
Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради 

ТЕМА УРОКУ: «Означено - особові речення» 

МЕТА: закріпити поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з 

означено-особовим реченням, способами вираження в ньому 

головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у 

висловлюваннях, моделювати й конструювати їх відповідно до 

комунікативного завдання; розвивати у дітей навички роботи в 

малих групах, учити працювати за таблицями, користуватися 

різними способами засвоєння почутого і прочитаного; за допомогою 

мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати 

милосердя, доброту, шанобливе ставлення до інших у 

восьмикласників. 

 

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань (формування мовної 

компетенції). 

 

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ: дослідження,робота з таблицею, рефлексія, 

вікторина, бліц-опитування, робота в парах, мультимедійні 

технології. 

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.-240 с.: іл., 

- мультимедійна дошка, залікові картки. 

 

Тільки тоді станеш людиною, 

 коли навчишся бачити людину в … 

 (О.Радищев)  
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ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. Емоційна підготовка учнів до уроку 

Рефлексія «Ваш настрій» 

Умови. Намалюйте свій настрій на полях у зошиті за допомогою смайлика. 

 

 

 

 

 

Учитель. Радійте всьому, що вас оточує, і все радітиме вам. Не шкодуйте 

цвіту й теплоти душі, даруйте красу іншим людям. Так витончено й красиво 

можна сказати, коли добре володієш скарбами мови рідної. 

Слово чарівне! Яка в нього сила!  

Скажеш з любов'ю - і радість росте!  

Слово ласкаве народжує крила  - 

Ви не забудьте ніколи про те! (Н.Красоткіна) 

 

II. Актуалізація  опорних  знань 
 

Бліц-опитування: «Мовознавча вікторина» 
 

Умови. Учні мають якнайшвидше підняти руку, щоб відповісти на 

поставлене запитання, інші слухають і доповнюють однокласників. (За 

правильну відповідь без наведення прикладів нараховується 1 б; за правильну, 

але неповну відповідь із прикладом - 2 б; за правильну повну відповідь із 

прикладом - 3 б. Веде вікторину вчитель. Учні ,які отримали бали, фіксують 

набрану кількість балів у залікових картках). Запитання: 

• Які речення називаються односкладними? 

• Від чого залежить поділ односкладних речень на типи? 

• Які види односкладних речень з головним членом у формі присудка ви 

знаєте? 

• Які види односкладних речень з головним словом у формі підмета ви 

знаєте? 



• Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради 

• Чи можуть односкладні речення виступати частинами складного 

речення? 

• Яке значення в мові відіграють односкладні речення? 

• Чи потрібен в односкладних реченнях другий головний член? 

 

«Знайди закінчення епіграфа» 

Виправте порушення у чергуванні прийменників у-в та сполучників і-й.  

У 1 колонку запишіть словосполучення, в яких не робили виправлень, у 2 – в 

яких зробили виправлення. 

Пішов у Київ, пливеш в морі, любов й віра, ударив в дзвін, Андрій і Галина, у 

школі, мив й сушив, сільський і міський, в нього, у його дідуся, кімната у 

Оксани.  

Яким правилом ви користувались? 

(Якщо зробили правильно, поставте собі в залікову картку ще 1 бал) 

З других букв прочитайте кінцівку нашого епіграфа до уроку. Запишіть вислів у 

зошити, підкресліть граматичні основи. Яке це речення? Чим виражені 

присудки? 

 

ІІІ. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку 

 

Учитель. Означено-особові речення виражають різні спонукання - 

накази, прохання, побажання, заклики (Робіть добро людям!). Чи можемо ми 

без таких речень обійтися в повсякденному мовленні? Напевно, ні, бо їх часто 

вживають у розмовному й художньому стилях. Отож сьогодні ми вчимося 

правильно й доречно використовувати цей тип речень у мовленні. 

• Ознайомтеся із завданнями уроку, додайте до них власні очікування. 

Завдання уроку. 

Учні повинні знати: як вирізняти з-поміж односкладних речень означено-

особові; способи вираження головного члена в означено-особовому реченні. 

Учні повинні вміти: визначати й використовувати в мовленні означено-

особові речення; створювати власне висловлювання відповідно до ко-

мунікативного завдання;коментувати прочитане; визначати граматичну основу  
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речень; самостійно працювати за підручником, таблицею; замінювати двоскладні 

речення односкладними; оцінювати власні досягнення. 

 

ІV. Засвоєння нових знань в процесі практичної роботи з теми 
 

1. Творче спостереження з елементами зіставлення 

Прочитати висловлювання. Визначити їх стильову належність.  Списати 

останнє речення другого тексту, виділяючи головні члени. Пояснити значення 

слів іншомовного походження. Дослідити, яка відмінність у синтаксичній 

організації речень обох висловлювань.  

№ 1 

Свою діяльність Червоний Хрест в Україні розпочав під час Першої 

світової війни у Києві 18 квітня 1918 року . Ми допомагали біженцям та 

військовополоненим, турбувались про інвалідів і дітей-сиріт. Під час голоду 

1921-23 років ми організували сотні безкоштовних їдалень, надавали селянам 

мільйони продовольчих пайків 

№ 2 

Щороку обслуговуємо понад 105 тисяч самотніх хворих похилого віку, 

майже 23 тисячі інвалідів війни та праці, більше ніж 25 тисяч учасників Великої 

вітчизняної війни, понад 8 тисяч інвалідів дитинства. Завжди надаємо 

підтримку при надзвичайних ситуаціях та стихійних лихах. Також проводимо 

різноманітні гуманітарні програми, основними з яких є медико-соціальна 

допомога, профілактика ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, Міжнародна 

Чорнобильська програма, заохочення донорського руху. Здійснюємо практичні 

заходи щодо з'ясування долі членів роз'єднаних родин, розшуку документів, 

з'ясування стану могил, забезпечуємо підтримку через послання Червоного 

Хреста. Ще протидіємо торгівлі людьми та виховуємо ідеали гуманізму та 

толерантності в суспільстві шляхом популяризації гуманітарних цінностей, 

основ Міжнародного Гуманітарного права, впроваджуємо кампаній зі 

зменшення стигми та дискримінації уразливих верств населення. 
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2. Робота з підручником 

Порівняйте матеріал таблиці з теоретичним матеріалом на сторінці 131.  

Робота в парах: "Ти - мені, я - тобі". 

Умови. Учні формулюють запитання одне для одного, прочитавши 

відомості про означено-особові речення за підручником, обмінюються 

підготовленими матеріалами й дають відповіді. 

(Якщо відповіді точні, внесіть до залікової картки ще 2 бали). 

 

V. Виконання  вправ на закріплення одержаних знань 

 

 1.  Вибірковий диктант 

З-поміж поданих речень виписати лише односкладні, у яких головний член 

виражений особовим дієсловом. Визначити спосіб, час, особу й число головного 

члена у виписаних реченнях. 

1. Щасливий, бо даруєш щастя багатьом людям. (Дені Дідро) 2. Ображаючи 

іншого, ти не турбуєшся про самого себе. (Леонардо да Вінчі) 3. Коли робиш 

інших щасливими, не можеш сам бути нещасним. (Гельвецій) 4. Якщо ти 

байдужий до страждань іншого, ти не заслуговуєш на звання людини. (Сааді) 5. 

Підніміть слабкого – цього замало: ще потім його й підтримайте. ( В.Шекспір) 6. 

Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її ображає. (Марк Аврелій) 

Серед виписаних речень визначити, у яких із них дія виконується  

означеною особою. 

(Якщо завдання виконали вірно, внесіть до залікової картки ще 2 бали). 

 

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) 
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2.  «Пригадайте!» 

Назвіть часові, особові йспособові формидієслова в українській мові. 

 

 

 

 

 

 

Подивіться на екран і пригадайте правило написання закінчень у різних 

дієслівних формах. 

3. "Вправа з ключем" 

Від поданих дієслів утворіть форми 1 особи множини, запишіть їх у дві 

колонки: 1) із закінченням -имо(-їмо); 2) із закінченням -емо (-ємо). 

Із других літер записаних дієслів прочитайте вислів Л.Первомайського 

("Бути людиною нелегко"), прокоментуйте його. 

Обмережити, рушити, знати, втратити, викроїти, переписати, кликати, 

улагодити, любити, одержати, перемолоти, виростити, знешкодити, згадати, 

сказати, боронити, полоти, сюрчати. 

(Якщо завдання виконали вірно, внесіть до залікової картки ще 1 бал). 
 

1. Творча робота 

Передивіться презентацію «Дивіться на нас, як на рівних». Напишіть есе на 

тему «Будьте милосердними!», використовуючи означено-особові речення. 

(Якщо завдання виконали вірно, внесіть до залікової картки ще 3 бали). 

 

VI.  Підбиття підсумків уроку 
 

Рефлексія 

Умови. Учні мають порівняти здобуті результати з очікуваними, зробити 

висновки. 

Висловіть свої враження від уроку, продовживши речення: 

Найбільші труднощі я відчув... 

Я зрозумів, що... 

У дієсловах І дієвідміни в особових 

закінченнях пишемо -є (-є);  

у дієсловах IIдієвідміни –и (-ї). 

Наприклад: пишемо, сидимо 
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Мені вдалося... 

Наступного уроку мені хотілося б... 

 

VІІ. Завдання додому та інструктаж до його виконання 

Вивчити правило стор.131. Середній рівень: вправа 198 (стор.133): 

достатній - вправа 193 (стор.131); високий: напишіть висловлювання на тему 

«Іду стежкою добра».  

 

 



 


