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ПЕРЕДМОВА

Пропонований навчальний посібник відповідає чинній програмі з української мови для 
5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленій на основі нового Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету міністрів України від 
23.11.2001 р. № 1392) і затвердженій наказом міністерства від 06.06.2012 р. № 664.

У структурі посібника є конспекти уроків з української мови (ІІ семестр), тексти різних стилів 
для семестрового диктанту, переказів, аудіювання, читання мовчки, дидактичний матеріал 
для фізкультхвилинок. Поле для додаткових записів дасть змогу вчителю творчо опрацювати 
пропоновані розробки, робити необхідні помітки і записи.

Матеріал технологічної карти уроку вчитель пояснює учням сам або шляхом лінгвістичного 
спостереження чи бесіди з дітьми. Проте практика показала, що представити тему можуть також 
і учні, які хочуть знати більше і залюбки виконують випереджувальне завдання. Це стимулює 
пізнавальний інтерес, дає їм змогу реалізувати власні здібності, утвердити себе в класному 
колективі, здобути певний статус в очах учителя й однокласників. 

Різноманітні завдання, тренувальні вправи теж тільки скеровують педагога в напрямку 
певних прийомів і видів роботи з учнями. Організовувати  навчальну діяльність дітей за тією чи 
іншою технологією — справа особистого творчого підходу кожного вчителя зокрема, оскільки 
це залежить як від суб’єктивних, так і від об’єктивних факторів.

Згідно з «Додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 року №1/9-
368», кількість фронтальних та індивідуальних видів робіт з української мови в загальноосвітніх 
навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною. Серед фронтальних 
видів контрольних робіт у другому семестрі:

тестових завдань — 4,
переказ — 1,
твір — 1, 
аудіювання — 1.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

ТЕМА 1 
ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ.  

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ ТА ДІАЛОЗІ

Мета: навчити правильно інтонувати речення з прямою мовою, розрізняти 
слова автора й пряму мову, оцінювати роль звертань і вставних 
слів у спілкуванні; виховувати любов до рідного слова, прагнення 
майстерно володіти ним; формувати вміння аналізувати сприйняте, 
складати тексти з прямою мовою; розвивати художнє і логічне 
мислення, мовлення, пам’ять.

Тип уроку: повторення вивченого.
Обладнання: підручник Глазової О.П. Українська мова. 5 клас. — К.: 

Освіта, 2013, роздавальний матеріал, кольорова крейда.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Дайте відповіді на запитання. 
1. Чи траплялися у вашому житті випадки, коли необхідно дослівно 

передати чиїсь слова? 
2. Пригадайте прислів’я, приказки чи народні загадки, які вам спо-

добалися. 
3. Кому належить авторство цих фольклорних творів? Чи можна їх 

вважати прямою мовою?
4. Чому, на вашу думку, пряму мову називають «прямою»? 
5. Щодня ми з вами є учасниками діалогу. Які правила спілкування 

слід знати? 

2. Мовне спостереження. 
Прочитайте вірш мовчки, а потім вголос за особами. Визначте слова, які 

передані дослівно, та слова, що вказують, хто це висловився.
Учні працюють у парах за матеріалом вправи 207.

II. Оголошення теми й мети уроку.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 116.

2. Відгадуючи загадки, створіть діалог з учителем. 

— Дуже я потрібна всім: 
І великим, і малим. 
Всіх я розуму учу, 
А сама завжди мовчу. (Книга)

— Спробуй, друже, відгадати, 
Що за стрій у небесах: 
Чи клубки пухкої вати, 
Чи то пір’я губить птах, 
Чи біжить овець отара? 
Ні, пливуть це білі… (хмари)
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— Триколісний друг у мене, 
Має він кермо зелене. 
Ще сидіння та педалі… 
Певно, ви його впізнали? 
(Велосипед)

Всюди проживають, 
По шість ніжок мають, 
Можуть мати й крила. 
Але це не пташки. 
Дітки, відгадали? 
Звісно, це — … (Комашки)

— Щоб мені кудись дійти, 
Треба всю її пройти. 
Бере початок від порога 
Далека чи близька…  (дорога)

Що за жучок це — яскравий,     мото-
рний, 
Спинка червона у крапочку чорну, 
Сам симпатичний, хоча і маленький, 
Гарний на вроду він та веселенький 

(Сонечко)

IV. Повторення вивченого.

1. Технологічна карта уроку.
Пряма мова — це чуже мовлення, передане дослівно, без змін. У прямій 

мові присутні слова автора, у яких вказано, хто сказав ці слова і за яких 
обставин.

В усіх випадках пряму мову починаємо з великої літери, але по-різному 
поєднуємо зі словами автора.

Якщо слова автора стоять:
а) перед прямою мовою — після них ставимо двокрапку, наприклад:
У цілого війська девіз був один: «За волю, за рідну країну!» (Леся 

Українка);
б) після прямої мови — перед ними ставимо тире, крапку замінюємо 

на кому (знак питання, знак оклику, три крапки залишаємо без змін), 
наприклад:

«Ось я йду!» — обізвалась Зима (Леся Українка);
«Більше не підіймете?» — поцікавився Кармазин (О. Гончар);
в) у середині прямої мови — їх виділяють з обох боків комами й тире; 

проте якщо розрив робиться між двома окремими реченнями, то після слів 
автора ставимо не кому, а крапку й тире, наприклад:

«Мої друзі — вбогі бідолахи, — говорить Кармель, — от мої друзі!» 
«Яких же я людей бачу? — одказує Кармель. — Багатих та вбогих» 

(Марко Вовчок).
Пряму мову вимовляють як розповідне, питальне чи спонукальне речення 

(залежно від мети висловлювання). Слова автора вимовляють прискорено, 
з розповідною інтонацією, з деяким зниженням тону.

Діалог — це розмова двох або більше осіб. Окремі повідомлення і 
запитання, з яких складається діалог, називають репліками. При репліках 
слова автора часто бувають відсутні. (У драматичних творах слова автора 
називають ремарками). Ось приклад діалогу: 

— Мамо! А чи сонце має діти? 
— Має. 
— А де ж вони? 
— Де? А на небі... оті зірочки, що вночі сяють, то се діти сонцеві... 

(М. Коцюбинський). 
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

ТЕМА 32 
ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ  

Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ (ПОВТОРЕННЯ).  
ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА

Мета: поглибити знання учнів про розділ  науки про мову «Лексикологія», 
поняття «лексика», опрацювати відомості про лексичне значення 
слова; розвивати вміння працювати з різними словниками, зокрема 
із тлумачним словником, формувати вміння правильно визначати 
лексичне значення слова; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.
Обладнання: підручник Глазової О.П. Українська мова. 5 клас. —  К.:  

Освіта, 2013; роздавальний матеріал, кольорова крейда, орфографічний 
словник, тлумачний словник, вірш Д. Білоуса «Диво калинове».

Не бійтесь заглядати у словник: 
Це пишний яр, а не сумне провалля; 
Збирайте, як розумний садівник, 
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

             М. Рильський

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Серед поданих слів назвіть багатозначні слова і обґрунтуйте свій вибір.

Вазон, ліс, лампа слово, летіти, час, стакан.
2. Із поданими багатозначними словами складіть словосполучення.

День, гриміти, шовковий.  

3. Бесіда про основні розділи науки про мову.
1. Які розділи ми з вами вивчили? («Фонетика», «Графіка».) 
2. Що вивчає «Фонетика» та «Графіка»? (Звуки мови та знаки пись-

ма.)
3. Які розділ допомагають краще вивчити фонетику та графіку? 

(«Орфоепія» та «Орфографія».)
4. Про що можна дізнатися із орфоепічного словника? (Як слово 

правильно вимовляти.)
5. Про що можна дізнатися з орфографічного словника? (Як слово 

правильно писати.)

II. Оголошення теми й мети уроку.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.
1. Гра «Поясни назви місяців року». 
Знайдіть підтвердження цьому у вірші Л. Дяченка.

Місяці 
Снігом сіє в новий рік 

Бравий січень-січовик.
Вслід за ним лютує лютий — 

Холоднючий і надутий.
Ллють у березні берізки 

Весняні солодкі слізки.
Бризне дощиком на квіти  

Жартівливий місяць квітень.

П’ятий місяць косить трави, 
Так і звати його — травень.

Починає червоніти  
Червень ягідками, діти.

Спіє колос. Бджілки липнуть 
До медових лип у липні.
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Серпень серпика кладе  
На межу і в сад іде.

Вересень не верескливий, 
Він птахам сурмить про вирій.

Сіє дощик. Листя жовкне. 
Це десятий місяць — жовтень..

Опадає мертве листя 
В листопаді-падолисті.

Рік завершити прибуде 
У снігах старенький грудень.

2. Порівняйте словосполучення. Визначте, у яких словосполученнях 
багатозначні слова вживаються у властивому їм значенні, а в яких — у 
переносному.

Золота обручка, золота осінь; холодний вітер, холодний погляд; кам’яний 
будинок, кам’яне серце.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

1. Технологічна карта уроку.
Лексикологія — розділ науки про мову, що вивчає лексику. 
Лексика української мови — це сукупність слів нашої мови, її слов-

никовий склад.
Багатозначність слова —  наявність у одного і того ж слова різних зна-

чень відповідно до різних контекстів, коли слово може переосмислюватись.
Багатозначність слова виникає у процесі розвитку мови. Наприклад, в 

українській мові слово вік залежно від контексту може означати:
1) століття (Ім’я його житиме віки);
2) життя кого-небудь (Батько кінчає свій вік, а син починає);
3) період часу, епоху (У дитячі любі роки я любила вік лицарства);
4) тривалий час (Тому сидіти доведеться, гляди — і цілий може вік);
5) ступінь у розвитку людини (З того віку дитячого поперед усього 

пам’ятаю нашу хату білу);
6) у сполученні з часткою не — у значенні ніколи (Раз добром нагріте 

серце, вік не прохолоне);
7) ствердження завжди (Потім хвилі морські голоситимуть вік надо 

мною (Леся Українка).
У багатозначних словах одне зі значень — первинне, перше. Його 

називаємо прямим значенням слова. Інші значення — вторинні, образні. 
їх називаємо переносними. Первинне значення слова є його прямим 
значенням. Найчастіше воно фіксується в тлумачних словниках першим. 
Однак з плином часу і розвитком мислення, мовлення, образності люди 
помітили подібність між різними предметами, ознаками, явищами. 
Відбулося перенесення значення. Так, прикметник «золотий», що позначав 
вироби, зроблені із золота, став також позначати колір. Наприклад, ми 
говоримо «золота осінь». Однак на цьому перенесення не закінчилося. 
Якщо у поданому прикладі перенесення відбулося зовнішньою ознакою — 
подібністю кольорів, то в словосполученні «золота людина» прикметник 
означає «хороша», «добра».

Переносне значення слова — це вторинне значення, що виникло 
внаслідок подібності предметів, явищ і ознак. Це явище лежить в основі 
таких тропів як метафора, метонімія та синекдоха.

2. Виконання тренувальних вправ.
1. За рядами виконайте пропоновані завдання. Звірте відповіді зі слов-

ником.
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 ***
Вийшов в поле боровик 
Та й узявся в боки,  
Бо він бачити не звик  
Обрії широкі. 

Покрутився на нозі,  
Реготом залився,  
Танцюристу-конику 
В пояс уклонився. 

Довго зайчик наш ганяв,  
Виспавсь на пісочку,  
Коли вечір вже настав — 
Викупавсь в струмочку. 

 ***
Ой, гоп, чики, чики. 
В мене нові черевики.  
Підківками цвьок, цвьок, цвьок! 
А ніжками скок, скок, скок!

 ***
Прилетіли журавлі 
І великі, і малі. 
Сіли собі на ріллі,  
Заспівали: «Тра-ра-рі». 

Де журавка ходила, 
Там пшениця родила. 
Де журавель походив, 
Там ячмінь уродив. 

 ***
На подвір’ї біля школи 
Петрик м’ячик кинув Олі.  
Одне одному кидали,  
Діти грались і стрибали. 

Раптом м’ячик швидко зник,  
I ніхто знайти не зміг.

***
Столярики-молодці  
Тешуть столики й стільці.  
Пилочками чики-чики,  
Молотками туки-туки.  
Чик-тук-туки, чик-тук-туки,  
В нас до праці здібні руки. 

Виростем великими — 
Яблук нарвемо. 
В кошики великі  
Ми їх складемо. 

Раз! Два! Три! Чотири! П’ять!  
Час прийшов нам спочивать.  
Тож піднімем руки вгору,  
Ніби глянемо на зорі. 

А тепер всі руки в боки, 
Як зайчата, — скоки-скоки!  
Десять, дев’ять, вісім, сім!  
Час за парти нам усім. 

 ***
Станем струнко! Руки в боки!  
Пострибаєм, як сороки, 
Як сороки-білобоки,  
Стрибу-стрибу, скоки-скоки!  
Пані горді і неквапні, 
По болоту ходять чаплі,  
А над ними комарі  
Політали угорі.  
Жабенята пострибали:  
Ква-ква-ква, ква-ква-ква! — 
Щоб спочила голова. 

 ***
Встало вранці ясне сонце,  
Зазирнуло у віконце.  
Ми до нього потяглися,  
За промінчики взялися. 

Будем дружно присідати,  
Сонечко розвеселяти.  
Встали-сіли, встали-сіли. 
Бачите, як звеселили. 

Стало сонце танцювати, 
Нас до танцю закликати:  
Нумо разом, нумо всі  
Потанцюєм по росі. 

 ***
Довгоносий чорногуз  
У болотечку загруз.  
Будем його рятувати,  
За хвостика витягати. 
Щоб не плакав чорногуз,  



287

Що в болотечку загруз.  
Раз, два, три, чотири, п’ять,  
Будем ніжки обмивать.  
Хай летить собі на волю  
І шукає кращу долю.  
Ми йому допомагали 
І в той час відпочивали.  
А тепер нам час сідати,  
Будем знову працювати. 

 ***
Сірий котик міцно спав, 
Навіть пісню не співав.  
Та, нарешті, пробудився  
І довкола обдивився. 

Став смачненько потягатись  
І чистенько умиватись.  
Порозчісував він вуса, 
Довгі-довгі, русі-русі. 

Зуби й кігті нагострив  
Й до комірчини побрів.  
Буде мишку полювати  
І добро оберігати. 

Ми, як котик, відпочили,  
Щоб зміцніли наші сили. 

 ***
Хмарка сонечко закрила, 
Слізки срібнії зронила.  
Ми ті слізки пошукаєм,  
У травичці позбираєм. 

Пострибаєм, як зайчата, 
Політаєм, як пташата,  
Потанцюємо ще трішки,  
Щоб спочили ручки, ніжки. 

Всі веселі? От чудово!  
А тепер до праці знову. 

 ***
Йшов по лісу їжачок,  
В нього шубка з голочок.  
Ніс багато грушечок, 
Аж болів йому бочок. 

Раз, два, три, чотири, п’ять! 
Зупинився спочивать.  
Піклувався їжачок  
Про маленьких діточок. 

Чарівних, непосидючих,  
Дуже милих і колючих.  
Десять, дев’ять, вісім, сім!  
Грушечки ці ніс він їм. 

 ***
Сірі гуси прилетіли, 
На галяві тихо сіли.  
Посиділи, посиділи,  
Потім встали,  
Побігали,  
Пострибали,  
Пір’ячко зронили 
І далі полетіли.

 ***
Дід у полечко ходив.  
Раз ходив, два ходив, три ходив. 

В полі ріпку посадив.  
Раз садив, два садив, три садив. 

А тоді сидів, чекав,  
Вже й мороз його лякав.

Вже і дощик накрапав,  
Вже і сонечко пекло. 

Рости, ріпко, вгору.  
Аж до неба досягай! 
А нам треба знову вчитись. 
До побачення! Бувай!
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