
Урок 13 – 14 

Тема: Утвердження  лексичної норми в словниках української мови ( 

повторення і  узагальнення). Написання есе на теми: « Прекрасна мить 

життя», «Чарівність і могутність слова», « З чого зіткане щастя?» 

Мета: формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно 

багатої мовної особистості; навчити учнів будувати есе, самостійно добирати 

і систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки 

висловлення, будувати логічно правильне і композиційно завершене 

висловлення; формувати вміння й навички вільного використання засобів 

мови в будь-яких життєвих ситуаціях; розвивати критичне мислення; 

збагачувати словниковий запас школярів; розвивати творчі здібності; 

сприяти осмисленню цінностей життя людини, його наповненості й сенсу 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1.Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок. Повідомлення теми та мети 

уроку 

1.Перевірка д. з. 

III. Опрацювання теми 

1. Фронтальне опитування 

2. Лексикографічний практикум 

Поясніть лексичне значення слів. Із трьома словами складіть і запишіть 

речення 

Літепло, мушля, зашарітися, шаленіти, паленіти, цибатий, отава, купина, 

узбіччя, легіт, торік, перезва, второпати. 

3. Дібрати синоніми до слів:  

   Розвиток ;  поліпшення; мужність ; чесність ; стежка,. 



 

Вправа 4. Запишіть прислів’я. Підкресліть антоніми.  

1. Вгору не підскочиш, униз не провалишся. 2. Хто високо літає, той низько 

сідає. 3. Зле – не гнися, добре – не пнися. 4. Колос повний гнеться до землі, а 

пустий догори стирчить. 5. Свої сухарі кращі чужих пирогів. 6. Від гніву 

старієш, від сміху молодієш. 7. Молодість лінива – то старість плачлива. 

5. Тести  

1. Завершіть подане твердження.  

Лексикологія – це розділ мовознавчої науки, який вивчає…  

а) стійкі одиниці мови;  

б) особливості слововживання;  

в) правильну вимову слів;  

г) лексичне значення і вживання слів.  

2. Укажіть словосполучення, вжите у прямому значенні:   

а) золота дитина;  

б) золоті руки;  

в) золота монета;  

г) золота осінь.  

3. У якому рядку подано антоніми до слова «великий»?  

а) немалий, здоровий;  

б) величний, величенький;  

в) великий-превеликий;  

г) малий, маленький.  

4. У якому рядку наведені слова є синонімом до слова «незвичайний»?  

а) особливий, незвичний, неординарний;  

б) особливий, нездатний, незбагненний;  

в) незвичний, незлагоджений, анонімний;  



г) даремний, бездарний, непередбачуваний.  

5. У паронімах безслівний – безсловесний слово «безслівний» має значення:  

а) покірний;  

б) який не має здатності говорити;  

в) без слів;  

г) мовчазний.  

6. Фразеологізми – це …  

а) стійкі сполучення слів;  

б) слова, які вийшли з активного, повсякденного вжитку;  

в) слова, якими користуються жителі певної місцевості;  

г) слова, які використовуються групами людей, об’єднаних однією 

професією.  

7. Вирази не підкорятися обставинам, діяти активно можна замінити 

фразеологізмом:  

а) подати голос;  

б) дати перцю;  

в) виходити сухим із води;  

г) пливти проти течії. 

6. Написання есе 

Довідка 

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи 

питання, не претендує на вичерпне й визначальне трактування геми. 

Визначальними рисами есе є незначний обсяг, конкретна тема, дана в 

підкреслено вільному, суб’єктивному її тлумаченні, вільна композиція. Як 

правило, есе виражає нове, суб’єктивне слово про щось. Стиль есе 

відрізняється образністю, афористичністю, використанням нових поетичних 

образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію й лексику. Для есе 



характерне використовування численних засобів художньої виразності: 

метафор, алегоричних образів, символів, порівнянь. 

«Правила написання креативного есе» 

1. Тільки позитивна мова (описувати краще те, що є, а не те, чого немає). 

2. Слова-зв’язки (вони допомагають плавно переходити з однієї частини 

до іншої). 

3. Різна структура речень. (Читати речення однакової структури нудно. 

Додайте кілька інверсій. Складіть речення різні завдовжки). 

4. Зрозумілі слова. (Розумійте значення слів, які ви вживаєте в есе. Ви 

пишете, щоби вразити змістом, а не словниковим запасом. Вишуканість 

гарна, але в міру). 

5. Різні слова (Використовуйте синоніми). 

6. Лаконічність. 

7. Кожне слово важливе (без повторів; кожне речення має нести 

унікальний зміст). 

8. Активна життєва позиція. 

9. Аргументація. 

IV. Підсумок уроку 

1.Повідомлення д.з 

1. Виконати виділені вправи і тести 

2. Написати есе на одну з тем: 

« Прекрасна мить життя»; 

 «Чарівність і могутність слова»; 

« З чого зіткане щастя?». 

Надіслати виконані завдання на мою пошту julia.n95@ukr.net 


