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ТЕМА УРОКУ:  «Односкладні речення з головним членом у формі 

підмета. Називні  речення» 

 

МЕТА: поглибити і систематизувати знання учнів про називні 

(номінативні) односкладні речення; сформувати вміння виділяти 

називні речення з – поміж інших видів односкладних речень; 

удосконалити навички правильно визначати види односкладних 

речень, конструювати їх і використовувати в усному і 

писемному мовленні; розвивати логічне  мислення; виховувати 

зацікавленість до духовної спадщини наших предків. 

 

ТИП УРОКУ: урок засвоєння  нових  знань. 

 

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ: групова діяльність, розвиток творчих 

здібностей, мультимедійні технології 

 

ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна дошка, листівки, залікові картки. 
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ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний  момент 

Вступне  слово  вчителя 

День  добрий, діти! Ще  один  урок  

до  нас  прийшов  за  розкладом  сьогодні, 

отож  давайте  зробимо  ще  крок , 

щоб  знов  пірнути  в  мовну  цю  безодню. 

 

Щоб краще працювалося, налаштуємо себе на активну роботу. Прошу  

повторювати за мною. 

«Я – учень, я – особистість творча. Я думаю, аналізую. Я не боюсь 

висловлювати свої судження. Помилившись, міркую далі. Шукаю істину. Я хочу 

багато знати.» 

Діти! А чи знаєте ви, що у всіх народів світу існує повір`я, що той, хто забув 

звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі, як блудний 

син, і ніде не може знайти собі притулку, бо він загублений для свого народу. 

Щоб не забути те, що виробилося протягом багатьох століть і  освячене віками 

пропоную присвятити наш урок святу що передує – Миколая. 

 

ІІ. Актуалізація  опорних  знань 

На попередніх уроках ви говорили про односкладні речення із головним 

членом у формі присудка. Перевіримо  ваші  знання  вивченого  матеріалу  за 

допомогою комп’ютерної презентації . 

«Клоуз – тест» вам необхідно продовжити речення одним словом. 

1. Речення, граматична основа якого складається з одного головного  члена 

називається …(односкладними) 

2. Односкладні речення, головний член яких називає дію, що виконує 

конкретна особа називаються …(означено – особовими) 

3. Односкладні речення, головний член яких означає дію, виконувану 

невизначеною особою називаються … (неозначено – особові) 
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4. Односкладні речення, головний член яких означає дію, що може 

стосуватися будь – якої особи в будь – який момент часу називається … 

(узагальнено – особовим) 

5. Односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, які не 

мають виконавця чи носія називаються… (безособовими) 

6. Означено – особові та неозначено – особові речення здебільшого  

вживаються у таких стилях мовлення …( художній , розмовний ) 

- Перевіримо тест (кожна вірна відповідь 0,5 бала), підрахуйте кількість балів 

і занесіть до залікової картки, що є у кожного. 

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку 

 

Учні повинні знати: - види  односкладних  речень; 

                                          - особливості односкладних низивних речень . 

Учні повинні вміти:  

- виділяти односкладні називні речення з-поміж інших видів речень; 

- оцінювати  роль  односкладних називних  речень  у  текстах  різних  стилів; 

- конструювати односкладні речення та правильно використовувати їх у 

власному  мовленні. 

 

       IV. Засвоєння нових знань в процесі практичної роботи з теми 
 

1. Самостійна  робота.(2бали) 

Прочитайте вірш, які художні засоби використовує автор у ньому. 

Випишіть односкладні речення з головним членом у формі підмета, назвіть 

способи вираження в них підмета. 

Темна нічка за шибками.  

Сон на крилах вже летить.  

Небеса блистять зірками,  

Та дитинка  ще не спить.  

У голівці сонні мрії...  

.... Хмари.  Небо. Зорі.  Рай....  
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Білі ангели - лелеї.  

А між ними Миколай...  

На санчатах щедрі дари -  

Вже готове все як слід.  

Ангели стають у пари  

І злітають вниз, на світ...  

Миколай, дідусь старенький,  

Ставить дари на столі,  

А дитя питає неньки:  

"Ненечко, чи це мені?"  

Темна нічка за шибками  

Заглядає до вікон.  

Спить дитятко біля мами,  

Усміхаючись крізь сон 

 

Учитель. Односкладні речення з головним членом-підметом — це називні 

речення (номінативні), в яких стверджується наявність предметів чи явищ. 

Головний член виражається іменником у називному відмінку, рідше – 

займенником або іменним словосполученням. З другорядних членів у називному 

реченні можуть бути тільки означення. 

Інколи називні речення можуть починатися вказівними частками ось, он:  

Наприклад: Ось  хмари . Он зоря. 

Номінативні речення можуть бути як поширені, так і непоширені. Називне  

речення,поширене означенням, може мати синтаксичний омонім – двоскладне  

речення. 

Наприклад: Темна ніч. (називне) – Ніч темна. (двоскладне) Розрізняти  

називні речення та двоскладні допомагає порядок слів, інтонація, контекст. 

Завдання 1 

Перед вами тексти. Прочитайте їх. До яких стилів мовлення належить кожен 

з них. Чи є в них номінативні речення. Яку позицію вони там займають, яку 

функцію виконують . 
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1. (Науковий  стиль) 

Дохристиянські паралелі. Свято Св. Миколая має ще й назву Миколи 

Теплого. Воно сягає традицій стародавнього культу Прадіда, або 

дохристиянського бога Велеса. Інший відбиток первісних вірувань на постаті Св. 

Миколая — перегукування постаті Миколая із уособленнями грецького 

Посейдона  та римського Нептуна. 

2. (Публіцистичний  стиль) 

До Дня Святого Миколая Чудотворця Президент України Віктор Ющенко 

разом з дружиною пані Катериною Ющенко провів святковий прийом на честь 

талановитих дітей України, які зробили внесок у зміцнення іміджу нашої 

держави, повідомляє прес-служба Президента. Переможці всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів та олімпіад. Чемпіони світу та Європи. Лауреати 

міжнародних фестивалів. Ось  вони , ті , хто  був  запрошений  на  свято  Миколая  

до  Голови  держави . 

3.(Художній  стиль) 

Срібні дерева.  Срібне гілля. 

Сріблом пухнастим вкрита земля. 

Срібні у синьому небі хмарки, 

В срібних заметах срібні стежки. 

 

V. Виконання  вправ на закріплення одержаних знань 
 

Творча  робота №1 

Уявіть, що ви пасажири поїзда. За вікном пробігають різноманітні краєвиди. 

Відтворіть їх за допомогою номінативних речень. (Можна використовувати інші 

види односкладних речень). 

      

Правильно  виконану  роботу  оцініть  у  два  бали. 
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Вибіркова  робота  

Зачитайте текст. Випишіть тільки номінативні речення, схарактеризуйте 

головний член. Поясніть свій вибір. Які ще односкладні речення ви помітили. 

Обґрунтуйте  вибір. 

Темна зимова ніч. Святий Миколай сходить із небес до українських дітлахів, 

звідки він бачить і знає, як поводяться діти цілий рік. Золоті сани. Білі золотогриві   

коні. До хати заходить дверми. Подарунки підкладає завжди під подушку. Часто 

його супроводять світлокрилі янголята, а недалечко крутяться й чортики, котрі 

переконують святого, що вкраїнські діти були геть нечемні, тому не заслуговують 

на небесні гостинці. А самі рогаті вертихвости тільки й мають на очі, як украсти 

торбу з дарунками. Проте нічого в них не вийде! Миколай усе знає, та й ангелики 

добре пильнують. Всі хлопчики і дівчатка отримають дари від святого. Й лише 

дуже неслухняні дістануть від Миколая золоту-срібну різку та наказ виправитись 

до наступного року. Отож, вітаймо святого Чудотворця, що загостив до нашого 

краю! 

Правильно виконану роботу оцініть у два 

бали. 

Творча  робота.№2 

У нас, в Україні, діти, з великим нетерпінням 

чекають 19 грудня. Діти напередодні свята 

пишуть листи до Святого Миколая, моляться до 

нього. У день перед святом згадують всі свої 

добрі і злі вчинки, зважують: чого більше. 

Я виготовила для вас невеличкі листівочки, 

отже я є їх автором. Пропоную вам стати 

співавторами. Кожен з вас заповнює цю листівку, 

написавши листа до Святого Миколая. 

Намагайтеся використовувати односкладні речення. 
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Обміняйтеся роботами і оцінить твори один одного. Оцінку внесіть до 

залікової картки (три бали). 

 

VI. Підбиття підсумків уроку 

     Оцінювання 

Діти, на початку уроку ми ставили перед собою мету (повернутися до мети). 

Як ви гадаєте, ми виконали все, що планували ? 

Ми поглибили знання про односкладні  речення - дізналися про ще один їх 

різновид ;навчилися відрізняти номінативні речення від інших видів; утворювали 

речення та використовували їх в мовленні.  

Я прошу вас, користуючись заліковими картками, оцінити свою роботу. 

(Додайте всі бали за письмові роботи, якщо ви відповідали усно  +1 бал) 

 

VІІ. Завдання додому та інструктаж до його виконання 

Домашнє  завдання на вибір:  

1. Опрацювати теоретичний матеріал стор. 145 -148. 

2. Зробити вправу 229 (стор.146) 

3. Зробити презентацію на тему «Що для мене Свято Святого Миколая?» 

використовуючи називні речення. 

Хочу  завершити  урок  такими  словами : 

А ви, мої дорогі діти, 

Дбайливі будьте, не ліниві, 

Стійкі у праці й терпеливі. 

Будьте добрі, а не злі, 

Щоб всього світу школярі  

На вас дивились і казали: 

“Які ж ці діти України вдалі! 

Яка ж ця славна Україна, 

Як в неї кожна- ось така дитина” . 

 

Дякую  вам  за  урок ,  до  побачення! 


