
Додаток 1 
Предмет  

українська мова 

Клас 5 Тема: Поняття про стилі мовлення,  сфери їх  

уживання.  

       

Аспект СР Епіграф до уроку: 

Сьогодні діти – завтра народ. 
Легше любити весь світ, ніж одну дитину. 
                        В. Сухомлинський. 

 

 
Текст №1( спроектований на екран) 

З Конвенції про права дитини 
-    Дитина має право на особливий захист і 
турботу, якісну їжу, житло й медичну допомогу. 
-    Дитина з фізичними та розумовими вадами 
має право на спеціальну допомогу та турботу. 
-    Дитина має право на любов і розуміння в 
сім'ї. Має право ходити до школи та розвивати 
свої здібності. 
-    Дитина має право на освіту, яка має бути 
спрямована на розвиток особистості, талантів, 
розумових і фізичних здібностей дитини в 
найповнішому обсязі, на підготовку дитини до 
свідомого життя в суспільстві. 
-    Дитина має право у складних обставинах на 
першочерговий захист і допомогу. 
-    Дитину не можна примушувати до важкої 
праці і піддавати жорстокому поводженню. 
-    Дитині не можна виносити смертний вирок 
або карати її довічним ув'язненням. 

 
Текст №2( спроектований на екран) 

  Багато чого для дотримання прав людини 
можемо зробити й ми самі: підтримати слабшого, 
допомогти тим, хто потрапив у біду тощо. Навіть 
спілкування ми можемо зробити людянішим. 
Якщо важко захищати свої права та права 
людини одному, треба шукати однодумців, з 
якими легше подолати труднощі. Саме тому в 
багатьох країнах молоді люди об'єднуються в 
громадські організації та товариства( З газети). 
 

Текст №3 ( є на парті кожного учня) 
Право належить до соціальних норм, тобто до 
норм, що регулюють відносини між людьми. Усі 

Тема СР: сприяти розвитку особистості, її 
соціальної активності, спрямовувати учнів на 
засвоєння певних соціальних взірців і цінностей, 
на побудову взаємин із дорослими та 
ровесниками,виробляти у дітей творче, етичне 
відношення до власного життя, допомогти в 
усвідомленні вибору життєвих цілей. 
 
 
Інформація, ілюстрація 
 

 

Різні висловлювання, навіть бездоганні у мовному 

плані, можуть істотно відрізнятися один від одного 

загальним колоритом і тоном викладу. Зумовлене це 

не тільки змістом висловлювань, але й 

комунікативною настановою автора, тим, з якою 

метою створено текст, яку функцію він покликаний 

виконати. Залежно від призначення тексту - 

спілкування, повідомлення чи впливу на адресата - 

добираються й мовні засоби, здатні забезпечити 

досягнення мети. Так виникають різновиди 

висловлювань, які обслуговують різні сторони 

суспільного життя. Їх називають стилями, а науку, 

що їх вивчає, - стилістикою. 

Кожен стиль відрізняється від інших характерними 

для нього мовними засобами. 

Для публіцистичного стилю, що покликаний 

формувати громадську думку, впливати на слухача 

або читача в соціально-політичному плані, 

найхарактернішим є вживання суспільно-політичної 

лексики. 



Для наукового стилю (підстилі - науково-популярний 

і науково-навчальний), мета якого - виклад наукової 

інформації, найхарактернішими ознаками 

є вживання термінів, логічність, 

аргументованість викладу. 

Для офіційно-ділового стилю характерна точність, 

повна відсутність емоційно забарвлених засобів, 

особлива (більша чи менша в різних 

жанрах) стандартність оформлення та розміщення 

частин тексту. 

У розмовно-побутовому стилі вживаються мовні 

засоби з емоційним забарвленням, 

допускаютьсяпросторічна лексика, жаргонізми. 

Відмінність художнього стилю полягає передусім 

в образності, емоційності мовлення, розрахованій 

наестетичний вплив на адресата. Із цією метою 

можуть вживатися засоби, властиві будь-якому 

стилю. Вибір мовних засобів залежить і від 

індивідуальних уподобань письменника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

соціальні норми поділяються на правові (або 
юридичні), моральні, релігійні, політичні норми, 
естетичні, звичаї та традиції. Моральні норми 
вказують на принципи поведінки, мають ідейне 
обґрунтування в ідеалах справедливості та 
несправедливості, добра і зла, честі, совісті, 
обов'язку і забезпечуються певним духовним 
впливом, громадською оцінкою у формі 
схвалення або осуду. 
 
Інсценізація уривка твору С.Васильченка 

«Свекор», підготовленого учнями заздалегідь. 
 
Поезія В.Симоненка «Ти знаєш, що ти – 

людина? ( читає вчитель) 
__________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 

Коментарі 

Завдання до тексту №1.Опрацювавши матеріал 
підручника, визначити стиль тексту, пояснити, на 
що опирались у виборі правильної відповіді..  
Оберіть одне з прав дитини й, працюючи в 

малих групах, спробуйте втілити його в 
символічному малюнку. Доберіть підпис до 
нього. 
 
Завдання до тексту №2 
«Мозковий штурм» з проблеми: що нам до 
снаги зробити, щоб допомагати державі й 
суспільству захищати права людини і дитини? 
Обміркуйте отриманий перелік і подумайте, як 
ви можете використати напрацьовані вами 
правила поведінки в буденному житті. 
Розділіть аркуш навпіл. Ліворуч запишіть свої 
права, праворуч - обов'язки. Намагайтеся 
врахувати свої права як дитини, людини, 
громадянина, члена сім'ї, учня та ін.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Який перелік вийшов довшим? Що вам було 

важче визначити: права чи обов'язки? Чому?  

 

Запитання щодо тексту тексту №3: 
До якого стилю мовлення належить даний текст? 
Підкресліть незрозумілі терміни, з`ясуйте за 
словником лексичне значення цих слів. Які пари 
антонімів наявні в тексті? 
Метод «Прес" щодо розуміння учнями 
естетичних норм поведінки. 
 
 
Орієнтовні запитання учням після перегляду 
інсценівки: 
Який стиль мовлення використаний для 

постановки інсценівки?Де він застосовується? 

Чого не врахував Василько, головний герой 

оповідання С.Васильченка? 

Чи можна ставити перед собою такі життєві 

цілі, які на якусь мить ставив Василько? 

До чого це може привести? 

Прочитати спроектовані на екран слова про 
сім`ю, пояснити їх, виписати граматичні основи 
речень. 
Міні-дискусія:Чи можна жити, керуючись 

тільки правами і забуваючи про обов`язки? 

  

Обмін враженнями щодо поезії В.Симоненка «Ти  
знаєш, що ти- людина?» До якого стилю 
мовлення належить текст? Які мовні засоби на це 
вказують?  
Твір-мініатюра «Моє найбільше бажання». 
Домашнє завдання(диференційоване).Для 
творчих дітей: опираючись на зміст казок, 
пояснити, які права героїв порушено, керуючись 
Конвенцією прав дитини. 
Зразок. 
Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку 
працювати. Бідній дівчинці заборонено брати 
участь в іграх та забавках сестер. 
Яке право порушено стосовно Попелюшки? 
(Право дитини на відпочинок і розваги, право 
брати участь у розважальних заходах,  що 
відповідають її віку.) 
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