
18.05.2022 

Група № 24 

Урок № 23 

Тема уроку: Контрольне есе на тему: «Ціна недбалості», Мій вибір - здоровий спосіб 

життя»  
 

   Мета уроку: 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; розвивати творчі 

здібності. 

 

Матеріали до уроку: 
    1.Повторити види та особливості есе ( ст. 64 підручника: Авраменко О. Українська мова. 10 кл.)                                                                    

    2.Опрацювати пам'ятку:                                                                                                                      

                                          "Правила написання есе" 

     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. 

     На першому плані есе – особа автора, його думки, відчуття, ставлення до світу. Це головна 

установка твору. 

     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. 

                          

                                    «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. 

 

     4. Домашнє завдання:                                                                                                                                                                               

1. Написати есе на одну із запропонованих тем (обсягом 1-2 сторінки): 

               - «Ціна недбалості»,                                                                                                                                                            

.              - «Мій вибір - здоровий спосіб життя»  

  

    УВАГА!   Виконане домашнє завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com   до 16:00 20.05.2022 
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