
 

22.12.2020  

Група № 22 

Урок № 23 

Тема уроку: «Контрольне есе» 

Мета уроку: перевірити вміння учнів самостійно добирати і систематизувати 

матеріал відповідно до теми та основної думки висловлення, будувати логічно 

правильне і композиційно завершене висловлення; навички вільного 

використання засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях; розвивати критичне 

мислення; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творчі здібності; 

сприяти осмисленню цінностей життя людини, його наповненості й сенсу. 

 Матеріали до уроку: 

 Есе — художньо-публіцистичний жанр або вид творчої роботи з довільною 

композиційною побудовою. Дозволяє використовувати в побудові фраз різні 

прийоми, що підсилюють вплив на читацьке сприйняття: інверсію, антитезу, 

асоціативні ряди, метафоричні узагальнення, іронію та інші види іносказання. 

Заключна частина есе не завжди містить висновок. 

 В есе відбивається суб’єктивна авторська позиція щодо порушеної в темі 

проблеми. В есе доречне вживання припущень, риторичних питань, 

фразеологізмів. Вони надають мові експресивності й стилістичної виразності. 

 Формі есе властиво міркування з елементами аналізу. 

Мета есе — спонукання читачів до роздумів. 

Напишіть у робочому зошиті контрольне есе на одну із тем:  

1.“Ціна недбалості” 

2. “Мій вибір – здоровий спосіб життя” 

Кожну роботу я перевірю на плагіат!!! Списані роботи будуть оцінені 

відповідно! 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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Група № 22 

Урок № 24 

Тема уроку: «Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості» 

Мета уроку: допомогти здобувачам освіти усвідомити, що мовна стійкість – це 

ключова риса національномовної особистості; розвивати навички самостійної 

роботи з літературою, виразного читання, логічне мислення, образне сприймання; 

уміння виділяти головне; формувати мовленнєву компетенцію; збагачувати 

словниковий запас; виховувати в учнів шанобливе ставлення до української мови 

як державної, бажання берегти її, розмовляти нею всюди: в навчальному закладі, 

вдома, на роботі, у вільний час. 

 Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте і законспектуйте в робочому зошиті матеріал до § 1 у 

базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 кл. 

закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Дайте відповіді на запитання: 

1. Що означають поняття «мовна стійкість», «перемикання кодів», «мовний 

конформізм», «мовна толерантність», «мовна особистість»? 

2. Де набуває особливої гостроти проблема мовної стійкості? 

3. Які джерела живлять мовну стійкість народу?  

4. Які приклади найкраще з’ясують дію цих джерел? 

5. Які перешкоди стоять на заваді зростанню мовної стійкості українців? 

6. Яка інформація стала для вас новою? 

3.  «Павутинка дискусії». Проблемне питання «Чи потрібно зміцнювати 

українськомовну стійкість?», його потрібно розв’язати, заповнивши таблицю. У 

двох колонках ви фіксуєте аргументи (по 3), що ствердно або заперечно 

відповідають на проблему.  

Так Чи потрібно зміцнювати 

українськомовну стійкість? 

Ні 

   

Висновок. Потрібно зміцнювати українськомовну стійкість. В Україні це 

актуальна проблема, адже рівень українськомовної стійкості досить низький 

порівняно з російськомовною. У цьому є загрози поступової втрати національної 



мови й денаціоналізації. Отже, народ потребує мовної стійкості, щоб зберегти 

свою мову. 

4. Прочитайте статтю А. Каленської «Бути собою» (§ 1, вправа 5) 

виконайте тест і складіть практичні поради щодо зміцнення 

українськомовної стійкості людини. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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