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ТЕМА УРОКУ: «Односкладні речення як синтаксичні явища» 

МЕТА: поглибити знання учнів про будову простих речень, ознайомити з 

видами односкладних речень; розвивати у дітей навички роботи в 

малих групах, учити працювати за таблицями, користуватися 

різними способами засвоєння почутого і прочитаного, створювати 

монологічні висловлювання різних типів; виховувати любов до 

рідного слова, сприяти естетичному розвитку особистості.  

 

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нового матеріалу.  

 

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ: рефлексія, метод «Мікрофон», бліц-опитування, 

робота в групах, дослідження, робота з таблицею, мозковий штурм. 

 

ОБЛАДНАННЯ: підручник. Рідна мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. 

навч. закл./ О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. ред. І. Вихованець.- 

К.: Зодіак-ЕКО, 2008, схема, таблиці «Типи простого речення», 

«Типи односкладних речень», мультимедійний супровід, кольорові 

смужки, пам'ятка «Як працювати у групі», картки для 

самооцінювання 

 

 

Мово! Течеш вічно й вільно, як Ріка,  

«Тече вода в синє море, та не витікає...», 

а на ній човни золотії звуків, слів мови –  

«із сивої давнини причалюють човни золотії»... 

П.Загребельний 
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ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. Емоційна підготовка учнів до уроку 

Рефлексія «Ваш настрій»  

Умови.  Перед учнями в довільному порядку розкладено кольорові смужки, 

вони  вибирають колір до вподоби, відповідно до власного психологічного стану; 

учитель інтерпретує ці кольори. 

Пояснення психологічного наповнення кольорів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. Сподіваюся, що урок поліпшить ваш настрій, бо ми будемо 

працювати над такою розмаїтою мовною стихією, як і обрані вами стрічки.  

Тепер створімо групи для подальшої роботи. Зверніть увагу на екран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червоний - піднесеність Оранжевий  - радість 

 

Жовтий - приємність 

 

Зелений - спокій 

 

Фіолетовий - тривожність 

 

Синій - сум 

 

Чорний - незадоволення 

 

Білий - складно визначитися 
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ПАМ'ЯТКА 

 

Як працювати у групі 

Швидко розподіліть ролі: голова, посередник, секретар, 

доповідач. Можете мінятися ролями. 

Голова: зачитує завдання групи; організовує порядок 

виконання; пропонує учасникам групи висловитися по черзі; 

підбиває підсумки роботи; за згодою членів мікроколективу 

визначає доповідача. 

Секретар: стисло записує результати роботи; як член групи 

мас право висловити думку, допомогти доповідачеві. 

Посередник: стежить за часом; заохочує групу до роботи. 

Доповідач:чітко висловлює вироблену спільно думку; доповідає 

про результати роботи групи. 

Усі: висловлюються швидко, чітко, по черзі, за бажанням, не 

перебивають одне одного, критично оцінюють ідеї товаришів, 

нікого не ображають, спільно розв'язують поставлену проблему, 

виходять із того, що кожна думка має право на існування. 
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II. Актуалізація опорних знань 

Метод «Мікрофон» 

Розкажіть про типи простого речення, передаючи умовний мікрофон 

товаришеві. Використовуйте матеріал таблиці. 

Типи простого речення 

Принципи розподілу Групи речень 

1. 3а граматичною 

будовою 
Двоскладні 

На човнику й веслі 

від нас від’їхав 

травень (М.Стельмах) 

Односкладні 

У сон задувало свіжим   

краплистим вітром 

(Є.Гуцало). 

 

2. За наявністю 

другорядних членів 
Непоширені 

Сонце заходить... 

(Т.Шевченко). 

Поширені 

Ранок починався тихий 

та лагідний. 

3. 3а  наявністю 

необхідних членів 

речення 

Повні 

Розгнуздані коні 

пророче     іржуть 

(Б.Олійник). 

Неповні 

Знизу мене охоплював 

світ казки, а зверху - казка 

весни  (М.Стельмах). 

4. За наявністю звер-

тань, вставних слів, 

словосполучень і ре-

чень, відокремлених 

членів речення, од-

норідних членів 

Неускладнені 

Весна іде, красу 

несе... 

Над Русанівкою тиха 

осінь тче неповторні     

узори (І.Цюпа). 

Ускладнені 

Весну, либонь, за-

чарували. Батьку, мій 

батьку, як мені прогнати 

того сича? (В.Шевчук). 

 

III. Мотивація навчальної діяльності 

Повідомлення теми, мети і завдань уроку 

Учитель. Ми вже багато знаємо про просте речення, сьогодні ж розглянемо 

види односкладних речень. 

Запис теми й опрацювання епіграфа, уроку. 

Поясніть, як ви розумієте вислів, узятий за епіграф уроку. 
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Учитель. Справді, мова, як річка, буває різною, і ми маємо спрямувати її в 

потрібне річище - синтаксис односкладного речення. Прочитайте, що нам 

потрібно знати іі уміти, додайте власні очікувані результати. 

 

 

Завдання уроку 

Учні повинні знати: відмінність у будові односкладних і двоскладних речень; 

види односкладних речень; роль односкладних речень у мовленні. 

Учні повинні вміти: працювати у групах; коментувати прочитане; визначати 

граматичну основу речень; самостійно працювати за підручником, опорними 

схемами, таблицею; замінювати двоскладні речення односкладними; оцінювати 

свою роботу. 

Отже, основне наше завдання - зрозуміти, чим односкладні речення 

відрізняються від двоскладних, які є види односкладних речень, усвідомити їхню 

роль у мовленні. 

 

IV. Засвоєння нових знань в процесі практичної роботи з теми 

Гра «Злови помилку!» 

Виправте неправильності утвердженні. 

Головні члени речення: підмет простий і складений, присудок простий, 

складний дієслівний та іменний. 

Бліц-опитування 

• 3 чого складається граматична основа речення? 

• Що таке присудок? 

• Якою частиною мови найчастіше виражається присудок? 

• Що таке інфінітив? Безособові дієслова? 

• Розкажіть про особу як граматичну категорію. 

• Що таке підмет? Якою частиною мови найчастіше виражається підмет? 

Робота у групах за підручником 

1-ша група. Виконайте вправу 192 (ст.131). 

2-га група. Виконайте вправу 201 (ст.134). 
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3-тя група. Виконайте вправу 208 (ст.138). 

4-та група. Виконайте вправу 215 (ст.42). 

5-та група. Виконайте вправу 224 (ст.145). 

Тепер, коли знаєте, чим виражений присудок у ваших реченнях, за поданою 

схемою визначте тип односкладних речень, з якими ви працювали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи односкладних речень 
Способи вираження головного 

члена 

Означено-особові 

(художній і розмовний 

стилі) 

1) дієслово у 1-ї чи 2-ї особи 

теперішнього  чи майбутнього часу 

дійсного способу; 

2) дієсловом наказ, способу (дія 

конкретної особи, предмета) 

Неозначено-особові 

(художній стиль) 

дієсловом у формі 3-ї особи множини 

теперішньому чи майбутньому часу або 

у формі множини минулого часу (дія 

неозначеної особи) 

Узагальнено-особові  

(художній, розмовний стилі) 

прислів’я і приказки 

дієсловом у формі 2-ї особи однини 

(рідше – в інших особах);  

(дія узагальненої особи) 

Безособові  

(художній,  

розмовний стилі) 

1) безособовим дієсловом; 

2) особовим дієсловом у   

    безособовому значенні; 

3) дієслівною формою  

    на –но; -то;  

4) словом нема(є); 

5) предикативним прислівником; 

6) інфінітивом. 

 

Називні  

(художній, публіцистичний, 

розмовний стилі) 

Іменником у Називному відміннику 

(іноді при ньому є додатки і 

означення) 
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V. Вправи на закріплення одержаних знань 

1. Двоскладні речення усно перебудуйте на односкладні, зробіть висновок про 

особливості побудування речень обох різновидів у зв'язному висловлюванні. 

Якось увечері йду я від знайомих лісом. Тиша навколо. Тільки під ногами 

пісок рипить. Стежку листя притрусило. Я не бачу її. Навіть страх узяв, що я 

можу збитися. Казали ж мені знайомі: "Чого ти вирушаєш проти ночі?" Думаю я 

собі отак, і раптом - щось рвонуло в мене з-під ніг. Аж холод пішов поза плечима. 

Я зупиняюся, як укопаний. Дивлюсь я. Це ж заєць. Тільки курява закурила за ним. 

2. Запишіть під диктовку рядки з віршів Миколи Лукова. Визначте вид 

односкладних речень, користуючись таблицею. 

Короткий вік. І треба поспішати  

Життя вмістити у жагучу мить. 

 Ромашки. Маки. Мальви біля хати. 

 Сяйнув і згаснув... Вітер хить та хить. 

На душі - ані хмарини.  

Гарно в рідній стороні. 

 Кущ осінньої калини 

Паленіє у вікні. 

3. «Мозковий штурм» 

Учитель. Знайдіть головні члени речення і визначте тип речення за 

граматичною основою. 

Золота осінь. – Осінь золота. 

Чиста річка. – Річка чиста. 
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Вимитий посуд. – Посуд вимитий.  

Після виконання завдання діти повинні зробити висновок, що логічний 

наголос та порядок слів в реченні впливають на його тип. 

               

VІ. Підбиття підсумків уроку 

Рефлексія 

 

• Яка група, на ваш погляд, працювала найкраще? 

• Виставте оцінки. 

• Що ви побажали б членам своєї групи на наступний урок? 

Самооцінювання за карткою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Завдання додому та інструктаж до його виконання 

Середній рівень: вправа 198; достатній - вправа 193; високий: написати 

коментар з використанням односкладних речень до вислову Ежена Делакруа: 

«Якщо відкриєш у собі якусь ваду, то замість маскувати її, перестань лукавити і 

виправляйся». 

Дата _______ Прізвище ________  

 

№ Як я працював на уроці 
Оцінка 

(1- 3 бали) 

1 Я повторив раніше вивчений матеріал.   

2 Я висловлював нові ідеї  

3 
Я плідно працював у групі, виконував усі 

завдання. 
 

4 
Зможу скласти узагальнену розповідь за 

таблицею. 
 

   

 

 


