
УРОК: 23 

ДАТА: 17.01.23 

ГРУПА: 15 

Тема: Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія. 

Мета: Розвивати зв’язне мовлення учнів; прищеплювати навички уважного 

слухача та співрозмовника; вчити давати поради, вміти обмінюватись думками; 

не застосовувати некооперативні стратегії мовленнєвого спілкування; 

продовжувати знайомити учнiв з етичною культурою українського народу; 

виховувати культуру мови i культуру спiлкування;розвивати зацікавленість 

проблемою мовленнєвого вчинку. 

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу. 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ  

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок студентів 

ІV. Виклад основного матеріалу. Лекція викладача.   

Слово викладача 

Особистість людини формується у вчинках і виявляється через них. 

Вчинок – свідома дія, під час якої людина визначає себе морально, ціннісно і 

стверджує себе ставленням до іншої людини, до себе, до групи людей.  

Вчинок – це одиниця соціальної поведінки. Виявляється він у свідомій дії, 

бездіяльності, жесті, висловленні. Якщо вчинок виражається у висловлених 

словах – це мовленнєвий вчинок. 

Вчинки бувають красиві й погані, добрі й злі, жорстокі, продумані й 

непродумані.  

Мовленнєва подія – це конкретний факт мовленнєвої активності. 

V. Опрацювання навчального матеріалу 
Метод « Проба пера» 

Скласти план виступу перед аудиторією на тему: 

- «Якою має бути дівчина»; 

- «Які риси ви поважаєте у наших юнаків» 

 

Метод «Сторітелінг» 

Добрати приклади-ілюстрації з життєвого досвіду до таких приказок: 

1. У решеті води не вдержиш. 

2. Часом з квасом, а порою з водою. 

3. Дома й солома їдома, а в гостях і сіно не їсться. 

4. Щастя не кінь — хомута на нього не накинеш. 

5. Не все, що сіре, те вовк. 

6. На те й щука в річці, щоб карась не дрімав. 

7. Не святі горшки ліплять. 



 

Метод «Займи позицію» 

Прочитайте запитання. Якщо відповідь на обидва однакова - «Я», то 

котре «Я» можна вважати вчинком? 

1. Хто з вас бачив, як сходить сонце? 

2. Хто згоден змінити свої плани на вихідні, щоб провідати хвору бабусю? 

3. Хто візьме на себе відповідальність за прийняте рішення? 

4. Хто бере участь у змаганнях із баскетболу? 

5. Хто посміє зашкодити мені провчити цього слабака? 

У якій ситуації «Ні» є вчинком? Якими цінностями керувалися мовці? 

Уміння говорити «ні» це спосіб самозахисту, реалізації життєвих 

принципів, можливість виставити межу, заявити про повагу до себе й до інших. 

1. Пропозиція: «Ходімо у вихідний на прогулянку в парк». 

2.Пропозиція: «Ми вирішили оголосити бойкот однокласникові 

(однокласниці), щоб провчити. Ти з нами?» 

У декого з нас живе страх не сподобати ся, хтось не хоче стати перешкодою 

спільній справі чи втратити добрі стосунки, довіру. 

3.Пропозиція: «Хочеш, зателефонуємо твоїм батькам, скажемо, що з тобою 

сталася біда. Перевіримо, чи люблять вони тебе». 

Приймаючи рішення, пам’ятайте, що в цю мить є ціннішим для вас. 

 

Метод «Рольова гра» 

Прочитайте речення і порівняйте їх. Проаналізуйте вчинки. Визначте 

ціннісне поле мовців, яким керуються мовці у вчинках. 

«Не треба мені подарунків!» - каже дитина, невдоволена подарунком 

батьків на день народження. 

«Не треба мені подарунків!» - каже дитина батькам напередодні дня 

народження, розуміючи тяжку фінансову ситуацію в родині. 

«Обійдемося без святкової вечері й сукні (костюма)!» - мовлять ображені 

діти у відповідь на пояснення батьків, чому вони не в змозі оплатити це. 

«Обійдемося без святкового одягу!» - заявили учні однієї з приватних шкіл 

Харкова, вирішивши витратити гроші, призначені на випускну вечірку, на 

допомогу хворим дітям. 

VІ. Рефлексія 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Конспект 

2. Авраменко О. впр. 4 стор. 70 
 

Шановні студенти, прошу Вас додатися до мого акаунту 

marypopazova@gmail.com на платформу https://classroom.google.com 

Код курсу: crfloif 

 

УВАГА!!!  

ФОТО КОНСПЕКТІВ ЗАВАНТАЖУВАТИ У CLASSROOM 

 

mailto:marypopazova@gmail.com
https://classroom.google.com/

