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ТЕМА УРОКУ:  «Узагальнено-особові речення» 
 

МЕТА:  

Навчальна - поглибити і систематизувати знання учнів про односкладні 

речення; сформувати вміння виділяти узагальнено-особові 

речення з – поміж інших видів односкладних речень; про способи 

вираження в ньому головного члена; удосконалити навички 

правильно визначати види односкладних речень, конструювати їх 

і використовувати в усному і писемному мовленні.  

Розвивальна - розвивати логічне  мислення, творчі здібності;навчити 

учнів реально оцінювати екологічну ситуацію. 

Виховна - виховувати шанобливе ставлення до всього живого, любов до 

рідного краю, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати 

почуття відповідальності за збереження природи. 
 

ТИП УРОКУ: урок засвоєння  нових  знань. 

ВИД УРОКУ: комбінований. 
 

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ:  

1. Інформаційно-рецептивний: а) словесний, розповідь-пояснення, 

бесіда; 

2. Проблемно-пошуковий: рефлексія, робота з таблицею, робота в парах, 

завдання ситуативного характеру; 

3. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва (вірш 

мультимедійні технології 

ОБЛАДНАННЯ: 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. 

ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ: 

1. Організаційний  момент (1 хв.) 

2. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.) 
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3. Актуалізація  опорних  знань (3 хв.) 

4. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (2 хв.) 

5. Вивчення нового матеріалу: 

- Самостійна  робота 

- Робота з підручником (15 хв.) 

- Робота біля дошки (5 хв.) 

- Завдання ситуативного характеру. Творча робота ( 10 хв.) 

6. Підсумок уроку (4 хв.) 

7. Завдання додому та інструктаж до його виконання (3 хв.) 

 

Схаменіться, будьте люди, 

                                                                          Бо лихо вам буде! 

Т.Шевченко 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний  момент 

Рефлексія «Ваш настрій» 

Намалюйте свій настрій на полях в зошиті за допомогою смайлика. 

 

 

 

 

 

 

Сподіваюся, що урок поліпшить ваш настрій, бо ми будемо працювати над 

односкладними реченнями та усвідомимо свою значущість у розв’язанні 

критичної сучасної екологічної ситуації.  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Вступне  слово  вчителя 

Діти! Стан навколишнього середовища України на сьогодніший день 

вважається критичним. За тривалістю життя населення Україна посідає 52 

місце в світі. З 1991 року зареєстровано природне скорочення населення. 
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Особливо вражаючим є показники смертності дітей на першому році життя: 

13,6 на 1000 народжених. Це у 1,5 рази більше, ніж у розвинених країнах. 

Постає справедливе питання: що стало причиною цього? Відповідь фахівців - 

забруднення навколишнього середовища. У 1992 році Організація Об’єднаних 

націй зібрала конференцію, на якій 25000 людей, представників усіх народів 

світу, розробили план відновлення навколишнього середовища нашої планети. 

Цей план отримав назву “Завдання на ХХІ століття”. У ньому говориться: 

“Головною причиною безперервного і безупинного погіршення стану 

навколишнього середовища є неврівноважений спосіб споживання та 

виробництва, особливо в промислово розвинених країнах”. Цей документ 

закликає людей з розвинених країн перейти до більш стабільного способу 

життя. Ми повинні навчитися тому, що треба робити, щоб змінити свій стиль 

життя щодо сміття, води, енергії, рослин, покупок, стосунків з іншими, 

здорового способу життя. 

 Адже потрібно від нас не так багато: просто вести себе більш 

дисципліновано щодо рідної Землі. 

Тож я запрошую кожного із вас взяти участь в обговоренні питання: «А що 

я можу зробити для планети?» 
 

ІІІ. Актуалізація  опорних  знань 
 

Лінгвістична гра «Третє зайве» 

У кожній групі речень визначте «зайву» синтаксичну конструкцію. Свій 

вибір обґрунтуйте. 

І.  1)  Люби свій край. Всю душу солов’їну і серця жар віддай йому в піснях.   

                                                                                                           (В.Сосюра) 

    2) Люблю України коханої небо… (В.Сосюра) 

   3) За всіх скажу, за всіх переболію  (П.Тичина) 

ІІ. 1) Людина починається з добра! (Л.Забашта) 

    2) Поспішайте робити добро! (О.Довженко) 

   3) Собори душ своїх бережіть, друзі. (О.Гончар) 
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Знайдіть граматичні основи. Чим виражені присудки? Кого стосується 

присудок «люблю»? (означеної особи), а присудок – «люби»? (усіх) 

 

ІV.Повідомлення теми, мети і завдань уроку 
 

Узагальнено-особові речення виражають дію, що її має виконувати 

узагальнена особа або й усі. Переважно такі речення є прислів’ями і 

приказками. Чи можемо ми без таких речень обійтися в повсякденному 

мовленні? Напевно, ні, бо їх часто вживають у розмовному, художньому, 

науковому та діловому стилях мовлення. 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 

узагальнено-особові; способи вираження головного члена в узагальнено-

особовому реченні. 

Учні повинні вміти: визначати й використовувати в мовленні узагальнено-

особові речення; працювати в парах; створювати власне висловлювання 

відповідно до комунікативного завдання, коментувати прочитане; визначати 

граматичну основу речень; самостійно працювати за підручником, таблицею. 

 

V. Засвоєння нових знань в процесі практичної роботи з теми 
 

1. Самостійна  робота 

Прочитайте вірш, які художні засоби використовує автор у ньому. 

Випишіть односкладні речення з головним членом у формі присудка, 

назвіть способи вираження в них присудка. 
 

 Любіть природу рідну, завжди милуйтеся нею: 

 Ранковими світанками, вечірньою зорею. 

 Любіть дерева голі, любіть дерева в шатах. 

 Вони, ніби колиска, неначе рідна хата. 

 Не спричиняйте болю, не рвіть природні коси, 
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 А щоб росли густії, споліскуйте у росах. 

 Із трепетом великим підходьте до природи, 

 Вслухайтеся в гармонію, в її чарівні оди. 

 Все на землі, все треба берегти: 

 І птаха, й звіра, і оту травинку. 

 Не чванься тим, що цар природи ти, 

 Бо врешті ти – лише її частинка. 

 Так, частка – невеличка і залежна 

 — Цю істину сприймай беззастережно. 

 Якщо береш, то треба віддавати, 

 Коли й надалі хочеш царювати.У яких реченнях дія  має виконуватися 

усіма? Це і є узагальнено-особові речення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Робота з підручником 
 

Порівняйте матеріал таблиці з теоретичним матеріалом на сторінці 137.  

Робота в парах: «Ти - мені, я – тобі». 

Умови. Учні формулюють запитання одне для одного, прочитавши 

відомості про узагальнено-особові речення за підручником, обмінюються 

підготовленими матеріалами й дають відповіді. 
 

VІ. Виконання  вправ на закріплення одержаних знань 

 

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. 
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1. Робота з підручником 

Вправа 210 (колективна робота) 

2. Тематичне письмо-гра 

Напишіть кінцівку прислів’я: 

 Не журись, та …(за діло берись) 

 Хто дбає, той …(і має) 

 Найбільше багатство - …(здоров’я) 

 Здоров’я маємо – не дбаємо, а стративши – …(плачем) 

 

3. Робота біля дошки 

Зробіть повний синтаксичний розбір 1 речення. 

 

4.  Завдання ситуативного характеру. Творча робота 

Україна та 30 інших країн, у яких мешкає 20% населення світу, 

використовують 80 % ресурсів планети і витрачають 75% з них марно через 

недбалість і несвідоме ставлення. Оскільки значна частина цих ресурсів 

споживається людьми в процесі домашнього господарювання, то спосіб життя, 

обраний кожним з нас має величезне значення. Перехід кожної людини до 

способу життя більш дружнього для навколишнього середовища дасть великий 

поштовх для розв’язання екологічних проблем. 

Сотні тисяч людей в різних країнах вже живуть по-іншому, прагнучи 

стійкого розвитку людства. Запрошую і вас приєднатися до цього руху. 

Що ж ми можемо зробити для того,щоб змінити свій стиль життя щодо 

сміття, води, енергії, рослин, покупок, стосунків з іншими, здорового способу 

життя. 

 Як нашу Землю знову перетворити на квітучий сад, чарівну красуню, яку 

оспівували поети? Кожен із нас має думку про це.  

Тож я пропоную скласти Лист для батьків, де повідомте: 

 1. Що треба зробити? 

 2. Хто це буде робити? 

 3. Де воно буде робитись? 
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 4. Коли це буде робитись? 

 5. Для чого це потрібно? 

 Яку форму ви виберете — ваша справа. Це може бути схема або поезія, 

або твір-роздум 

Але є одна умова: у листі ви повинні використати лише узагальнено-

особові речення. 

 

VIІ.  Підбиття підсумків уроку 
 

Рефлексія 

Умови. Учні зачитують роботи (вибірково) і мають порівняти здобуті 

результати з очікуваними, зробити висновки. 

Висловіть свої враження від уроку, продовживши речення: 

Найбільші труднощі я відчув... 

Я зрозумів, що... 

Мені вдалося... 

Наступного уроку мені хотілося б... 

 

А закінчити наш урок мені хочеться такими словами: 

Любіть Україну у сні й наяву, 

 вишневу свою Україну, 

Красу її, вічно живу і нову, 

 і мову її солов’їну… 

Любіть Україну, 

 як сонце, любіть, 

 як вітер, і трави, і води… 

В годину щасливу 

 і в радості мить, 

 любіть у годину негоди. 

( В.Сосюра) 

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ: ВАША УЧАСТЬ Є ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ ПЛАНЕТИ 
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VІІІ. Завдання додому та інструктаж до його виконання 

Вивчити правило стор.137. Середній рівень: вправа 211 (стор.139): 

достатній- вправа 209(2) (стор.138); високий: доповніть лист батькам 3-4-ма 

власними висловлюваннями у формі односкладних узагальнено-особових 

речень. 

Намалюйте своє місто у майбутньому (для творчих учнів). 

 

 

 


