
 

Предмет  

українська мова 

Клас 7 Мовленнєва змістова лінія 

Розвиток мовлення № 3. Докладний 

переказ тексту публіцистичного стилю 

мовлення з елементами роздуму 

 

Соціокультурна змістова лінія 

Соціальні відношення 

Я як особистість (життєвий вибір 

особистості) 

 

Реалізовуємо життєтворчий проект  

Громадянська позиція (Адріан Кащенко 

уривок з повісті «Гетьманське 

урочище») 

Аспект СР  

 

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 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 

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


 
 

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. 

 

 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 

 

 

 

 
 

 
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 

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


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. 

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». 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… 

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 у 

формуванні відповідальної, соціально-

активної поведінки. 
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