері 

У таємницю вічного буття. 

Захочемо – і вас поглине темінь, 

Й Земля навік забуде про життя. 

Не виправдали нашої надії –  

 

Жорстокі, мстиві. 

Прокоментуйте останню строфу. Які риси 

людини тут показано? Чи погоджуєтесь ви з 

таким твердженням? 

Гіпотеза друга, протилежна 

Самотні ми. Одні. Мов уві сні. 

…Але Система Сонячна жива! 

О ні, ми не самотні, не одні. 

Ми – частка світла розуму святого, 

Безмежжя, не цурайся мого дому! 

Яким настроєм пройняті рядки? За якої 

умови життя на планеті може зберегтися? 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM
http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM
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Запишіть дієслова, що позначають дії людей, 

виправдані перед майбутніми поколіннями, у 

три колонки, розподіливши за способами. 

Станція Уран і Нептун  

Назвати орфограми у тексті.  

Пояснити значення префікса пра-. 

Назвати іменники, утворені від дієслів. 

 

Їх таємниці важко розгадать. 

Із газу кільця сяють у Безмежжя, 

 і хтось з Херона, від Урана стежить, 

Злітаючи на диво-кораблях. 

Як одцвіта праматінка Земля.  

Вважають, ті пришельці по Єгипту 

Ступали і жерців чудес навчили! 

Лишили ще й сліди перебувань: 

 У пірамідах, на місцях злітань. 

Можливо, дім у всіх дітей Господніх –  

Пришельців і землян – один: цей Космос! 

Станція не позначена 

Десята планета 

Якою ти можеш бути, затаєна,  

зірочка у Системі Сонячній. 

І  рідна сестричка науки – мрія. 

Творча робота  

Поради сучасникам: 

Як зберегти життя на Землі 

За основу беремо слова-застереження Олесі 

Омельченко: 

Якщо гомо сапіенс – думати мусиш… 

Скажи, про що думав, як атом примусив 

Злетіть над природою і не зумів 

Спинить радіацію… 

О Земле, так як же Любов врятувати? 

Станція Слово Землі 

Міні-дискусія на тему: «Чи можна вплинути 

на стан екології в Україні?» 

Метод «Прес» 

 Берегти природу  є не тільки обов`язком, а й 

потребою… 

 Учні відповідають, використовують схему 

методу «Прес»: 

Я думаю…Тому що…Наприклад…Отже… 

Станція Повернення у сьогодні 

Людино, виростай у своє завтра 

І розчиняй до Космосу вікно! 

Чоло весняне, розумом світися! 

Світ промовляє: 

- Не сором свій рід! 
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Свічадом чистоти утверджуй «бути», щоб 

гордо міг сказать усім: 

- Ми – ЛЮДИ! 

Домашнє завдання 

Скласти сенкан до слова «природа». 

Повторити теоретичний матеріал з теми 

«Дієслово як частина мови», підготуватись 

до КР 

 

Коментарі 

    Слухаючи повідомлення представників 

групи «Природознавці», учні складають 

план, слухаючи повідомлення «Астрономів», 

заповнюють таблицю (метод «інсерт»).  Із 

повідомлення представників групи 

«Юристів» вибирають і записують основні 

факти про те, що стало причиною екологічної 

катастрофи на Україні, після чого проводимо 

міні-дискусію на тему: «Чи можна вплинути 

на стан екології в Україні?» 

    

  Заохоченням написання творчої роботи на 

тему «Як зберегти життя на Землі» стане 

перегляд відеоролика «Ніжний аромат 

весни». 
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Предмет  

Українська мова 

Клас 7 Мовленнєва змістова лінія 

 Розвиток мовленнєвих навичок № 1. 

Повторення вивченого про текст, 

його структурні особливості, мовні 

засоби зв'язку речень у тексті. 

Мікротема тексту (практично) 

 

Соціокультурна змістова лінія 

Соціальні відношення 

Я і ти (члени родини, друзі) 

Життєтворчий проект: 

Енергія роду. Складові родинного 

щастя ( Юлія Шовкун «На гарбі»      

(з минулого) 

«Громадянська відповідальність»  

(НЛ-2) 

 

 

Епіграф до уроку: 

…Лише  родина - бальзамові ліки,  

Ліки від старості і самоти  

Все відцвітає, і жовкне, і гине,  

Вітром розноситься, ніби сміття...  

Тільки родина як вічна зернина  

На невмирущому полі життя. 

                               Вадим Крищенко 

 

1. Прочитайте спроектоване на екран. У 

якій із колонок записано текст, а в якій 

окремі речення? Як ви це з’ясували? 

1.Гарба рухалася поволі, неквапно 

сунула вперед, загороджуючи собою 

всю вулицю. Воли, наче рухливі гори, 

ступали ліниво і ніби граючись, тягли 

за собою химерну будівлю гарби. На 

гарбі двоє: старий сивовусий дід і 

малий вертлявий хлопчина, худий і 

чорний, як тріска. Він роздивляється 

навколо темними, допитливими очима. 

Йому цікаво їхати на гарбі. 

2. В хорошій сім'ї хороші діти 

ростуть. 

Скрізь добре, але вдома краще. 

Вся сім'я разом, так і душа на місці. 

Де мир та лад, там і Божа благодать. 

 

 

 

2.  Кола Вена 

 

 Тема СР: виховувати любов до рідного дому, 

родини, почуття відповідальності за них; 

спонукати дітей замислитись над тим, якою 

хотіли би бачити в майбутньому свою  сім’ю, 

допомогти розкрити внутрішній світ дитини, 

знайти  духовну точку опори; готувати до 

роздумів про смисл життя; формувати 

переконання про важливість теплих родинних 

стосунків, здатність власними зусиллями  

змінювати свою долю, а не стати її мовчазним 

заручником        

 

 

Завдання випереджувального характеру 

 

Група «Дослідники» підготувала буктрейлер за 

змістом оповідання Юлії Шовкун «На гарбі» 

 

Група «Митці» підготувала пісню «Родина» у 

виконанні Назарія Яремчука 

 

Група «Художники» підібрала ілюстрації до 

твору Юлії Щовкун «На гарбі» 
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3. Бесіда 

       Що називається текстом? 

       У чому різниця між текстом і 

реченням? 

       Які основні ознаки тексту? 

       Що називається темою тексту? 

Головною думкою? 

       Як пов’язуються між собою 

речення тексту 

4. Робота з текстом 

Комунікативне завдання до тексту 

Прочитайте текст. Дайте назву. 

Визначте, до якого стилю мовлення 

належить поданий текст. Назвати 

мікротеми 

   Першим прокидається дід. 

Обережно, щоб не розбудити малого, 

піднімається, стає на коліна. «Ач, 

капосні!» - думає він про волів. Потім 

дістає батіг і мовчки цвьохає ним 

тварин. Воли ліниво розплющують очі, 

вертять своїми товстелезними шиями 

і поволі починають сунути далі. 

   Дід витягає з глибини кишені 

маленького ножика і шматок дерева, 

які поклав туди, збираючись у дорогу. 

Він починає майструвати пищика, 

старанно вирізаючи в дереві отвори і 

наносячи на свій вибір нехитрий 

візерунок. Таких пищиків він переробив 

уже видимо-невидимо. Та кожен раз 

вони кудись дівалися, і він мусив 

робити все нові й нові, вкладаючи в 

кожен пищик часточку своєї душі. 

    Дід усміхнено подивився на онука, 

сховав пищика до кишені і став 

дивитися на дорогу. Щось невидиме і 

надзвичайно міцне єднало таких не 

схожих між собою людей: малого 

чорнявого хлопця і лисуватого 

сивовусого діда. Слухняні воли рухалися 
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Група «Лінгвісти» підготувала  

1) картку-інформатор до теми «Текст, його 

ознаки»; 

2) тлумачення незрозумілих слів: 

Гарба - високий віз на двох або чотирьох колесах. 

Щоранку вони [цигани] запрягали в свою 

двоколесу гарбу маленьку, худу й облізлу 

шкапину (Михайло Коцюбинський); Не скрипіли 

з поля важкі гарби з золотими снопами 

(О.Гончар). 

Пищик - дудочка, свистілка, що видає високі 

протяжні звуки. На пищику, зробленому з 

весняної вербички, всього не заграєш, і на одній 

ноті потрібної мелодії не виведеш (П.Тичина). 

 

Бриль або солом'яний капелюх, бріль — 

традиційний український сільський літній 

головний убір з широкими крисами, зазвичай 

чоловічий, з плетеної соломи або очерету. 

 

 
 

Група «Психологи» допоможе учням «прожити» 

лінію поведінки героїв: 

-  Що в основі стосунків сивоусого чоловіка і 

малого хлопчика?  

- Чи важка у них мандрівка? 

- Чи хотіли б ви бути на їх місці? 

- Який висновок можна зробити з прочитаного? 

 -Як ви розумієте поняття «енергія роду», 

«дерево роду»?  

 

повільно, та клопоту не завдавали, і дід 

міг більше уваги приділити онукові. 

 

5. Скласти план тексту 

6. Назвати мовні засоби зв’язку речень 

у тексті, скориставшись таблицею 

 

ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ 

Лексичний 

Повтор слова. 

Уживання займенників замість іменних 

частин мови. 

Синоніми. 

Спільнокореневі слова. 

Родова назва замість видової. 

Загальна назва замість власної. 

Близькі за змістом слова 

Вставні слова. 

Граматичний 

Сурядні чи підрядні сполучники. 

Неповнота речень 

 

8. Граматичне завдання до тексту 

-  Підібрати спільнокореневі слова та 

форми слова до слів: рід, земля. 

- Підібрати прикметники, які найкраще 

характеризували б діда. 

- Чим ускладнене речення:? 

Дід усміхнено подивився на онука, 

сховав пищика до кишені і став 

дивитися на дорогу. 

9. Дослідження-моделювання. 

Прочитайте речення. Розташуйте їх так, 

щоб утворився текст. Доберіть 

заголовок, який би виражав тему 

висловлювання. 

Вранці гарба вирушає у зворотньому 

напрямку, несучи на собі малого 

чорнявого хлопчика і сивовусого 

лисуватого діда, переповнених любов’ю 

один до одного. 

В турботах збігає час. Та коли всі 

сідають вечеряти, малий засинає 

прямо за столом. 

Потім вони розмовляють. Тихо і 

повільно, ніби боячись порушити 

степову тишу. Дід розказує малому 

казки та різні бувальщини із свого і 

чужого життя. Надвечір вони, 
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нарешті, добралися до хутора. Потім 

розпрягає волів і разом з внуком веде їх 

на пашу, якої так багато навколо 

хутора. 

 

Коментарі 

Групи одержують завдання 

випереджувального характеру, 

опрацьовують їх, на урок 

представляють результати своїх 

творчих досліджень 

Міні-дискусія. 

Чи актуальна ідея цього оповідання? 

Чому? 

Чи може людина бути щасливою по-

справжньому, якщо не знає свого роду? 

Буває так, що хтось досягає певних 

висот на якійсь життєвій сходинці і 

забуває, якого роду, цурається його? Як 

ви ставитесь до таких людей? 

 «Асоціативний кущ» (до 

словосполучення «енергія роду») 

Метод «Прес» 

Мати родину - духовна потреба… 

 Учні відповідають, використовують 

схему методу «Прес»: 

Я думаю…Тому 

що…Наприклад…Отже… 

Учні отримують індивідуальні картки 

«Кроки до родинного щастя», 
самостійно їх заповнюють. 

Орієнтовний зміст карток: 

- пам’ятати, якого ти роду-племені; 

- ставитися з пошаною до рідних 

людей… 

Творча робота (на одну з тем): 

       Мої враження від твору 

Лист маленькому хлопчику 

Завдання такого плану, проблеми, що 

піднімаються на уроці, у перспективі 

допоможуть суттєво змінити ціннісні 

пріоритети та світоглядну позицію; 

допоможуть розкрити внутрішній світ 

дитини, знайти  духовну точку опори; 

підготують до роздумів про смисл 

життя; сформують переконання про 

важливість теплих родинних стосунків 

 

  

 

 

 

 
 

Яким настроєм пройнятий твір: песимістичним 

чи оптимістичним? 

Хто ви: песиміст чи оптиміст? 

Чи важливо мати велике багатство, щоби 

почувати себе щасливим? 

 
 

Поради оптимістам 

Поради песимістам 
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Предмет  

українська мова 

Клас 7 Мовленнєва змістова лінія 

Урок мовленнєвого розвитку. 

Докладний переказ тексту 

публіцистичного стилю мовлення з 

елементами роздуму 

 

Соціокультурна змістова лінія 

Соціальні відношення 

Я як особистість (життєвий вибір 

особистості) 

Життєтворчий проект:  

Громадянська позиція (Адріан 

Кащенко уривок з повісті 

«Гетьманське урочище») 

«Громадянська відповідальність» (НЛ-2)  

 

 

 

 

 

 

Епіграфи до уроку: 

Історія - свідок минулого, світло 

істини, жива пам`ять, вчитель життя, 

вісник давнини (Марк Тулій Цицерон). 

Хто не знає свого минулого, той не 

вартий свого майбутнього (М. 

Рильський). 

Пам'ятай про минуле заради 

майбутнього. 

Колективна робота з текстами 

Прочитати тексти. Визначити стиль 

кожного. Аргументувати своє 

твердження. У яких джерелах може 

бути використаний кожний текст? 

Чому ви так уважаєте? 

 

1. Адріан Феофанович Кащенко 

народився 19 вересня 1858 року в 

родині небагатого поміщика Феофана 

Гавриловича Кащенка, родовід якого 

сягає часів Запорозької Січі в пору її 

розквіту. Батько був небагатим 

поміщиком, власником хутора 

Веселого, який входив до складу 

Лукашівської волості 

Олександрівського повіту 

Катеринославської губернії. Сім’я 

Кащенків була великою — п’ятеро 

хлопців і чотири дівчини. Всі діти 

здобули ґрунтовну освіту та добре 

виховання. Двом із них — найменшому 

Тема СР: сприяти розвитку особистості, її 

суспільної активності; спрямовувати учнів на 

засвоєння певних національних взірців і 

цінностей; формувати поняття щодо потреби 

розуміти історичне минуле; розвинути установки 

щодо визначення цінностей українця, до 

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»; формувати 

національну свідомість 

 

Група «Дослідники» підготувала матеріал про 

Запорізьку Січ, Хортицю 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6xvSUp-OAw 

Тінь Сонця «Їхали козаки» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6xvSUp-OAw
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Адріанові та старшому від нього на 

три роки Миколі — судилося відіграти 

помітну роль в історії культури свого 

народу. 

 

2. Хоча я й народився серед степів і не 

вперше бачив зміїв, але такої сили їх і 

таких 

великих мені не випадало ніколи 

бачити. Я мимоволі спинився, 

почуваючи, як у мене 

поза спиною посипає морозом. 

– Як же його йти? – поглядом питали 

ми із Семеном один одного. 

– Давай розженемо їх камінням! – 

порадив Семен. Ми почали кидати на 

скелю 

каміння, але наші руки тремтіли, і ми 

не влучали в жовтобрюхів, а вони не 

боялися 

гуркоту. 

– А навіщо ж у нас рушниці за 

плечима? – вигукнув я і, скинувши 

рушницю, вистрілив 

тим стволом, що був набитий качиним 

дробом. Так зробив і Семен. 

 

3. Письменник порушує проблему 

дитячого сприйняття історичного 

минулого. Перебуваючи за межами 

домашнього середовища, діти 

знаходять власний обшир, з яким вони 

поєднуються. Мандрівка порогами 

Дніпра навернула гімназистів на 

роздуми про ті місця, де гуляла 

козацька слава. Особливо вразив їх 

вигляд старого Кодака. Як бачимо, 

письменник через дитяче сприйняття 

відтворює розуміння ними історичного 

минулого, показує його вплив на 

формування національної свідомості. 

 

Запам’ятати значення слів: 

Назвати особливості тексту 

публіцистичного стилю. Перевірити 

себе за підручником. Опанувати 

матеріал вам допоможе виконання 

наступного завдання. 
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Робота з пам’яткою 

Пам’ятка про складання переказу 

1. Прочитати уважно текст, визначити ознаки 

публіцистичного стилю мовлення. 

2. Визначити тему й основну думку тексту. 

3. Дібрати заголовок (якщо він відсутній). 

4. З’ясувати значення незрозумілих слів. 

5. Пояснити правопис і значення окремих слів, 

уживання розділових знаків. 

6. Скласти план тексту. 

7. Усно переказати текст за планом, 

дотримуючись ознак і вимог до висловлювань 

публіцистичного стилю. 

 

 

 

Відеоролик «Козаки. Запорожці» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9R6e3fBF_6s 

 Робота з таблицею «Стилі 

мовлення» з творчим завданням. 

Якою інформацією ви володієте з 

порушеної проблеми у третьому тексті? 

Визначити стиль і жанр тексту. 

Довести свою думку. 

Колективна робота з текстом 

Прочитати текст мовчки. Визначити 

його тему й основну думку. 

Поміркувати над інформацією, яку 

почерпнули з тексту. Що нового ви 

дізналися про дитинство Адріана 

Кащенка? 

У перші роки біля мене не було такої 

людини, щоб порадила мені прочитати 

історію моєї батьківщини – України, 

та дізнатися, хто я сам; у гімназії, 

звичайно, навіть не натякали про це, і 

я, разом із Семеном, найбільше читав 

оповідання Майн Ріда та Фенімора 

Купера; в хаті батьків теж не було 

нічого, щоб надало мені національної 

свідомості. Навпаки, розмовляти в 

присутності батьків «по-мужичому», 

себто по-українському, мені суворо 

забороняли, мати ж, кажучи що-

небудь про селян, не тільки з 

презирством називала їх хохлами, а ще 

й неодмінно до слова «хохол» додавала 

термін – «проклятий». Але 

відокремити мене від селян-українців у 

оселі батька було неможливо, і 

московська мова сходила в мене з уст 

лише до тої хвилини, доки я не  

вибігав за ганок нашого будинку, бо за 

цим кордоном уже починалася Україна 

й жодного московського слова там не 

вимовляли. 

Отож, усі дитячі літа я пробув біля 

селян, часто бігав до їхніх хат, знав 

їхнє життя і злидні, розумів і любив 

правдиву й лагідну душу селян, й хоча 

вони були поспіль національно 

несвідомі, але деякі пісні й оповідання, 

разом із таємницею, що оповивала 

запорожця діда Охріма, й із словами 

лоцмана Харька уже трохи збудили в 

мені цікавість до історії Запорожжя й 

України. 

https://www.youtube.com/watch?v=9R6e3fBF_6s


43 

 

На третій рік мого пробування в 

Катеринославі мене й Семена, на наше 

щастя, поставили на квартирі в німця. 

То була культурна людина, яка мала за 

обов’язок знати історію того народу, 

на землі якого жив. Завдяки йому в 12 

років я  знав уже, що малороси – 

окремий народ, а Україна – 

поневолений край, спершу поляками, а 

далі Московщиною. Я став 

захоплюватися  славою козацьких 

повстань і запорозьких походів. 

 

Лексична робота 

Запам’ятати значення незрозумілих 

слів 

Робота за змістом тексту 

1. Підібрати заголовок. Поміркувати, 

що він виражає: тему чи основну думку 

тексту. 

3. Визначити основну ознаку 

висловлювання. 

3. Зробити висновок про значення 

громадянської позиції в житті людини. 

4. Доповнити текст відомою вам 

інформацією про Запоріжжя, Хортицю, 

Сагайдачного. 

 

Аналіз структури тексту, самостійне 

складання плану 

1. Який стиль мовлення текту? 

Аргументувати відповідь. 

2. Поділити текст на смислові частини. 

Переказати кожну частину. 

3. Виписати ключові слова та 

словосполучення. 

4. Скласти план і переказати весь текст. 

 

Робота з пам’яткою про складання 

переказу 

Усне переказування тексту 

Скласти усний докладний переказ 

тексту публіцистичного стилю 

відповідно до плану. 

 

VII. Домашнє завдання 

Уявити ситуацію, що ви журналіст. 

Вам необхідно підготувати статтю в 

газету на тему «Слава минулих віків». 
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Скласти і записати висловлювання, 

дотримуючись логіки і послідовності 

викладення думок. 

 

Міні-дискусія. 

Чи актуальним є сьогодні питання про 

те, розуміння історичного минулого 

впливає на формування національної 

свідомості? Чому? 

 

«Мозковий штурм» (мета в тому, щоб 

зібрати якомога більше ідей щодо 

проблеми, яка вирішується). У 

результаті бесіди на дошці з`являються 

записані ідеї. 

 

Метод «Прес». 

 Знання історії є не тільки обов`язком, а 

й духовною потребою… 

 Учні відповідають, використовують 

схему методу «Прес»: 

Я думаю…Тому 

що…Наприклад…Отже… 

 

Учні отримують індивідуальні картки 

«Кроки до побудови вільної 

держави», самостійно їх заповнюють. 

Орієнтовний зміст карток: 

-вивчати українську мову; 

-активна життєва позиція – запорука 

успіху… 
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Висновки 
 

      Формування соціальної компетентності – процес цілісний і багатогранний, такий, що 

припускає не просто навчання учня, а становлення його мотиваційності, 

інтелектуальності та поведінкової сфер особистості. 

      Отже, сучасна освіта повинна підтримувати та скеровувати молодь на збагачення 

свого досвіду та досвіду майбутніх поколінь, так як явище соціальної компетентності 

нерозривно пов’язане з процесом формування особистості та соціалізації її в суспільстві, 

тому що суспільство трансформується, змінюються його стереотипи та цінності.  

       Процес формування соціальної компетентності не має бути спонтанним, стихійним 

процесом. Програмоване досягнення високого рівня соціальної компетентності можливе 

лише за дій, які вимагають самовизначення, самовираження індивіда, його творчої 

самореалізації. За правильних психолого-педагогічних умов можливий успішний 

розвиток соціальної компетентності високого рівня в абсолютної більшості учнів. 

        Орієнтацією на продуктивний розвиток особистості дитини в сучасному суспільстві 

є інтегрований підхід до навчання, провідна ідея якого ґрунтується на основі здобуття 

знань, що розширюють можливості соціальної адаптації школяра до різних життєвих 

умов, формують у нього уміння діяти в різних життєвих ситуаціях у процесі взаємодії з 

довкіллям, сприяють творчій самореалізації, створенню системи загальнолюдських і 

національно-духовних цінностей. 

        Інтегровані знання при вивченні шкільного курсу української мови та літератури 

мають формуватися під впливом переплетіння різних дисциплін (мова з літературою, 

література з мовою, історією, художньою культурою, образотворчим мистецтвом та 

іншими), тому робота на проведення міжпредметних зв’язків з цими дисциплінами 

сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, створює можливість для використання та 

застосування знань в практичних життєвих ситуаціях. 

        Завдяки формуванню в учнів інтегрованих знань вивченого шкільного курсу 

української мови та літератури у свідомості учнів формується більш об’єктивна й 

всебічна картина світу, школярі починають активно застосовувати свої знання на 

практиці. 

         Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти – 

конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині можливість самостійно 

досягти мети, творчо самоутвердитися в різних соціальних сферах. 

         Таким чином, широке застосування міжпредметних зв’язків під час навчання 

заслуговує на увагу. Вони сприяють підвищенню ефективності навчання, оскільки, 

спираючись на знання, набуті при вивченні інших предметів, учні знаходять нові логічні 

зв’язки у навчальному матеріалі. А це розвиває цікавість до навчання, активізує 

мислення, робить їх знання міцними, свідомими. Ці фактори, у свою чергу, сприяють 

розвитку соціальної компетентності, що відображається в приватній, суспільній, освітній 

сферах діяльності. 
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