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Scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej 

 

Елеонора Палихата 

 

ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ  

УЧНІВ ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

Навчання діалогічного мовлення, культури міжособистісного спілкування 

відбувається на уроках розвитку зв’язного мовлення (РЗМ), зокрема на 

уроках діалогування під час вивчення української мови. Кількість уроків 

навчання діалогічного мовлення регламентується вимогами програми з 

української мови для учнів основної школи, яка визначає години для 

розвитку мовлення у кожному класі. Наприклад, у програмі подано 22 

години на РЗМ, які учитель розподіляє на перекази (6 год), твори (5 год), 

уроки діалогування (6 год), оформлення ділових паперів (2 год), написання 

текстів публіцистичних стилів (3 год). Враховуючи мовно-мовленнєві 

потреби учнів класу, учитель може збільшувати чи зменшувати кількість 

годин на той чи інший вид роботи з РЗМ. Тому ми пропонуємо більшу 

кількість розробок уроків для навчання діалогування, ніж заплановано у 

програмі, чим даємо учителеві можливість вибрати із запропонованих 

потрібні для його класу. 

Проблему навчання діалогічного мовлення студіювала низка 

дослідників, зокрема: Н. Правова, О. Бондарчук, О. Власенко та ін. (у 

початкових класах), Е. Палихата, О. Єфименко, А. Ляшкевич та ін. (в 

основній школі), О. Орлова, І. Савчак та ін. (у вищій школі), але розробки 

уроків для навчання діалогічного мовлення учнів третього року навчання в 

основній школі не були предметом науково-методичного дослідження.  
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Звідси мета статті – запропонувати розробки уроків із діалогічного 

мовлення для учнів третього року навчання в основній школі, матеріали яких 

можна використати учителям української мови під час підготовки власних 

поурочних планів. 

Завдання статті – подати відомості про знайомство з іншою особою 

прямо і через посередника, з окремими жанрами діалогічного і полілогічного 

мовлення, з допоміжними опорами, які мають здатність стимулювати 

продукування діалогічних і полілогічних висловлювань. 

УРОК 1. 

Тема: Знайомство прямо і через посередника; репліки-стимули і 

репліки-реакції з приводу знайомства. Жести та міміка під час знайомства. 

Інтонація, що супроводжує знайомство. 

Мета: Ознайомити учнів із проведенням знайомства прямо і за 

допомогою посередника, з репліками, які промовляються під час знайомства, 

жестами, мімікою, інтонаціє, що використовується під час знайомства. 

Тип уроку: Розвиток зв’язного мовлення (далі – РЗМ): діалогування. 

Обладнання: записи на дошці, роздавальний матеріал із завданнями 

для вправ, відеофрагменти знайомства без озвучення.  

Хід уроку 

1. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

1.1. Оголошення теми, запис її на дошці. 

1.2. Ознайомлення учнів із метою уроку. 

1.3. Подати мотивацію навчальної діяльності школярів, вказавши 

близьку і далеку перспективи, що чекають учня в результаті вивчення 

запропонованого матеріалу. 

2. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

2.1. Розповідь учителя. 
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Під час прямого знайомства, без посередника, люди знайомляться 

один з одним, називаючи своє ім’я чи ім’я й по батькові, прізвище залежно 

від різних чинників – правил ввічливості, що функціонують у соціумі, умов, 

відношень, статусу співрозмовників, традицій тощо. Часто використовують 

відповідні жести і міміку, що супроводжують знайомство: кивок головою, 

рукостискання, легку усмішку. А також традиційно говорять: «Дуже 

приємно». 

Наприклад: 

а) – Чи можна з вами познайомитися? 

– Спробуйте. 

– Мене звати Петро. А вас? 

– А мене – Марійка. 

– Дуже приємно. 

– Мені теж … 

б) Я – Іван Михайлович, директор цієї школи. 

– О, дуже приємно. А я – Ольга Олегівна, маю направлення до вас на 

роботу. Я – біолог. 

– Я радий, що будемо разом працювати. Заходьте, будь ласка, в школу. 

Ознайомтеся з нею. Після цього заходьте в учительську. Сьогодні в нас 

педрада, я вас представлю учительському колективу. 

– Спасибі. 

Під час знайомства слід усміхатися, розмовляти бадьоро, з піднесеною 

інтонацією. 

Знайомство через посередника відбувається так, що частково говорить 

посередник, а частково ці особи, що знайомляться, наприклад: 

Посередник. – Познайомтеся, будь ласка. Це – мій товариш, а це – моя 

мати (використовується при цьому: жести – кивок головою в бік товариша і в 

бік матері; усмішка). 
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Т. – Я – Дмитро Павлюк, вчуся з Борисом в одному класі. 

М. – Мене звати Ольга Валеріївна. Мій син дуже багато про вас 

розповідав, Дмитре! Я задоволена вашою дружбою. Як ваші справи?.. 

Найпростішою і найпоширенішою в цивілізованих країнах формою 

відрекомендовування є називання лише прізвища «Пан Турчак – Пан 

Войцихівський». Молодь і діти називають при знайомстві імена або 

прізвища. В Україні, Білорусії і Росії представляють один одного, називаючи 

прізвища або імена, чи імена й по батькові. В останні роки в Україні щораз 

більше іменам чи прізвищам під час звертання до особи передують слова 

«пан», «пані», «панна», «добродій», «добродійка», наприклад: пане Петро, 

пане Войтович, панно Олесю, пані Ганно; поза очі говорять: пан Василь 

приходив …, пані Василина спекла …, панна Ірина виготовила … 

3. Закріплення вивченого. 

3.1. Прочитайте узвичаєні у світі форми знайомства (за картками): 

1) «Місіс Вудмен, – Містер Шлей». «Містер Шлей, я рекомендую вас 

моїй доньці Мері». 2) Якщо донька заміжня, то, крім імені, називають ще її 

прізвище: «... моя донька Мері Смарлінгон». 3) «Місіс Браун, це мій вітчим 

(названий батько), містер Джон» – така форма вважається тактовнішою від 

«... це чоловік моєї матері». 4) «Містер Норман, дозвольте вас познайомити з 

місіс Медокс» (або «... я маю приємність познайомити вас із місіс Медокс»). 

5) «Містере Браун, дозвольте відрекомендувати вас моїй сестрі (дружині, 

матері і т.д.)». 6) «Джім, познайомся з моєю дружиною (сестрою...)». 

7) «Мері, це – Боб Ейс». 

3.2. Відрекомендуйте свою сестру своєму товаришеві (колеги – 

батькові, сестрі, братові тощо). 

3.3. Познайомтеся, вам доведеться їхати цілий день в одному купе. 

3.4. Кого можна так відрекомендувати: «Мамо, це – вона!» 

3.5. Прочитайте, як треба відрекомендуватися (за картками). 
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– Я – Олег Карпа, Денисів товариш. Він удома? 

– Мене звати пані Еліза. Покличте, будь ласка, маму, якщо вона вдома. 

– Я – Вадим Германчук, однокласник Ольги. Вона вдома?  

– Ельвіра Сіран. Пан професор чекає на мене.  

– Добрий день. Я – Розалія Квітка із фермерства Михайлишиних. Мені 

потрібно зустрітися із фермером.  

– Доброго дня! На десяту годину мені призначена зустріч з лікарем. 

3.6. Побудуйте репліки-відповіді на репліки-стимули (за фрагментами 

відео). Не забудьте вживати вислови «Дуже приємно!», «Радий / рада вас 

бачити!» тощо. 

3.7. Оцінювання знань і вмінь учнів, мотивація навчальної діяльності. 

4. Домашнє завдання. 

4.1. Вивчити теоретичний матеріал про етикет знайомства. 

4.2. Підготувати діалог-знайомство: а) з літнім чоловіком (жінкою) (у 

транспорті); б) з однолітком на морі (у бібліотеці, на виставці). 

5. Підсумок уроку. 

5.1. Підсумкова бесіда за вивченим. 

– Як відбувається пряме знайомство? 

– Як знайомляться через посередника? 

– Яка міміка зазвичай використовується під час знайомства? 

– Який найбільш уживаний жест під час знайомства? 

5.2. Слово учителя про задоволення / незадоволення роботою учнів 

класу. 

УРОК 2 

Тема: Полілог, його види (загальне поняття). 

Мета: Ознайомити учнів із полілогом та його видами. Розвивати 

діалогічне і полілогічне мовлення. Виховувати в учнів ввічливість. 

Тип уроку: РЗМ: діалогування. 
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Обладнання: записи на дошці, роздавальний матеріал із завданнями 

для вправ, відеофрагменти дискусії та диспуту. 

Хід уроку 

1. Перевірка домашнього завдання. 

1.1. Бесіда учителя з учнями. 

– Розкажіть, будь ласка, як можна знайомитися двом людям без 

посередника? 

– Як знайомляться через посередника? 

– Які немовні засоби використовуються під час знайомства? 

1.2. Розіграйте діалог-знайомство; трилог-знайомство (на 

запропоновані учителем теми). 

2. Повідомлення теми й мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

2.1. Оголошення теми. 

22. Повідомлення учителем близької і далекої перспективи від вивчення 

нового мовно-мовленнєвого матеріалу. 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

3.1 Розповідь учителя. 

Полілог – це розмова декількох осіб. Полілог є керований і 

некерований. Полілог, у якому є ведучий, називається керованим. Полілог, у 

якому ведучого немає, називається некерованим. Полілог може проявлятися в 

обговоренні, суперечці, бесіді, дискусії, диспутах, полеміці, дебатах. 

Під час обговорення зіставляють думки, щоб розв’язати проблему; у 

суперечці обмінюються суперечливими думками. 

Дискусія, диспут, полеміка та дебати – це види публічних виступів, 

суперечок, які мають певні відмінності. Про них ми докладніше поговоримо 

на інших уроках діалогічного спілкування (діалогування). Під час їх 

проведення слід дотримуватися культури мовлення, мати витримку і вміти 
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переконувати співрозмовника не емоціями й образами, а фактами, 

аргументами, доказами. 

4. Закріплення вивченого. 

4.1. Прочитайте текст обговорення. 

Уч. 1. – Я бачив уривок фільму, де всі стріляють, вбивають один 

одного. Вважаю, що виховувати в людей бажання вбивати – це недопустимо. 

Уч. 2. – Так, я з тобою згоден. Не можу собі уявити, що немає цензури і 

заборони на такі фільми, які пропагують убивства. 

Уч. 3. – Причому, герої фільму зухвалі й нахабні. 

Уч. 4. – Здається, що вбивствами й зухвальством героїв продюсер 

фільму хоче завоювати більше аудиторії, щоби прославитися, заробити 

більше грошей, щоби збагатитися. 

Уч. 1. – Цікаво, що основне для таких продюсерів, гроші чи 

порядність? 

Уч. 2. Видно, що з поняттям «порядність» і значенням цього слова вони 

просто не знайомі. Таких фільмів у нас не має бути. 

4.2. Прочитайте текст суперечки. Назвіть кількість співрозмовників, 

схарактеризуйте репліки. 

Уч. 1. – Василю, це ти взяв гроші? 

Уч. 2. – Ні, не я. 

Уч. 3. – Як не ти, коли нікого, крім тебе, не було. 

Уч. 2. – Не знаю я нічого про ваші гроші. 

Уч. 1. – Як це «нічого не знаю»? Щоб гроші були на місці! 

Уч. 2. –Я ще раз тобі кажу, що ніяких грошей я не брав. 

Уч. 3. – Не міг же сусід прийти і взяти гроші. 

Уч. 1. –Якщо не віддаси грошей, то я тобі цього не подарую! Зрозумів?! 

Уч. 2. – Це твої проблеми. Жодних грошей я віддавати тобі не буду. Я 

їх не брав. 
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Уч. 3. – А ось за статуеткою лежать якісь гроші. Це твої, Петре? 

Уч. 1. – Ой … Справді, я ж їх там поклав... Зовсім забув. Вибач, 

Василю, що я до тебе чіплявся... 

Уч. 2. – А воно й не дивно … (З усн. мовл.) 

4.3. Прочитайте уривок дискусії «Який місяць найкращий для 

канікулів?» 

Уч. 1. – Я вважаю, що найкращий місяць для відпустки – це січень. 

Сидиш собі вдома, в теплі і грієшся… А надворі – мороз, мете снігом, віхола 

гуляє. А на душі благодать і спокій... 

Уч. 2. – Я людина практична, тому думаю, що найкраще відпочивати 

весною: батькам можна допомогти на полях.  

Уч. 3. – Як на мене, то найкраща пора для відпочинку – це осінь. 

Можна їсти різні плоди, збирати урожай, готуватися до зими. Тут і 

відпочинок, і праця поєднуються. Адже зміна видів праці – це і є відпочинок. 

Уч. 4. – Ну що ви! Найкращий відпочинок – влітку, це всім зрозуміло. 

Тому найдовші канікули теж влітку. Сонце, вода, свіже повітря. Наші предки 

добре обдумали, коли їхнім чадам краще відпочивати, та й і їм самим також. 

Хоча є канікули і восени цілий тиждень і взимку, на Різдво, і весною – коли 

обробляють землю. 

Уч. 2. – Взагалі-то про мене, лише б відпочивати! А коли – то це вже 

зовсім не має значення. 

4.4. Прочитайте уривок диспуту на тему: «Чи важливо 

дотримуватись етикетних норм?». Продовжіть його.  

Уч. 1. – Я вважаю, людина повинна бути культурною завжди і в 

усьому. Ввічливість – обличчя людини, її візитна картка. 

Уч. 2. – А я думаю, що не завжди потрібно бути ввічливим. Дуже часто 

знаходяться такі нахаби, що з ними бути ввічливим – це просто гріх. 

Уч. 3. – Якраз із нахабами й невігласами і треба бути культурними, щоб 



www.osvita.org.pl 
 

© Fundacja PROSVITA 

 

  

не уподобитися їм. 

Уч. 4. – Залишайтеся при своїх думках. А я з культурними людьми веду 

себе культурно, а з безкультурними поводжуся так, як і вони. 

Уч. 1. – Категорично не згоден. У найкритичнішій ситуації культурна 

людина має бути на висоті... 

(Продовження полілогу) 

4.5. Висловте реплікою-монологом своє ставлення до питання: 

а) Як ви вважаєте, чи добре ми живемо? б) Яка людина найкраща?  

в) Чи любите ви свою маму (батьків, Батьківщину)? 

4.5. Побудуйте обговорення запропоновану на тему «Що я люблю і 

чому?» або «Чого я не люблю і чому?» 

5. Домашнє завдання. 

– Вивчити теоретичний матеріал про полілог. 

– Підготуватися до обговорення поведінки людей (1) героїв твору, що 

вивчається на уроках літератури, 2) поведінки окремих учнів класу чи 

школи), події, явища тощо. 

6. Підсумок уроку. 

6.1. Підсумкова бесіда «учитель – учень» за вивченим. 

– Що таке полілог?  

– Як розумієте поняття «обговорення»? 

– Назвіть види публічних виступів. 

– Чи потрібно під час дискусій і диспутів дотримуватися мовленнєвого 

етикету і чим переконувати співрозмовника? 

6.2. Слово учителя про задоволення / незадоволення роботою класу. 

УРОК 3 

Тема: Суперечка, її види. Обговорення, його види. 

Мета: Ознайомити учнів із суперечкою та обговоренням, їх 
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видами. Розвивати усне мовлення учнів. Виховувати любов і повагу до 

рідного слова, ввічливість. 

Тип коку: РЗМ – діалогування. 

Обладнання: уривок суперечки баби Параски і баби Палажки, плакат із 

правилами мовленнєвого етикету, записи на дошці. 

Хід уроку 

1. Перевірка домашнього завдання. 

1.1. Бесіда за вивченим. 

– Що таке полілог? 

– Які види полілогу? 

– Як ви розумієте такий різновид обговорення, як диспут (дискусію, 

полеміку)? 

1.2. Обговоріть поведінку учня вашої школи, який врятував ... (допоміг 

чи здійснив інший добрий вчинок). 

2. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. Мотивація навчального діяльності. 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

3.1. Розповідь учителя. 

У процесі спілкування двох чи більше людей відбувається 

обговорення, суперечка, дискусія тощо. Часто обговорюють поведінку, дії, 

вчинки якоїсь особи чи групи людей. Під обговоренням розуміють різновид 

зіставлення думок із метою розв’язання певної проблеми, що виникає в 

процесі життя. В обговоренні можуть брати участь двоє, троє чи більше осіб. 

На уроках літератури обговорюють поведінку і вчинки героїв, на годинах 

класного керівника обговорюють поведінку чи вчинок учня або декількох 

учнів, засуджуючи чи виправдовуючи їх. Обговорюють подію, що трапилася 

в межах класу, школи, держави чи світу з метою прийти до єдино 

правильного висновку, який повчально впливав би на поведінку мовців, що 
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обговорюють проблему. 

Суперечка – це обмін протилежними думками, що ведуть до протиріч. 

У суперечці завжди є обвинувач і обвинувачений, а значить – переможець і 

переможений, останній з яких переважно ображений. Вважається, що не 

потрібно доводити розмову до суперечки і найкращий спосіб перемогти в 

суперечці – це обминути її, щоб у ролі переможеного не набути переможцеві 

ворога. Суперечка може довести співрозмовників до сварки, що негативно 

впливає на людські взаємостосунки. 

4. Закріплення вивченого. 

4.1. Прочитайте діалог-обговорення, діалог-суперечку і діалог-сварку. 

а) Екскурсія автобусом взимку? 

– Привіт, Павле. 

– Привіт. 

– Як ти ставишся до цього, що нам запропонували в таку заметіль їхати 

на екскурсію? 

– Негативно, звичайно. Всяке може трапитися дорогою. А то 

Кременеччина – це дороги то вгору, то вниз. Неможливо буде гальмувати, 

хурделиця всі дороги може замести. 

– Я теж категорично проти. Ті ж думки й у мене в голові крутяться. А 

якщо, не дай Боже, водій не справиться з кермом? 

– Можна загинути або одержати травми. 

– Тоді що робимо, телефонуємо до вчительки і кажемо, що не їдемо? 

– Так, звичайно! (З усн. мовл.) 

б) Порозумілися 

– У тебе неправильно. Не 4 тонни, а 4000 кг. 

– Ні, у мене правильно, бо 4 тонни – це і є 4000 кг. 

– Як?! Це ж тонни, а то кілограми. Розумієш різницю? 

– Я то розумію, а ось ти не зрозумів. Послухай. 
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– Давай-давай! Слухаю. 

– Ось дивись, у таблиці написано, що в 1 тонні – 1000 кг. Так? Тоді в 4 

тоннах виходить є 4000 кг. Так? 

– Ну, так … Щось я не зрозумів. Дякую. (З усного мовлення). 

в) Хто переміг? 

– Ти неправильно розв’язав задачу! Ось тут у тебе помилка. 

– Та що ти взагалі розумієш! Іди краще помийся, а то аж почервонів, 

такий розумний! 

– Ти не вмієш розв’язувати задач! Я хотів тобі допомогти! 

– А ти – рудий! Тато рудий, мама руда, а ти аж червоний! 

– Я не червоний, я – золотий. Голова золота, бо розумна. А ти нічого не 

зрозумів. Я ж хотів тобі допомогти! 

– Рудий! Рудий! Рудий! (З усн. мовл.) 

4.2. Зачитайте правила проведення суперечки. 

1. Умій терпеливо вислухати співрозмовника, щоб точно зрозуміти й 

оцінити його інформацію – це фундамент мистецтва суперечки. 

2. Поважай переконання співрозмовника, коли вони щирі. 

3. Проводь суперечку як джентльмено, рицар, викрутасів, хитрощів, 

глузування, зневажливого тону, грубощів, недоречних дотепів. 

4. Можеш поглибити доведення співрозмовника, якщо той пропустив 

якусь важливу деталь. 

5. Поважай думки співрозмовника, сприймай його мовлення 

холоднокровно і спокійно. 

6. Запам’ятай, що перевага здебільшого на боці врівноваженого та 

інтелігентного співрозмовника. 

4.3. Побудуйте обговорення проблеми на запропоновану вчителем 

тему. Наприклад: «Хто для мене є зразком?»; «Що в красі людини є 

найціннішим?»; «Що доброго я можу зробити для своїх батьків?» 
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4.4. Побудуйте діалог (трилог) на одну із тем: «Я – найкращий у класі 

учень», «Навчання мені не потрібне», «Найкраще – мати багато грошей». 

4.5. Побудуйте діалог за ситуацією. 

Твій товариш списав у тебе розв’язки задач на контрольній роботі з 

математики і одержав 12 балів, а ти за те, що дав списати, одержав 1 бал. 

Поговоріть між собою, порадьтеся, щоб підійти до вчительки, розказати 

правду, попросити вибачення у вчительки тому учневі, що списував, для 

перемоги справедливості. 

4.6. Побудуйте діалог за серією сюжетних малюнків, запропонованих 

учителем. 

5. Домашнє завдання. 

– Вивчити теоретичний матеріал про суперечку та види обговорення. 

– Вивчити правила проведення суперечки. 

– Підготуватися до обговорення питання, запропонованого вчителем. 

6. Підсумок уроку. 

6.1. Бесіда за вивченим: 

– Назвіть види полілогічних публічних виступів. 

– Чи можна так сперечатися чи сваритися, як баба Параска і баба 

Палажка? 

– Які помилки вони допусками під час сварки? 

Урок 4 

Тема: Диспут, його структура. Підготовка до диспуту. Дотримання 

етикету поведінки та використання форм мовленнєвого етикету. 

Мета: Ознайомити учнів із полілогом-диспутом, структурою, 

підготовкою до його проведення. Розвивати уміння дотримання етикету 

взагалі й мовленнєвого зокрема. Виховувати ввічливість. 

Тип уроку: РЗМ – діалогування. 

Обладнання: Уривок фільму проведення диспуту; плакат із правилами 
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поведінки; запис на дошці тем для продукування диспуту чи реплік для 

диспуту на запропоновану учителем тему. 

Хід уроку 

1. Перевірка домашнього завдання. 

1.1. Бесіда за вивченим: 

– Що таке суперечка? 

– Що таке обговорення? 

– Скільки осіб може брати участь в обговоренні (сварці)? 

– Які ви знаєте правила проведення суперечки? 

– Побудуйте обговорення на дану вчителем тему. 

– Що ви знаєте про сварку, її будову, потребу проведення? 

2. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

2.1. Оголошення теми і запис її на дошці. 

2.2. Близька й далека перспектива результатів вивчення матеріалу, що 

сьогодні вивчається. 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

3.1. Розповідь учителя. 

Серед різних видів полілогу відомий диспут, який є одним із видів 

публічної суперечки. Але кожен із видів публічної суперечки має свою мету. 

Диспут – це публічна суперечка на наукову або суспільно важливу тему, де 

обговорюють питання моралі, етики тощо. Мета диспуту – це вибір однієї 

думки з усіх прослуханих. 

До диспуту попередньо готуються. До підготовки диспуту належить 

вибір ведучого та теми проблеми, що потребує обговорення, підготовка 

ведучим запитань і учасниками диспуту відповідей, які у процесі диспуту 

можуть не цілком бути реалізовані. 

У процесі проведення диспуту учні повинні дотримуватись певних 
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правил. Основними серед них є такі: 

1. Перед суперечкою подумай, про що будеш говорити. 

2. Сперечайся чесно й відверто, не перекручуй думок співрозмовників. 

3. Починаючи суперечку, зрозуміло й чітко вислови положення, які 

будеш захищати, доказувати. Ці тези повинні залишатися незмінними 

протягом усієї суперечки. 

4. Пам’ятай, що кращим доказом чи способом спростовування є точні й 

беззаперечні факти. 

5. Доказуючи й спростовуючи, говори зрозуміло, просто, виразно, чітко 

й точно. Старайся говорити своїми словами, хоч можна й цитувати цінні 

вислови. 

6. Якщо помилковість вашої думки доказана, майте мужність визнати 

правильність доведень співрозмовника. 

7. Завершуючи виступ, підводьте підсумок, сформулюйте висновки. 

4. Закріплення вивченого. 

4.1. Прочитайте, як можна розпочинати диспут: 

1) Сьогодні поговоримо про проблеми розподілу обов’язків між 

членами сім’ї. 

2) Запропонуємо сьогодні для обговорення тему “Чи повинні учні 

прагнути заробляти гроші і навчатися одночасно?”. 

3) Поговорімо про спілкування людини з твариною. Кому це потрібно? 

4.2. Прочитайте репліки-стимули співрозмовника до обговорення 

проблеми. 

1) Продовжіть, будь ласка, свою думку. 

2) Хто хоче щось доповнити? 

3) Погляньте на це питання з іншого боку. 

4.3. Зачитайте, як ведучий проводить корекцію розмови. 

1) – Обговорюючи проблему навчання учнів, ви хочете сказати, що 
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важливим фактором у цьому є допомога батьків чи репетиторів. 

2) – Обговорюючи проблеми сучасної школи, ви звертаєте увагу 

співрозмовників на те, що глибокі знання навіть з одного предмета 

вимагають дуже багато часу, а в школі таких предметів чимало, тому й учні 

одержують поверхневі знання. 

3) – Вибачте, але ви відволікаєтесь від теми розмови. 

4.4. Прочитайте діалогічні єдності. Скажіть, що вас у їхньому змісті 

насторожило. Висловте свої думки вголос. 

1) – Мамо, на конкурсі скрипалів я зайняв перше місце. 

– Так, але я дуже схвильована, що з літератури в тебе двійка. 

2) – Ми багато говоримо про те, що потрібно берегти птахів. 

– Я їх і бережу. Ось взяв додому горобчиків з гніздечка, щоб їх 

хтось не з’їв. 

4.5 Прочитайте репліки, які служать для підтвердження підсумків 

обговорення. 

– Підведемо підсумки: ... 

– Ми дійшли висновку, що ... 

– Спробуємо узагальнити те, що було сказано про .. 

– Підсумуємо те, про що говорилося ... 

– Якщо всім зрозуміло, що ..., то потрібно ... 

4.6. Проведіть диспут за художнім твором, що вивчається на уроках 

літератури, наприклад, про поведінку літературного героя тощо. 

5. Домашнє завдання. 

5.1. Вивчити теоретичний матеріал про диспут, його структуру, 

підготовку до нього, дотримання мовленнєвого етикету. 

5.2. Підготуватися до диспуту на тему: «Носієм яких скарбів є рідна 

мова?» 

УРОК 5 
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Тема: Дискусія. Структура дискусії. Підготовка до неї. Дотримання 

мовленнєво-етикетних норм. Дискусія на тему «Чи потрібна людині любов?» 

Мета: Ознайомити учнів з дискусією, її структурою, підготовкою до 

неї. Розвивати діалогічне мовлення. Виховувати ввічливість. 

Тип уроку: РЗМ – діалогування. 

Обладнання: Уривок фільму з дискусією; запис на дошці тем для 

продукування диспуту чи реплік для диспуту на запропоновану учителем 

тему; плакат із правилами проведення дискусії. 

Хід уроку 

1. Перевірка домашнього завдання. 

1.1. Бесіда: 

– Що таке полілог? 

– Що ви розумієте під диспутом? 

– Яка структура диспуту? 

– Як готуються до диспуту? 

1.2. Побудувати диспут на тему: «Носієм яких скарбів є рідна мова»? 

Залучаємо 4-5 учнів. 

2. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

3.1. Розповідь учителя. 

Дискусія, як і диспут, – публічна суперечка на будь-яку тему з метою 

досягти істини шляхом зіставлення різних точок зору з обговорюваного 

питання. Мета дискусії – поєднання думок декількох осіб. Дискусія 

розвивається за певною проблемною темою, яка має початок, виходить із 

теми піднятої проблеми, стимулювання ведучим співрозмовників, корекції 

розмови, висловлювання співрозмовників, що містять доведення, цитати 

тощо, підсумок. До дискусії, знаючи її тему, можна готуватися – читати певні 
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джерела на цю тематику, пригадати приказки, прислів’я, влучні 

висловлювання відомих людей. 

4. Закріплення вивченого. 

4.1. Прочитайте правила, якими намагайтеся керуватися в ході 

дискусії: 

1. Сперечайтеся по суті: головне в дискусії - аргументи, факти, логіка, 

доказовість. 

2. Уникайте в дискусії реплік, що принижують гідність, поважайте 

думку співрозмовника, прагніть його зрозуміти, перш ніж критикувати. 

3. Виявляйте витримку і стриманість, чітко формулюйте власну думку. 

4. Прагніть встановити істину, а не демонструвати своє красномовство. 

5. Виявляйте скромність і самокритичність, умійте з гідністю визнати 

недостатність своєї аргументації. 

4.2. Висловте свою думку на тему «Як готуватися учневі до 

екзамену?». Доводьте, аргументуйте. 

4.3. Погодьтеся із висловлюванням співрозмовника.  

Вживайте такі слова і словосполучення: звичайно, безумовно, аякже, ви 

маєте рацію, ви праві. Незгоду з думкою мовця можете виразити за 

допомогою таких висловлювань: вибачте, але я заперечую; я не згодний; я 

категорично незгодний; так бути не може. Використовуйте свої репліки. 

– Якщо бабуся пішла на пенсію, вона повинна присвятити себе своїм 

внукам, своїм дітям. 

– Бабуся повинна завжди готувати сніданки, обіди, вечері. 

– Бабуся має гуляти з онуками. 

– Бабуся має піклуватися про своє здоров’я, подорожувати. 

– Бабуся має ходити в кіно, театр, музеї. 

– Бабуся має займатися спортом, особливо плаванням. 

– Бабуся має завжди прибирати квартиру. 
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4.4. Побудуйте дискусію на тему «Що в красі людини є найціннішим?» 

Виберіть ведучого. Продумайте, про що потрібно говорити, виберіть 

щось конкретне: зовнішню красу людини чи внутрішню красу – людяність, 

доброту, чесність, порядність, розум, скромність, щедрість, почуття власної 

гідності тощо. Стимулюйте співрозмовників. Зробіть висновок, виголосіть 

його. 

5. Домашнє завдання. 

5.1. Вивчити теоретичний матеріал про дискусію, її структуру, 

підготовку до неї. 

5.2. Підготуватися до проведення дискусії на тему «Чи потрібна 

людині любов?» 

6. Підсумок уроку. 

6.1. Бесіда за вивченим. 

– Що таке дискусія? 

– Чим відрізняється дискусія від диспуту? 

– Яких правил слід дотримуватися під час дискутування? 

 

УРОК 6 

Тема: Духовність, її роль у процесі діалогічного (полілогічного) 

мовлення. Матеріали Біблії про спілкування. 

Мета: Ознайомити учнів із поняттями «духовність» і «релігійність». 

Розвивати в учнів діалогічне мовлення та бажання удосконалюватися. 

Виховувати любов до ближнього. 

Тип уроку: РЗМ – діалогування. 

Обладнання: Тексти усної народної творчості, записи на дошці, 

таблиця «Комунікативні якості мовлення». 

 

Хід уроку 
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1. Перевірка домашнього завдання. 

1.1. Бесіда за вивченим матеріалом: 

– Що таке дискусія? 

– Яка її будова? 

– Як до неї потрібно готуватися?  

– Яких правил слід дотримуватися в дискусії? 

1.2. Побудуйте дискусію на тему: «Чи потрібна людині любов?» 

2. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

2.1. Оголошення теми уроку, запис її на дошці. 

2.2. Слово учителя: окреслення близької і далекої перспективи в 

результаті вивчення матеріалу сьогоднішнього уроку. 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

3.1. Розповідь учителя. 

Говорячи про діалогічне мовлення, обов’язково слід торкнутися понять 

«моральність», «духовність», «релігійність». 

Моральність – це сукупність правил, норм співжиття, поведінки людей, 

що визначають їхні обов’язки і ставлення один до одного та до суспільства. 

Мораль, яку проповідує християнська релігія, називається мораллю 

християнською. Християнська мораль, як найвища і найгуманніша, базується 

на заповіді любові. 

Слово «духовність» походить від слова «дух». Дух – це безсмертна і 

нетілесна істота, обдарована розумом і свободною волею. Духовність – це 

винятковий феномен релігійної свідомості людини, це релігійність. Релігію 

вважають найдієвішою формою утримання суспільства в єдиних моральних 

рамках. Кожна людина згідно з християнською мораллю повинна 

дотримуватись двох головних заповідей любові: «Люби Господа Бога твого 

усім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією силою твоєю і всіма думками 
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твоїми», 2) «Люби ближнього твого, як самого себе». 

Вважають, що любов, як і коріння, пускає безліч розгалужень 

доброчесності, як джерело виробляє численні потоки, як мати обнімає в лоні 

своєму тих, хто до неї вдається. Блаженний Павло назвав любов «плодом 

Духа». У Біблії любов називають «виконанням закону», бо «хто любить 

іншого, виконав закон». А любов породжує добрі бажання, добрі вчинки і 

добрі слова «Бо за словами твоїми будеш виправданий і за словами твоїми 

будеш засуджений» (Біблія). 

4. Закріплення вивченого. 

4.1. Поясніть, як ви розумієте слова Біблії. 

1) «Гадюче поріддя, як можете говорити слова добрі, злі бувши? З 

повноти-бо серця слова промовляють». 

2) «А те, що з уст виходить, те походить із серця; якщо із серця 

походять лихі думки, то з уст виходять богохульні слова. А це оскверняє 

людину». 

3) «3а кожне пусте слово, яке скажуть люди, – дадуть відповідь 

судного дня за нього». 

4.2. Прочитайте діалог і скажіть, яке спрямування мало виховання в 

українських родинах. Доведіть свою думку. Назвіть репліки, що переважають 

у діалогах. 

а) – Діду? 

– А що, сину? 

– Що там? 

– Де? 

– У небі? 

– Бог... 

– Чи воно, діду, є там люди? 

– Де? 



www.osvita.org.pl 
 

© Fundacja PROSVITA 

 

  

– На небі... 

– Нема, сину! Там Бог святий, янголи його та душі праведні.  

– А хіба хто там був? 

– Так кажуть. Батюшка так і в церкві читає. 

– А гарно, мабуть, там. Бачте: яке синє, гарне!.. (П. Мирний) 

б) – Що то, бабусю? 

– То – зорі. 

– А що то за зорі? 

– То янголи дивляться! У кожного є свій янгол: то-то він і пильнує 

за душею, стереже її, щоб, бува, що лихе не спіткало. Отож – як зірочка 

покотиться, то душа переставиться. Душа переставиться – й зірочка 

покотиться, щезне... 

– І моя там, бабусю, є зірочка, й ваша, й мамина? 

– І твоя, і моя, й мамина. 

– А де ж моя, бабусю? 

– Бог його знає, сину. Чоловікові туди не досягнути... то Боже діло, 

то він і знає... (П. Мирний) 

4.3. Повторення комунікативних якостей мовлення за таблицею 

«Комунікативні якості мовлення». 

4.4. Прочитайте і скажіть, на які свята і яким дівчатам хлопці 

співали цю пісню? 

Йордан – вода студененька, тут дівчина молоденька 

Стоїть-стоїть, листок має, та й до мамки посилає. 

– Прийдіть, мамко, Йорданочком та й заберіть свою дочку. 

– Гой не прийду, бо си бою – стоїть турок для розбою... 

– Прийдіть, ненько, Йорданочком та й заберіть свою дочку. 

– Гой не прийду, бо си бою – стоїть турок для розбою... 

– Прийди, брате, Йорданочком та й забери сестриночку. 
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– Гой не прийду, бо си бою – стоїть турок для розбою... 

– Прийди, милий, Йорданочком та й забери дівчиночку. 

– Ой іду я Йорадночком, щоб забрати дівчиночку. 

Де хрестом я помахаю, темний турок повтікає. 

Темний турок повтікає, бо Господь благословляє (Усна. нар. тв.).  

– Знайдіть у тексті пісні діалектні слова і визначте, якому регіону 

України вони належать. Скажіть, подіям якого історичного періоду життя 

нашої країни вони відповідають. 

4.5. Прочитайте і скажіть, у який час співали цю пісню українці? У 

якій формі написана пісня? Поясніть, чому окремі слова пісні написані з 

великої літери? Назвіть діалектні слова. 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш? 

А як Ти у недільку празникувать будеш?.. 

– В недільку буду, мамко, як князь си величать Вербов мені дорогу усі 

будуть устелять... 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 

А як ти в понедівник празникувать будеш? 

– У понедівник буде зо Мною самота,  

Обступлят злії люди Твого Синка - Христа. 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 

А як Ти у вівторок празникувать будеш? 

– У вівторок я учити добра буду людей,  

До неба отворяти шлях ясний і святий... 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 

А як Ти у середу празникувать будеш? 

– У середу зачне си Мій найстрашніший час, 

У середу Ня Юда мучителям продаст.., 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 
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Скажи, як у четвер Ти празникувать будеш? 

– У четвер усе си зробе, як хоче наш Отець: 

Я на Вечері Тайній вже жертвенний агнець. 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 

А як ти у п’ятницю празникувать будеш? 

– У п’ятницю я буду розп’ятий на хресті, 

Ти будеш си дивити на муки Мої ті. 

Хотів би я закрити для тебе днину цю,  

Та буде, як угодо Небесному Отцю... 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 

А як ти у суботу празникувать будеш? 

– В суботу ще не вернусь, хоч біль си верне з ран, 

Я буду як те зерно, що сієси на лан... 

– Гой Сину мій, Ісусе, куди від Мене йдеш, 

А як Ти у День Пасхи празникувать будеш? 

– Воскресну, Мамко, з мертвих, життя по смерті дам,  

Хто буде йти за Мною – на Небо возьму Сам. 

Сим днем великим, Мамко, возрадує си світ, 

Ти будеш коло Мене до безкінеччя літ... (Укр. нар. тв.) 

5. Домашнє завдання. 

5.1. Повторити вивчений на уроці теоретичний матеріал. 

5.2. Підготуватися до дискусії на тему: «Що дає людині духовна 

культура?» 

6. Підсумок уроку. 

6.1. Бесіда за вивченим. 

– Для чого ми згадували про біблію? 

– Які ви знаєте слова з біблії про любов до ближнього? 

– Чи завжди ви їх дотримуєтеся? 
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УРОК 7 

Тема: Допоміжні опори. Повторення вивченого. 

Мета: Ознайомити учнів із поняттям «допоміжні опори» для навчання 

усного мовлення. Повторити вивчений матеріал. Розвивати культуру 

мовлення. Виховувати ввічливість. 

Тип уроку: РЗМ – діалогування. 

Обладнання: Картини, таблиці із правилами проведення усного 

мовлення, запис на дошці, роздавальні картки із ситуаціями.  

Хід уроку 

1. Перевірка домашнього завдання. 

1.1. Бесіда за вивченим матеріалом: 

– Поясніть, що ви розумієте під моральністю? мораллю? 

– Що таке християнська мораль? 

– Що таке духовність? 

– Що таке ввічливість? 

– Назвіть дві головні заповіді любові, які визнає християнська мораль? 

1.2. Проведіть міні-диспут на тему: «Що дає людині духовна 

культура?» 

2. Повідомлення теми і мети уроку; мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

2.1. Оголошення теми уроку, запис її на дошці. 

2.2. Слово учителя: окреслення близької і далекої перспективи в 

результаті вивчення матеріалу сьогоднішнього уроку. 

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. 

3.1. Розповідь учителя. 

Для навчання діалогічного мовлення ми будемо використовувати різні 

засоби, які ми називаємо допоміжними опорами. Для цього, щоб висловити 
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свої думки, мусить бути матеріал, який буде спонукати вас до мислення і 

висловлювання. Допоміжними опорами виступають такі засоби, як: ситуація, 

переважно словесно описана, або природна ситуація (якась подія, що 

відбулася в класі, школі, державі чи за її межами); ілюстрація чи серія 

ілюстрацій, які відображають предмет мовлення; запропонована учителем 

тема; початок діалогу у вигляді діалогічної єдності чи діалогічної репліки; 

опорні слова, які вживають у діалогах; фразеологізми у вигляді теми 

висловлювання або однієї з реплік; репліки-стимули передбаченого діалогу; 

репліки-реакції передбаченого діалогу; теми, за якими будують діалог; 

художні твори, що вивчаються на уроках літератури, поведінка чи вчинки 

героїв тощо. Тому ви будете виконувати вправи, які матимуть завдання 

побудувати діалог за якоюсь однією допоміжною опорою (початком, 

наприклад) чи парними допоміжними опорами (наприклад, ситуацією і 

початком). Початком діалогу може виступати або діалогічна репліка, або 

діалогічна єдність. 

4. Закріплення вивченого. 

4.1. Побудуйте діалог за ситуацією. 

Ситуація 1. Підійдіть до директора школи і попросіть у нього дозволу 

відвідати дітей в дитячому будинку. Подумайте, що і як ви будете говорити, а 

при потребі – переконувати; продумайте початок розмови, основну її частину 

і завершення. 

Ситуація 2. Уявіть собі, що ви – класний керівник. Учениця вашого 

класу вирізала зі стінної газети портрет хлопчика-відмінника з іншого класу, 

який їй подобається. Поговоріть з нею на цю тему. 

4.2. Побудуйте діалог-розпитування на тему «Як ти провів вихідний 

день?», використовуючи звертання та форми мовленнєвого етикету. 

4.3. Побудуйте діалог за початковою діалогічною реплікою чи 

початковою діалогічною єдністю. 
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Початкова репліка:  

– Я хочу сказати, що дуже люблю читати словники. 

Початкова діалогічна єдність: 

– Усі вже вивчили англійську мову, бо вчили її з першого класу, а я 

ніяк не можу її засвоїти. 

– Я теж не знаю англійської. То що, без неї не проживу? 

4.4. Побудуйте діалог за малюнком чи серією малюнків, 

запропонованими учителем. 

4.5. Побудуйте діалог, вживайте в ньому фразеологізми, наприклад, 

такі: «баба з воза – коням легше», «пекти раків», «взяти ноги в руки» чи ін. 

4.6. Побудуйте дискусію на тему: «Що краще, лікування чи 

загартовування?» (або «Яким має бути сучасний учень?», «Яким, на вашу 

думку, має бути сучасний учень?»). 

5. Підсумок уроку. 

8.1. Бесіда «учитель – учень» за вивченим: 

– Назвіть допоміжні опори, які потрібні вам для побудови діалогів? 

– За якою ситуацією вам легше продукувати діалоги – природними чи 

вербально описаними? 


