
 

Предмет  

українська мова 

Клас 7 Мовленнєва змістова лінія 

 Розвиток мовлення № 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) 

 

Реалізовуємо життєтворчий проект  

Енергія роду. Складові родинного щастя 

( Юлія Шовкун «На гарбі» (з минулого) 

Аспект СР  

 

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 «Музиканти» 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 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 

 

Граматичне завдання до тексту 

 

8. Внутрішньопредметні зв’язки 

-  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, 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? 

  

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»?  

 

 

 
 

Яким настроєм пройнятий твір: песимістичним чи 

оптимістичним? 

Хто ви: песиміст чи оптиміст? 

Чи важливо мати велике багатство, щоби почувати 

себе щасливим? 

 

 

 «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 

 



 
 

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 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. 
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