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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНОЗНАВЧОГО КОМПОНЕНТА  
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
 

Вводячи дитину в народну мову,  
вводимо її у світ народної думки,  

народного почуття, народного життя. 
К. Д. Ушинський 

 
У зв’язку з глобалізацією як визначальним процесом розвитку сучасної цивілізації 

виникає гостра проблема національної ідентичності – історично сформованої системи ознак і 
властивостей, що вирізняють українську людину, українську спільноту й українську 
культуру з-поміж інших аналогічних об’єктів. Про важливість плекання української 
ідентичності зазначено в Концепції Нової української школи. Велику роль у цьому відіграє 
урок української мови, підґрунтям якого є українознавчий аспект. Оскільки 
«Українознавство» як спецкурс за вибором викладається не в усіх школах, то вчителеві варто 
інтегрувати українознавчий компонент в урочну та позакласну діяльність школярів.  

Чинні навчальні підручники з української мови містять незначну кількість вправ 
українознавчої тематики, висвітленої в концентрах та блоках програми «Українознавство». 
Тому постає потреба в розробці системи інтегрованих завдань, уроків та позакласних заходів 
на українознавчому підґрунті (див. схему). 

 
 
 
 

  
 



osvita.org.pl 

 

 
Схема  

 
 

 
 
 
 
 
 

Інтегровані завдання – це різноманітні вправи, побудовані на обʼєднанні 
лінгвістичної та українознавчої тем. За типами мовної діяльності це можуть бути  

 завдання на конструювання та моделювання мовних одиниць; 
 творчі вправи (складання текстів за опорними словами, за предметним або сюжетним 

малюнком, за серією малюнків, за темою); 
Інтегровані завдання мають розвивальний (вироблення практичних умінь і навичок) 

характер, а також є засобом національно-патріотичного виховання школярів. Як правило, 
основна частина вправи – текст українознавчої тематики, до змісту якого сформульовано 
низку запитань.  

Розгляньмо на прикладі вивчення розділу «Морфологія» (6 клас) зразки таких 
завдань. Розробляючи їх про прикметник як частину мови, інтегруємо українознавчу тему 
«Українське лицарство від найдавніших часів до сьогодення. Козацтво», що є складником 
блоку «Моя держава – Україна» програми «Українознавство» для 6 класу. Змістове 
наповнення завдань – узяті з досліджень Д. Яворницького тексти про запорожців, прислівʼя 
та приказки про козаків, у яких увиразнено думку про зовнішні особливості, чесноти цих 
воїнів, розкрито їхні звичаї, обряди, традиції, підкреслено важливу роль у захисті України. 
До кожного тексту або речення запропоновано виконання мовного завдання на визначення 
морфологічних ознак, синтаксичної ролі прикметника, утворення прикметників та ступенів 
їх порівняння, пояснення орфограм, доповнення мовною одиницею тощо 

Наведемо приклади інтегрованих завдань на конструювання та моделювання мовних 
одиниць (№1-5). 

Завдання 1. Прочитайте текст про зовнішній вигляд козаків. Які частини мови 
допомагають увиразнити уявлення про запорожців? Як називається такий художній 
засіб? Розподіліть ці частини мови на розряди за значенням та визначте граматичні 
ознаки. 

Запорозькі козаки були здебільшого середнього зросту, плечисті, 
ставні, дужі, повновиді, кругляві й від літнього сонця та степової спекоти 
смагляві. З довгими вусами на верхній губі, з розкішним оселедцем або 
чуприною, у смушковій гостроверхій шапці на голові, завжди з люлькою в 
зубах. Жваві проникливі очі проймалися блиском вогню, уся постать 

Шляхи інтеграції українознавчого компонента 
на заняттях з української мови 

інтегровані завдання 

Урочна діяльність Позакласна діяльність 

інтегровані уроки інтегровані позакласні 
заходи 
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справжнього запорожця дихала мужністю, хвацькістю, заразливою веселістю і неповторним 
гумором (за Д. Яворницьким). 

Завдання 2. Прочитайте текст про роль гетьмана Богдана Хмельницького у 
створенні сильної Української держави. Чому висловлювання має таку назву? Від 
виділених іменників утворіть прикметники та поясніть їх написання, навівши по три 
приклади на цю ж орфограму. 

ПОРТРЕТ НА ГРИВНІ 
Богдан Хмельницький належить до 

найвизначніших постатей в історії. Неповних 
10 літ Богдан Хмельницький був гетьманом 
України, але за цей час, незважаючи на майже 
безперервні війни, зміг створити сильну 
Українську державу.  

З малого Запорожжя під рукою 
Хмельницького виросла держава, з якою 
рахувалася вся Європа. Тодішній диктатор Англії Олівер Кромвель вів дипломатичне 
листування з Хмельницьким. Гетьманська столиця – Чигирин – стала на той час одним із 
впливових політичних осередків Східної Європи. Україна налагоджувала стосунки зі 
Швецією, Туреччиною, Молдовою, Угорщиною. 

У відновленій Українській державі Богдан Хмельницький організував адміністрацію, 
суддівство, сильне військо. Він був визначним полководцем, політиком, добрим господарем і 
завжди намагався посилити могутність України. 
Завдання 3. Доберіть два-три прикметники до поданих на малюнках предметів, що 
стосуються козаків. Утворіть, де це можливо, ступені порівняння. 
Завдання 3. Доберіть два-три прикметники до поданих на малюнках предметів, що 
стосуються козаків. Утворіть, де це можливо, ступені порівняння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливі відповіді 

Вороний, вірний, прудконогий кінь.  
Вірний — вірніший, більш вірний, найвірніший, 
найбільш вірний. 
 
Гостра, сталева, клинкова шабля. 
Гостра — гостріша, більш гостра, найгостріша, найбільш 
гостра. 
 
Стара, глиняна, дерев’яна люлька. 
Стара — старіша, більш стара, найстаріша, найбільш 
стара. 
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Завдання 4. «Народ скаже, як завʼяже».  
Уставте пропущені прикметники у фольклорних творах про козаків, визначивши 
різновид народних жанрів. Зʼясуйте способи творення та синтаксичну роль 
прикметників. Позначте прикметник, що перейшов у іменник. 
1. Степ та воля — … доля (козацька, прислів’я, суфіксальний спосіб). 
2. Сніп з бородою, а козак з ... (молодою, прислів’я, перехід прикметника в іменник). 
3. За ... край хоч помирай (рідний, прислів’я, суфіксальний спосіб). 
4. На козаку й рогожа ... (пригожа, прислів’я, префіксальний спосіб). 
5. Хто по морю плавав, тому калюжа... (не страшна, прислів’я, суфіксальний спосіб). 
6. Звання козацьке, а життя ... (собацьке, прислів’я, суфіксальний спосіб). 
Завдання 5. Літературна хвилинка.  

Навчіться виразно читати співомовку Степана Руданського «Запорожці у 
короля». Якими рисами вдачі наділені козаки? Знайдіть у тексті вірша прикметники, 
за допомогою яких автор передав зовнішній вигляд та характер запорожців. Поясніть 
написання цих слів.  

ЗАПОРОЖЦІ У КОРОЛЯ 
Приїхали запорожці, 
Короля вітають, 
Король просить їх сідати,  
Козаки сідають. 
 
Сидять собі. В них жупани 
Все кармазинові, 
І самі такі храбренні, 
Вуса прездорові. 
Задивились на ті вуса 
Ляхи препогані. 
«Що б їм, — кажуть, — дати їсти? 
Даймо їм сметани!» 
 
Поставили їм сметани, 
Їсти припрошають, 
Але наші запорожці 
Разом відмовляють: 
 
«Славная у вас сметана!.. 
Тілько почекайте, 
А перше нам, запорожцям, 
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Щільник меду дайте!» 
 
Дали меду запорожцям… 
Вони як поїли, 
Так ті вуса прездорові 
Вгору й завертіли. 

 
Та й говорять королеві: 
«Кажи, ясний пане, 
Нехай тепер запорожцям 
 Подають сметани!» 
Пропоновані тексти, прислівʼя, приказки є ефективним засобом активізації словесної 

творчості учнів. Опрацьовуючи інформацію про козацтво, шестикласники виробляють 
емоційно-ціннісне ставлення до захисників Української держави. 

Інтегровані творчі завдання на складання текстів за опорними словами, малюнками 
або темою про запорозьких козаків стимулюють розвиток мовленнєвої компетентності учнів, 
відіграють важливу роль у формуванні особистісних ціннісних орієнтирів. 

Наведемо приклад інтегрованих творчих завдань ( №6 - 8). 
Завдання 6. Популярність сучасному українському 
художнику Олегові Шупляку принесли картини з 
подвійним змістом. Ці полотна особливі своїми 
прихованими образами: вдивляючись у традиційний 
пейзаж, раптом виявляєш, що хатини – це очі людини, а 
пагорби перетворюються на брови… І ось уже бачиш 
перед собою портрет. 

Опишіть побачене (обсяг -7-8 речень) на картині 
Олега Шупляка «На чатах», використавши наведені в 
довідці словосполучення з прикметниками. 
Довідка: сучасні українські воїни, грізний козак, вільний 
козацький дух, жовто-блакитний прапор, рідна земля, 
холодна зима, патріотичні почуття.  

Творчі завдання № 7, 8 мають опору на головоломки (кроссенси, ребуси), попередня 
робота з якими дозволяє ввести школярів у мовленнєву ситуацію. 
Завдання 7. Розв’яжіть кроссенс. У невеличкому тексті (7-8 речень) розкажіть про 
відзначення прихованого в головоломці свята у вашій школі. Використайте 
прикметники та кілька слів кроссенса. 
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Приклад розвʼязання кроссенса 
По периметру: 
1-2 жовте листя – 14 число на календарі: чотирнадцяте жовтня; 
2-3 14 жовтня – Покрова: свято Покрови; 
3-6 Покрова – церква: церква святої Покрови у козаків; 
6-9 церква святої Покрови – курінь: споруди на Запорозькій Січі; 
9-8 курінь – отаман, козак: козаки жили в куренях; 
8-7 отаман – гетьман: представники козацької старшини; 
7-4 гетьман, козак – День захисника України: козаки – захисники; 
4-1 День захисника України – жовте листя: це свято відзначають восени, 14 жовтня. 
По хресту:  
5-2 українське козацтво – 14: День Українського козацтва – 14 жовтня; 
5-6 українське козацтво – церква: у козаків на Січі була церква святої Покрови; 
5-8 українське козацтво – отаман: належав до козацької старшини, його обирали на козацькій 
раді; 
5- 4 українське козацтво – День захисника України: 14 жовтня відзначають два свята – День 
українського козацтва та День захисника України.  
Завдання 8. Розвʼяжіть ребуси, поясніть лексичне значення іменників-відгадок, увівши 
до тлумачення прикметники. 
 
 
 
 
 
 

    1,2
    ,

К



osvita.org.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Відповіді:1. Булава. 2. Козак. 3. Курінь. 4. Литаври. 5. Гопак. 6. Сотник. 

Інтегровані завдання можуть бути спрямовані й на активізацію самостійної 
пізнавальної діяльності учнів у мережі Інтернет (№9).  
Завдання 9. Для допитливих 

Відгадайте за описом прізвища козацьких гетьманів прикметникового 
походження. Знайдіть у мережі Інтернет цікаву інформацію про діяльність одного з них 
та ознайомте з нею однокласників.   
1. Походить від назви міста Хмільник у Вінницькій області, що означає «місце, де росте 

хміль» (Хмельницький). 
2. Походить від дієслова брьохати, тобто повільно йти по воді, болоту, снігу (Брюховецький). 
3. Походить від татарського слова «сагайдак», що в перекладі означає «дикий козел» 

(Сагайдачний). 
Інтегровані уроки – це нетрадиційні уроки, що передбачають обʼєднання змісту 

двох-трьох навчальних дисциплін, у тому числі української мови та українознавства. Вони 
можуть бути різними за формою проведення, яка повʼязана із заняттями, народними 
ремеслами, календарно-обрядовими святами, дослідницькою діяльністю українців у світі 
тощо. Наприклад, під час інтеграції українознавчого компонента в 6-7 класах можливі такі 
форми інтегрованих уроків з «Морфології» (див. таблицю) 

Таблиця 
№ Форма 

проведення 
Українознавчий компонент Клас 

1  
 
У музеї козацтва 

Українське лицарство від найдавніших часів до 
сьогодення 

6 

2 Козацькі військово-технічні винаходи: «полімаран», 
«чайка», «підводний човен», «вогненні колеса», 
«торпеди», «літаючий вогонь» та ін 

7 

3 День роботи на 
пасіці 

Традиційні ремесла українців як творчість та 
господарська діяльність. Бджільництво 

6 

4 Ярмарок; 
 
експозиція 
предметів 
декоративно-
ужиткового 

 
 
 
Традиційні ремесла українців (ковальство, різьбярство, 
ювелірне мистецтво та ін.) як творчість та 
господарська діяльність. 

6 
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мистецтва; 
 
зліт (зустріч) 
народних майстрів 

5 Рухлива гра із 
святковим 
сюжетом 
 

Календарно-обрядове коло українців як святотворення. 
Ставлення українців до своїх свят. 
 

6 

 Календарно-обрядове коло як звичай, як об’єднання 
родини в рід, а родів у народ, як «заклик» до творення, 
як результат творчості народу, спонукає до творення. 

7 

6 Клуб 
шанувальників 
мови 
 

Краса рідного слова, пісні. Влучність і образність 
української мови у передачі відчуття та розуміння світу 
у його багатоманітних проявах. 

6 

7 Музей просто неба Своєрідність архітектури мого краю, чим вона 
зумовлена. Регіональні особливості українського житла 
та інтер’єру від минулого до сучасного, його 
традиційні риси. 
 

7 

8 Експедиція Україна та українці у світі. Українці – дослідники 
інших країв: М. Миклухо-Маклай, М. Пржевальський 

6 

9 На виставці 
жіночих прикрас 

Традиційні українські прикраси від прадавнини до 
сьогодення. 

7 

 
Наведемо приклад інтегрованого уроку (українська мова – українознавство) для 

учнів 6 класу з теми «Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні» 
(додаток 1). Цю мовну тему обʼєднано з українознавчим компонентом «Мій український 
народ. Традиційні ремесла українців як творчість та господарська діяльність. Бджільництво». 
Нетрадиційність уроку також полягає в тому, що він не тільки інтегрований, але й 
біоадекватний (природовідповідний), а отже, сприйняття й осмислення матеріалу 
відбувається через навчальну релаксацію, тобто начальний релаксаційний текст, у якому 
синтезовано інформацію про розряди прикметників за значенням та традиційне заняття 
українців – бджільництво. Унаслідок такого засвоєння матеріалу в уяві учнів виникає 
образон – сприйнятий усіма органами відчуттів опорний мислеобраз пасіки, на якому 
структуровано зазначається мовна інформація: три вулики – це три розряди прикметників за 
значенням; нектар або пилок, що носять бджоли до вуликів, – приклади.  

Оскільки за формою цей урок – день роботи на пасіці, то первинне закріплення 
вивченого відбувається через активні прийоми:  

 «Накачай меду»: учні «качають» мед – розподіляють прикметники на розряди 
за значенням; 

 «Упіймай рій»: «ловлять» рій – працюючи групами, знаходять у тексті «Зосима 
і Саватій – покровителі бджільництва» по одному прикметнику, що належить до різних 
розрядів за значенням; 
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 кроссенс «Бждільництво» або «На пасіці»: розвʼязуючи головоломку, 
розповідають про особливості цього господарського заняття українського народу, 
застосовуючи різні групи прикметників за значенням.  

На такому біоадекватному уроці «прокладається стежка» між архетипами 
(першообразами) й свідомістю, яка веде до цілісності особистості. Учень завдяки звʼязку з 
досвідом попередніх поколінь через довготривалу памʼять набирає внутрішньої опори, що 
допомагає розвʼязувати в майбутньому особистісні проблеми.  

До інтегрованих позакласних заходів можна віднести інтелектуальні ігри, які 
поєднують відомості з української мови та українознавства. 

Наведемо приклад інтегрованої інтелектуальної гри «Мови рідної розмай!» для учнів 
6-7 класів, що може бути проведена до Дня української писемності та мови (додаток 2). Гра 
має на меті поглиблення інтересу до вивчення української мови, виховання любові до неї, 
тому поєднує лінгвістичні завдання з історичними, географічними, літературними й навіть 
математичними. Так, наприклад, учням треба дати відповіді на запитання лінгвістичної 
вікторини; скласти маршрут географічної подорожі Україною, який би спирався на 10 міст, 
розташованих в алфавітному порядку; відредагувати текст історичної довідки, зберігши дух 
тієї історичної епохи, про яку розповідається; відгадати літературні шаради; поєднати 
поширені математичні терміни іншомовного походження з їхніми  українськими 
відповідниками. 

Отже, розробка системи інтегрованих завдань, уроків та позакласних заходів на 
українознавчому підґрунті сприяє плеканню української ідентичності, про важливість 
формування якої в молодого покоління зазначено в Концепції Нової української школи.  
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Додаток 1 
Інтегрований урок (українська мова – українознавство), 6 клас 

Мовна тема: Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні  

Українознавчий компонент: Мій український народ. Традиційні ремесла українців як 
творчість та господарська діяльність. Бджільництво 

Мета уроку: формувати знання про групи прикметників за значенням, розвивати вміння їх 
розпізнавати, правильно застосовувати в мовленні; цілісне (двопівкульне) мислення, 
виховувати усвідомлення традиційного заняття українців – бджільництва як господарської 
діяльності, його ролі в житті українського народу.  
Тип уроку: біоадекватний урок. 
Форма уроку: день роботи на пасіці. 
Унаочнення: мультимедійна презентація до уроку, цукерки «Шалена бджілка». 
Форми роботи: фронтальна, групова.  
Методи та прийоми: навчальна релаксація, «виведення» мислеобразу, бесіда, рефлексія, 
прийоми «Накачай меду», «Упіймай рій».  
Очікувані результати: 
Після цього уроку учні зможуть  
дати визначення якісних, відносних та присвійних прикметників; 
розпізнавати якісні, відносні та присвійні прикметники; 
застосовувати їх в усному та писемному мовленні; 
розповідати про особливості традиційного українського заняття – бджільництва.  
 

Перебіг уроку 
1. Оргмомент. 
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2. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. 
- Сьогодні на уроці триватиме вивчення теми «Прикметник», ми спробуємо навчитися 
розрізняти якісні, відносні, присвійні прикметники. Знання про прикметник повʼяжемо з 
найдавнішим заняттям українців, продукт якого відгадайте на підставі цікавих фактів про 
нього.  
Цікаві факти про мед 

 Це слово з єврейської мови перекладається як чари, наділений магією. 
 Раніше мешканці спекотних країн використовували його як холодильник. 
 Його вживання забезпечить вам здоровʼя. 
 Його весь час споживав лікар Гіппократ і дожив до 100 років! 
 Це відмінна антибактеріальна мазь. 
 У Китаї виробляють його найбільше.  

Це – мед.  
Традиційне народне ремесло, повʼязане з виготовленням меду, розвинене здавна й в 

Україні. І називається воно бджільництвом. 
3. Актуалізація опорних знань учнів. 

Прочитайте текст, визначте синоніми до слова бджільництво. Знайдіть у ньому 
прикметники разом із іменниками, від яких залежать.  

 
 

БДЖІЛЬНИЦТВО 
Бджільництво належить до найдавніших занять українців. Мед та віск завжди 

широко використовувалися як продукти харчування, служили предметом експорту до 
європейських країн. Цією справою займалися пасічники. Вони були статечними й охайними, 
їх шанували як знавців природи і навіть знахарів. 

Бджільництво пройшло кілька стадій розвитку. Спочатку – бортництво: в ущелинах 
скель, у лісових хащах наші предки знаходили гнізда бджіл і забирали від них мед. Пізніше 
на деревах, де збирався рій, робили позначку власності і видовбували в стовбурах дупла для 
поселення бджіл. У ХІV ст. почали майструвати штучні борті, вулики. Їх робили із соснових 
кругляків, видовбуючи порожнину для бджіл і отвір для догляду за ними. Ці борті 
підвішували на деревах. Невдовзі їх стали розташовувати на галявинах (пасіках) – з’явилося 
пасічництво (З довідника). 

Відповідь 
Синоніми: бджільництво – бортництво – пасічництво. 
Прикметники: найдавніших занять, статечними, охайними пасічниками, у лісових 

хащах, штучні борті, соснових кругляків, ранньою весною.  
3. Сприйняття й осмислення навчального матеріалу. 
Навчальна релаксація (учитель вмикає аудіозапис дзижчання бджіл). 

Навчальний релаксаційний текст 
Психофізіологічна підготовка 
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Займіть зручне положення. Розслабте обличчя, шию, плечі, руки, тіло, ноги… Уявіть, 
як м’язи обличчя стають м’якими, розслабленими… Усміхніться, адже ви такі гарні, коли 
усміхаєтесь. Уявіть, як усміхається кожна клітинка Вашого тіла… 

Уявіть ваш улюблений куточок природи або якесь інше місце, де ви відчуваєте себе 
спокійними, де ви щасливі, місце вашого спокою. Уявіть кольори, які вас оточують… Уявіть 
рухи і звуки вашого місця спокою… Уявіть запахи навколо вас… Уявіть себе на місці 
спокою, як ви виглядаєте, коли відпочили, звільнились від непотрібних думок… Подякуйте 
цьому образу, вашому місцю спокою. Будьте щирі з собою. 

Введення нового матеріалу через формування мислеобразу  
Уявіть себе на квітучій галявині. Уявіть кольори та аромат квітів. Доторкніться до 

квітів. Навколо галявини – високі липи. Відчуйте їх запах. Прислухайтесь, як гудуть над 
квітами бджоли. Це пасіка. Сьогодні ми ближче ознайомимося з роботою на пасіці. 
Погляньте навколо: під розлогими липами сидить поважний немолодий чоловік. Це пасічник 
дід Панас.  

Подивіться: посередині галявини розташовано три вулики. До них несуть нектар і 
пилок невтомні трудівниці – бджілки. На першому вулику написано – «Якісні прикметники», 
на другому – «Відносні прикметники», на третьому – «Присвійні прикметники». 

До вулика з написом «Якісні прикметники» несуть бджоли ароматний, солодкий 
нектар. А решта – ще ароматніший, солодший, що за ознакою може бути як у більшій, так і в 
меншій мірі. Відчуйте його смак і запах. Це якісні прикметники, відповідають на питання 
який?  

До другого вулика з написом «Відносні прикметники» бджоли несуть липовий, 
квітковий пилок (ознака за відношенням до матеріалу), яка не може бути виявлена в більшій 
чи меншій мірі. Дід Панас викачає потім зі стільників цього вулика літній мед (ознака за 
часом). Липовий, квітковий, літній – це відносні прикметники, відповідають на питання 
який? 

До третього вулика з написом «Присвійні прикметники» комахи-трудівниці приносять 
пилок, з якого пасічник збере бджолиний (чий?) мед, але й буде він і його (чий?), Панасів 
мед.  

Нарешті, бджоли скінчили роботу. Дід Панас обходить вулики та спостерігає за 
комахами-трудівницями. Ось перший вулик – із написом «Якісні прикметники», що 
виражають ознаку в більшій чи меншій мірі: ароматний, солодкий. Другий вулик – із 
написом «Відносні прикметники», що виражають ознаку за відношенням до часу (літній), 
місця (лісовий), матеріалу, речовини (квітковий, липовий), національності (український).. 
Третій вулик – із написом «Присвійні прикметники», що виражають приналежність до особи 
чи тварини та відповідають на питання чий? 

Незабаром пасічник качатиме з рамок мед. А ми в цьому йому допоможемо. А поки що 
подякуйте бджолам за їхню працю, подякуйте пасічнику Панасу, подякуйте пасіці за 
можливість тут побувати. 

Вихід  
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Відчуйте ступні ніг… Прилив сил до ніг та рук… Відчуйте спину та плечі… 
Поворушіть пальцями, стисніть їх… Порухайте долонями, плечима… У Вас може з’явитися 
бажання напружити шию… Поверніть голову праворуч, ліворуч… Усміхніться та зробіть 
глибокий вдих… Не поспішаючи, доторкніться до щік, очей… Ось ви знову в нашому класі. 
Як Ви себе почуваєте після відвідування пасіки? 
«Виведення» образу інформації на рівень осмислення.  

Обговорення  
- Чи вдалося вам розслабитися та уявити пасіку? 
- Які кольори ви побачили? Які почули звуки? Які запахи, смаки відчули? 
- Чи побачили ви пасічника Панаса? Який він, чим займається?  
- Які вулики ви уявили? 
- Які пилок та нектар носили бджоли? 
- Що вам найбільше сподобалось під час перебування на пасіці? 
- Пропоную зʼїсти невеличку цукерку, яка називається «Шалена бджілка» і на смак нагадує 
мед. (Учитель роздає учням цукерки, у той час, коли діти ласують солодощами, розповідає, 
чому виробники цукерок назвали бджілку шаленою). 
 
Це цікаво знати! Чому бджілку називають шаленою? 
За один виліт бджола облітає приблизно 1000 квітів. 
Щоб зібрати 100 г меду, їй треба облетіти 1 млн. квітів. 
У середньому за один виліт бджола долає до 3 кілометрів.  
Щоб зробити кілограм меду, бджолі необхідно пролетіти в середньому до 450 тисяч 
кілометрів. 
 
Робота з навчальним образоном, нанесення в зошиті мислеобразу інформації, отриманої 
під час релаксації. 

Учитель пропонує замалювати учням обрис (контур) пасіки, яку вони уявили під час 
релаксації. Поступово, по 1-2 слова, наповнюється і замальовується цілісний мислеобраз 
інформації, отриманої під час перебування на пасіці. Учитель «рухає» загальну бесіду 
питаннями, демонструє захопленість, перевіряє правильність записів і формулювань. Учні 
першими промовляють те, що пригадують, учитель лише уточнює.  

- Намалюйте обрис уявної пасіки: квітучу галявину, липи навколо, бджіл, три вулики.  
- Що було написано на першому вулику? Напишіть, що виражають якісні прикметники, 
на яке питання відповідають. Зазначте приклади таких прикметників. 
- Що було написано на другому вулику? Напишіть, що виражають відносні 
прикметники, на яке питання відповідають. Зазначте приклади. 
- Що було написано на третьому вулику? Напишіть, що виражають присвійні 
прикметники, на які питання відповідають. Зазначте приклади. 

Представлення образону, створеного вчителем (проектуємо на екран). 
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Бесіда 

- Подивіться, будь ласка, на створений мною образ. Порівняйте його зі своїми. 
- Яку інформацію було важко пригадувати?  
- Що хочете змінити у своєму образоні? 
Фізкультхвилинка 
Бджілки крильця розправляють, 
Їх до сонця підіймають, 
Потім можна політати 
І медку вже назбирати. 
На галявину злетілись 
Та нектаром поживились. 
Потім знову полетіли 
Та у вулик залетіли.  
4. Закріплення матеріалу. 
4.1. Робота з підручником. 
4.2. «Накачай меду». Фронтальна робота біля дошки та в зошитах: розподілити 
прикметники за розрядами на якісні, відносні та присвійні (завдання проектуємо на 
екран або прикріплюємо на дошці зображення діжок та стільників так, щоб учні могли 
відчепити чашечку стільника із прикметником і наклеїти на відповідну діжку). 
- З 2008 року найбільше меду в Європі качає саме Україна! Допоможемо дідові Панасу 
накачати меду зі стільників та наповнити ним діжки. До речі, стільник – це лист, утворений 
чашечками з воску, який бджоли роблять для зберігання меду, виховання потомства та 
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перебування дорослих комах. Розподіліть прикметники на розряди за значенням: якісні, 
відносні та присвійні.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 
Якісні прикметники     Відносні прикметники           Присвійні прикметники 
запашна акація                  польова м́̓ ята                          пасічників календар 
золотий мед                      деревʼяний вулик………….     ведмежі ласощі 
працьовита бджола           лікарський засіб 
мудрий пасічник               лісова галявина 
високі соняшники           
прозорий мед 
Додаткові завдання під час та після виконання завдання: 
1) Поясніть, чому в словосполученні золотий мед прикметник є якісним, а не відносним? 
2) На який склад – перший чи другий – падає наголос у прикметнику лікарський (засіб)? 
3) Доберіть синоніми до прикметника запашна (акація) синоніми.  
4) Чому в прикметнику деревʼяний (вулик) пишеться апостроф, а в прикметниках 
працьовита (бджола) та польова (мʼята) мʼякий знак? 
5) Доберіть антитезу до словосполучення з прикметником працьовита (бджола). 
4.3. «Упіймай рій». Робота в групах (зображення ікони зі святими Зосимом та Саватієм 
проектується на екран, текст учитель роздає кожній групі). 

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ 
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- Меду накачали, і здається, що це заняття не таке вже й важке. Секрет у тому, що 
допомагають бджолярам покровителі – святі Зосима та Саватій. До того ж український народ 
спостережливий, тому придумав велику кількість прикмет, які також сприяють поліпшенню 
роботи. В одній із прикмет зазначається: «До доброго пасічника і рої летять». Та насправді 
буває й таке, що бджолині рої іноді залишають пасіку. Пропоную «впіймати рій» – знайти в 
тексті по одному прикметнику, що належить до різних розрядів за значенням. Та група, яка 
виконає завдання, має голосно сказати: «Рій упіймали!».  

Текст для роботи в групах 
ЗОСИМА І САВАТІЙ – ПОКРОВИТЕЛІ БДЖІЛЬНИЦТВА 

Здавна бджола на Україні вважається 
священною комахою. Спостерігаючи за життям 
бджолиної сім’ї, людина знаходила в ньому багато 
повчального і для себе. Не дивно, що в народі стільки 
приказок про бджолину працьовитість, рішучість, з якою 
ці комахи захищають своє житло від сторонніх посягань 
і, звичайно ж, про мед.  

Минали часи, бджоли ставали більш 
зрозумілими, люди почали тримати їх у саморобних 
житлах, поближче до свого дому. У народі вважають, що 
саме Зосима і Саватій навчили людей правильно 
утримувати пасіку. За життя цих святих, у 
п’ятнадцятому столітті, крилаті трудівниці почали 
«приручатись». Тому й не дивно, що на іконах вони 
зображені з пасічним знаряддям того часу: драбиною, 
мотузкою, навіть сокирою чи ножем.  

Ікона зображує святих старців, що знімають рій. Чи не здається вам, що вона є 
одночасно і невеликим посібником для пасічника?  

У минулі часи при вході на пасіку обов’язково була ікона з зображенням Зосими і 
Саватія, а пасічник, не помолившись, не починав свою працю. Це важливо й сьогодні – на 
пасіці нічого робити не тільки людині з брудними руками чи в брудному одязі, а й з 
брудними помислами на душі (З Інтернету).  
4.4. Розвʼязання кроссенса: розгадайте головоломку, застосовуючи прикметники, що 
належать до різних розрядів за значенням.  
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Приклад розвʼязання кроссенса 
Тема кроссенса – «На пасіці» або «Бджільництво».  
По периметру: 
1 – 2 квіти – бджола –працьовиті бджоли збирають квітковий нектар або пилок; 
2 – 3 бджоли – вулик – бджоли несуть запашний пилок або нектар до деревʼяних вуликів; 
3 – 6 вулик – стільник – у вуликах є воскові стільники, які бджоли роблять для зберігання 
меду; 
6 – 9 стільник – пасічник – працьовитий пасічник дістає стільники з вуликів;  
9 – 8 пасічник – мед – досвідчений пасічник качає зі стільників прозорий квітковий мед; 
8 – 7 мед – пігулки – з меду виготовляють різноманітні лікарські засоби; 
7 – 4 пігулки – парфуми – частина їх складу – мед; 
4 – 1 парфуми – квіти – приємний запах. 
По хресту: 
5 – 2 пасіка – бджола – бджола працює на пасіці; 5 – 6 пасіка – стільник – у вуликах на пасіці 
є стільники; 5 – 8 пасіка – мед – мед – продукт діяльності бджолярів; 5 – 4 – пасіка – 
парфуми – з меду, який качають на пасіці, виготовляють парфуми. 
5. Підбиття підсумків уроку.  
5.1. Рефлексія. 
- Що було нового під час роботи на пасіці? 
-Що видалося цікавим? 
- Що було важким, нецікавим? 
5.2. Оцінювання. 
6. Домашнє завдання. 

1 2 3

4 5 6

77

1

8 9
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1) доопрацювати образон або створити інший (для всіх);  
2) опрацювати теоретичний матеріал підручника; 
3) виконати вправу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додаток 2 

Інтегрована інтелектуальна гра-змагання 
(українська мова – географія, історія, українська література, математика), 6-7 класи 

Тема: «Мови рідної розмай!» 
Мета  
навчальна: 
• поглиблювати інтерес до вивчення української мови й літератури;  
розвивальна: 
• розвивати потяг до знань, бажання примножувати свій інтелектуальний набуток;  
• формувати соціальну (вміння працювати в команді, колегіально приймати рішення), 

комунікативну й полікультурну компетентності учнів; 
виховна: 
• виховувати відповідальність, товариськість, любов до рідної мови, бажання вивчати її 

впродовж життя.  
Унаочнення:  
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картки із завданнями до конкурсів, мультимедійна презентація до гри із назвами конкурсів, 
паперові деревця, квітки, яблука, метелики, сонце й хмарка для колажу, географічні карти 
України, збірка «Кобзар» Т. Шевченка. 

Підготовчо-організаційна робота 
• підготовка приміщення для проведення гри:  
гра проводиться в класній кімнаті, яка святково прикрашена плакатами – рекламою 

української мови. 
• формування команд гравців: 
з учнів 6 і 7 класів формуються дві команди, які придумують собі назви; 
• визначення складу журі: 
членами журі можна запросити вчителів-філологів, педагога-організатора, бібліотекаря. 

Час проведення 
Практикуємо проведення гри до Дня української писемності та мови (9 листопада). 

Перебіг гри 
 І. Вступне слово ведучої – учителя української мови й літератури. 
 Учитель української мови й літератури.  

– Сьогодні, напередодні Дня української мови й писемності, вам, любі діти, випала 
щаслива нагода взяти участь в інтегрованій інтелектуальній грі-змаганні «Мови рідної розмай!». 
Мова наша – як квітка барвиста, мова наша – така пломениста, мова наша в пісні красиво 
бринить, чарує красою, дивує багатством і новизною! Така в нас мова розмаїта! Тож, щоб 
розквітала вона й далі, любімо її, леліймо її, доглядаймо її! І сьогоднішня інтелектуальна гра – 
підтвердження того, що ви готові до цього! 

Починаймо літературно-мовну гру! 
 ІІ. Презентація команд та журі. 
У грі беруть участь дві команди. Учитель представляє склад  команд, а учасники – 

презентують гасло.  
Команда 6 класу – «Українські поліглоти» 

Гасло: «Поліглоти ми найкращі, знаєм мову нашу!» 
Команда 7 класу – «Я люблю українську мову!» 
Гасло: Ми переможемо, тому що ми – справжні українці! 
ІІІ. Представлення журі. 

– Сьогодні вас будуть оцінювати компетентні члени журі (учитель називає їхні 
прізвища та імена). 

ІV. Власне гра. 
Учитель української мови й літератури. 

Тож мови рідної розмай 
Ти, школярику, стрічай! 
У завданнях незвичайних 
Мову рідну відкривай! 
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1 конкурс – «Лінгвістична вікторина» - кожна правильна відповідь оцінюється 1 
балом. 

Треба трохи розім'ятися, 
Щоб у грі змагатися, 
Ось розминка – вікторина, 
Будь уважним, не зівай 
І хутчіш відповідай! 

Командам по черзі ставиться запитання, на обговорення якого відводиться 15 секунд.  
Запитання лінгвістичної вікторини 

1. Скільки літер в українському алфавіті? (33) 
2. Скільки частин мови в сучасній українській мові? (10) 
3. Що знаходиться посередині школи? (літера О). 
4. Чим закінчується день? (ь). 
5. На мені молотять хліб – 
За снопами – новий сніп, 
А якщо з кінця читати, -  
Будуть миші враз тікати  (тік – кіт). 
6. У воді я проживаю, 
Хто турбує, тих щипаю, 
А коли з кінця читати, 
Буду птахом я кричати  (рак – кар). 
7. Скажіть сучасною українською літературною мовою: «файна ґаздиня» (гарна 

господиня). 
8. Скажіть сучасною українською літературною мовою: «мешти з чічкою» (босоніжки із 

квіткою).  
9.  Слова мінорний – мажорний називаються … 
10. Слова лелека, бусол, чорногуз називаються …. 

2 конкурс – «Географічна подорож» (оцінюється 10 балами).  
Буває, що без алфавіту 

Не можна подорож здійснити. 
Абетку українську пригадайте – 
Мандрівку Україною складайте! 

Командам треба скласти маршрут географічної 
подорожі Україною, який би спирався на 10 міст, 
розташованих в алфавітному порядку (на допомогу 
вчитель пропонує скористатися картою та записати 
маршрут на двох паперових деревцях. Після виконання 
завдання команди зачитують маршрути географічної 
подорожі, а вчитель прикріплює паперові деревця на дошку). 

3 конкурс – «Загадка художника» (оцінюється 10 балами).  
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У малюнках – заховалася мова, 
А точніше, фразеологія чудова. 

Вислови цікаві треба пригадати, 
Загадки художника швидше відгадати! 

Учитель демонструє на екрані через мультимедійний проектор ілюстрації до 
фразеологізмів. Командам треба по черзі розгадати п'ять фразеологізмів сучасної української 
мови, зображених на малюнках, пояснити значення.  

 
Малюнки для першої команди 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Стріляний горобець – досвідчена людина. 
2. Ловити ґав – бути неуважним. 
3. Бути на сьомому небі – бути щасливим. 
4. Біла ворона – особлива людина. 
5. Дати гарбуза – відмовити в коханні. 
 

Малюнки для другої команди 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ні пава ні ґава – байдужа людина. 
2. Крокодилячі сльози – нещирі сльози. 
3. Робити з мухи слона – перебільшувати. 
4. Як курка лапою – нерозбірливо. 
5. Жаба давить – про заздрісну людину. 

Після відведеного на виконання завдання часу команди називають фразеологізм та його 
значення та прикріплюють квітки на дошку, поміж деревами. 

4 конкурс – «Історична довідка» (оцінюється 8 балами). 
Мова та історія поруч теж ідуть, 
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Дух епохи історики передають, 
Тож, друзі, у довідці історичній 
Знайдіть недоліки у змісті та лексичні. 

Командам треба відредагувати текст історичної довідки, зберігши дух тієї історичної епохи, 
про яку розповідається. 

Історична довідка для першої команди (недоліки виділені жирним шрифтом, поруч у 
дужках – правильний варіант). 

Запорозька Січ 
Січ – то була простора площа на дніпровім острові Козачий (Хортиця). З усіх боків омивали 

цей острів глибокі води Славути (Дніпра), а ще, крім того, на самім острові був викопаний 
глибокий рів, наповнений водою, та високий, гострий частокіл  з міцними брамами.  

Довкола площі були побудовані хатки, так звані «хмарочоси»( курені) з плетеними стінами. 
Ті хатки були накриті шифером (очеретом). У такій хатці жив один курінь з кошовим 
командиром (отаманом). У курені солдати (козаки) тільки спали або пересиджували негоду.  

Посередині Січі стояла невелика церква святої Меланки (Покрови), знадвору дуже 
скромна, зате повна золота й срібла зсередини. Козаки були набожні і дуже дбали про свою 
церкву, тому частину армійської (військової) добичі завжди призначали для неї. 

Історична довідка для другої команди (недоліки виділені жирним шрифтом, поруч у 
дужках – правильний варіант). 

Звичаї та обряди козаків-запорожців 
Хто хотів стати козаком, мусив спочатку відслужити три роки в старого солдата (козака). 

Він виконував усяку роботу й носив за козаком другий  автомат (рушницю).  Щойно тоді, коли 
джура навчився від старого армійця (козака) володіти зброєю й набрав справності  в битвах, 
ставав правдивим козаком і діставав зброю. 

За широким поясом носили рюкзак (торбину) із харчами, кулями й порохом. Запорожці 
голили голови, залишаючи посередині косу (оселедець).  Святкове вбрання козаків складалось із 
жупана, каптана барвистого, широких червоних або іншого кольору джинсів (шароварів), пояса з 
китайки, шапки. На екскурсії (у походи) запорожці вирушали в найгіршому вбранні. Жінок на 
Січі не було, і ніхто не смів їх мати, навіть сам кошовий командир (отаман).  

Після відведеного на виконання завдання часу команди зачитують по черзі тексти 
історичних довідок та прикріплюють паперових метеликів на дошку, поміж деревами. 

5 конкурс «Літературна кухня» (кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами). 
У літературній кухні  
Шаради треба відгадати, 
З частинок слово слід зібрати 
Й Шевченкову поезію назвати. 

Кожна команда по черзі дістає паперове яблуко із шарадою. Учитель зачитує завдання. На 
його виконання відводиться 1 хвилина. Після відведеного часу команда називає зашифрований у 
шараді поетичний твір Т. Шевченка й прикріплює на деревця яблука. 

Мовні шаради – назви творів Т. Шевченка 
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1. Перше слово – прийменник, 
Друге – застаріле слово (архаїзм), якому зараз відповідає слово «район», 
У цілому – назва твору Т. Шевченка, який перекладений на багато мов світу, і це слово – 

іменник  другої відміни. 
Відповідь – «Заповіт». 

2. Перше слово – вказівна частка, 
Друге – прийменник, 
Третє – шоста нота, 
У цілому – назва балади Т. Шевченка, і це слово – іменник першої відміни. 
Відповідь – «Тополя». 

3. Перше – китайське ім’я, 
Друге – прізвище українського письменника, 
Третє – займенник І особи однини, 
У цілому – назва балади  Т. Шевченка, і це слово – іменник першої відміни. 
Відповідь – «Лілея». 
4. Перше слово – прізвище португальського мореплавця Васка да …, 
Друге – китайське ім'я  
Третє – займенник І особи однини, 
У цілому – назва поеми Т. Шевченка про козацька отамана, і це іменник І відміни.  
Відповідь – «Гамалія». 

5. Перше слово – прийменник, 
Друге слово – синонім до слова «звання» із трьох літер, 
Третє слово – прийменник, 
У цілому – назва балади Т. Шевченка, якою відкривається «Кобзар», і це іменник І відміни. 
Відповідь – «Причинна». 
6. Перше слово – синонім до слова ліс, 
Друге слово –  українське «так» - російською мовою,  
Третє слово – назва червоної польової квітки у множині, 
У цілому – назва поеми Т. Шевченка на історичну тему, і це іменник І відміни множини. 
Відповідь – «Гайдамаки». 
6 конкурс – «Лінгвоматематика» - правильна відповідь оцінюється 1 балом. 
Математика і мова, здається, несумісні, 
Щоб заперечити цю думку, ми навмисне 
Завдання з нелегких дібрали 
І «Лінгвоматематика» його назвали. 

Командам треба на картках поєднати поширені математичні терміни іншомовного 
походження з їхніми українськими відповідниками. Час виконання – 5 хвилин.  

Завдання для першої команди           Завдання для другої команди 
Конус          –    Двократ                        Перпендикуляр – Поземний  
Вертикаль   –    Поперечник                  Циркуль –  Оник    
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Піраміда      –    Прямовис                     Куб        –   Колорис 
Діаметр        –    Гостриця                      Нуль      –   Трикрат  
Квадрат        –    Стіжок                         Горизонтальний – Простопад 
Відповіді                                               Відповіді  
Конус          –    Стіжок                         Перпендикуляр – Простопад  
Вертикаль   –    Прямовис                    Циркуль – Колорис  
Піраміда      –    Гостриця                     Куб        –  Трикрат  
Діаметр        –    Поперечник                Нуль      –   Оник  
Квадрат        –    Двократ                      Горизонтальний – Поземний  
Після відведеного на виконання часу команди по черзі зачитують результати виконання 

завдання і додають до колажу сонечко й хмаринку. 
V. Підбиття підсумків гри.  
Заключне слово вчителя української мови та літератури. 
Дорогі діти! Подивіться на дошку, який чудовий сад української мови ми сьогодні 

зростили. А допомогли в цьому ваша кмітливість, товариськість і головне – знання рідної 
мови, любов до неї. 

Видатний французький філософ Вольтер порівнював мову із садом, який неодмінно 
треба доглядати. Тож нехай завжди квітне й дає плоди мовний сад, а ви, як розумні 
садівники, доглядайте за ним, оберігаючи від шкідників!  

Мови рідної розмай 
Ти лелій і доглядай! 

Визначення й нагородження переможців. 
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