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УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ  

ТЕМА: СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ НА ОСНОВІ РАДІО- ТА 

ТЕЛЕПЕРАДАЧ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ 

СПІЛКУВАННЯ. 

Мета: навчити семикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, 

мовного оформлення ситуації спілкування; удосконалювати мовленнєво-

комунікативні вміння складати й розігрувати діалогічні тексти (орієнтовно 8–10 

реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, 

пов’язаної з власним досвідом, спостереженнями, обміном думками після 

прослуханих та  переглянутих передач; дотримуватися мовленнєвого етикету; 

підвищувати мовну й мовленнєву компетентність школярів, виховувати повагу до 

мови. 

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. 

ХІД УРОКУ 

Мова - це не просто спосiб спiлкування,  

а щось бiльш значуще 

                                                                          Олесь Гончар 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

•  Проаналізувати висловлювання Б.Олійника. 

• Розглянемо у 

відсотковому співвідношенні 

рівень спілкування 

українською мовою на 

території України. Чи є в наш 

час це серйозною проблемою? 

    Висновок можна висловити 



словами Л.Костенко: 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

      Мова - це всi глибиннi пласти 

духовного життя народу, його 

iсторична пам'ять, найцiннiше 

надбання вiкiв, мова - це ще й 

музика, мелодика, фарби, буття, 

сучасна, художня, iнтелектуальна i 

мисленнєва дiяльнiсть народу. 

• Гра «Мікрофон» 

1. Висловлювання співрозмовників у діалозі називаються… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Діалог використовується в… формі мовлення. 

3. Існують такі правила спілкування: 



Пам’ятка «Як вести діалог і дотримуватися вимог 

спілкування»

1. Дотримуйтеся теми й мети спілкування.

2. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника.

3. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника 

висловити власну думку.

4. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не 

образити співрозмовника.

6. Додержуйтеся етикетних норм і правил поведінки під 

час діалогу.  
4. Формули мовленнєвого етикету — вибачте, пробачте, перепрошую.  

5. Під час діалогічного мовлення необхідно дотримуватися таких норм: 

- орфоепічні: правильне наголошування слів, чітка вимова звуків; 

- лексичні: уникання русизмів, повторів, перекручених та слів із невластивим їм 

значенням; 

- граматичні: правильно будувати речення, використовувати правильну форму 

слова, правильно єднати слова між собою; 

- змістові: дотримуватися послідовності викладу думки, у повній мірі розкривати 

обговорювану ситуативну тему. 

• Гра  «Редактор». 

      Прочитати  діалог, розставивши  розділові  знаки. Знайти  помилки. 

                     Діалог «Багатство та самобутність української мови» 

- Привіт Мишко як справи? 

- Ха, краще сказати: «доповзли» або «дошкандибали». 

  І як, прийшли? 

- Привіт! Ти бачиш, Яночко, я по вуха у пригодах. Вчора їздили на велосипеді з 

другом до річки, так назад ще велосипеда на собі несли, ще пленталися пішки сім 

кілометрів. 

- А чому ж ви добиралися пішки? 

- А тому що біля річки хтось швендяв. Поки ми купалися, поцупив переднього 

колосо та й учимчикував. Зробив нам сюприз! Слухай, Мишко, скільки з приводу 

ситуації твоєї є слів цікавих в мові! 



- Оце тільки й втішає, що мова в нас багата. А от люди деякі зустрічаються, що 

заслуговують лозини... 

Перевір себе! 

- Привіт, Мишко, як справи? 

- Привіт! Ти бачиш, Яночко, я по вуха в пригодах. Учора їздили на велосипеді з 

другом до річки, так назад пленталися пішки сім кілометрів, ще велосипеда на собі 

несли. 

- І як, прийшли? 

- Ха, краще сказати: «доповзли» або «дошкандибали». 

- А чому ж ви добиралися пішки? 

- А тому що біля річки хтось швендяв. Поки ми купалися, поцупив переднє колесо 

та й учимчикував. Зробив нам сюприз! 

-  Слухай, Мишко, скільки слів цікавих є в мові з приводу твоєї ситуації! 

- Оце тільки й втішає, що мова в нас багата. А от люди деякі зустрічаються, що 

заслуговують лозини... 

• Приклад – інсценування розмови двох подруг. Чим засмічене їх мовлення? 

(Суржик) 

       ! Ось одна з проблем, яка існує в нашому суспільстві, і вона пов’язана з 

чистотою нашої мови. Вона спаплюжується лексично ницими словами, 

суржиком… Тому й піднімається це питання й на радіо, і на телепередачах. (Про 

центральну Україну). 

І сюжет. Телепередача  - боротьба з суржиком «Мова про мову» (випуск №11). Які 

відчуття виникають у вас, переглянувши даний сюжет? 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FCjhfHDmlb0) 

• Пропоную відповідь побудувати за допомогою віршованих заготовок: 

1. Обурення одного з учасників діалогу з приводу недбалого ставлення до 

мови. 

2. Висловлювання про красу, необхідність мови, її проблеми. 

! Не забуваємо про відповідну міміку, жести, інтонацію під час діалогу. 

Скористайтеся цифровими підказками біля уривків. 
Віддай же мову — не прохання, а наказ!  Ти зрікся мови рідної,  



   Віддай же мову, нашу пам'ять і оплот! 
   Віддай же мову, і не колись, а в цей же час! 
   Лиш в мові вічно житиме народ! 

 
1. 
 

Тобі земля твоя родити перестане, 
Зелена гілка в лузі на вербі 
Від доторку твого зів'яне. 

 

3. 

Краща мова єднання це українська 
Нам Україну народила, 
Краща мова кохання це українська 
Сила небес їй дала крила. 
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Українська прабатьківська мово, 
До зірок через терни ідеш. 
Рідна мово моя пелюсткова, 
Ти у серці народу живеш! 

 

 

 

Я чую рідну мову українську 
На вулицях, майданах і вітрах, 
І я чую здалека, я чую зблизька 
То рідна мова нашого Дніпра. 

 
 
 
2. 

У тій мові ми співали, 
В ній казки казали, 
У тій мові нам минувшість  | 
Нашу відкривали. 
Мовою рідною славлю я день, 
Працю і хліб, що лежить на столі. 
Скільки звучить українських пісень 
В різних куточках святої землі! 

 

 

 

 

 

 

Ой, чистити треба стрімку мову-річку 
Від намулу-бруду з чужих берегів. 
Бо діти маленькі як вип'ють водички, 
Забудуть про славу дідів-прабатьків. 

6. 
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Вивчайте, любіть свою мову 
Як світлу Вітчизну любіть, 
Як рідні поля і діброви, 
Як чистого неба блакить! 

 

 

 

Вона як зоря пурпурова, 
Що сяє з небесних висот 
І там, де звучить рідна мова, 
Живе український народ. 

 
 
 
 

Любив до болю нашу рідну мову 
І ненавидів всіх катів її. 
Люблю й тепер її крилате слово, 
Її пісні, безмірно чарівні. 

 

 

 

Як парость виноградної лози, 
 Плекайте мову. Пильно в ненастанно 
 Політь бур'ян. Чистіша від сльози 
 Вона хай буде. Вірно і слухняно 
 Нехай вона щоразу служить вам, 
 Хоч і живе своїм живим життям. 
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  Діамант дорогий на дорозі лежав, — 
 Тим великим шляхом люд усякий минав.  
 І ніхто не пізнав діаманта того, 
 Йшли багато людей і топтали його. 

4. 

 

2 

 

Якщо з українською мовою 
В тебе, друже, не все гаразд, 
Не вважай її примусовою, 
Полюби, як весною ряст. 

 
 
5. 
 

До рідного слова торкаюсь душею, 
 Боюсь очорнити чи зрадить його. 
 З цих слів наша мова, пишаємось нею – 
 Це музика й пісня народу мого. 

 

 

5 

Берегти її, плекати  
буду всюди й повсякчас, —  
бо ж єдина — так, як мати –  
мова в кожного із нас! 

 
 
7 
 

Без мови — не створити нам держави,  
 Доріг тернистих — не перебрести!  
 Хай вороги жорстокі і лукаві —  
 Стіною стань і мову захисти! 

 

 

6 

Чи ідеш ти міською дорогою, 
 А чи стежкою на селі, 
 Говори українською мовою, 
 Бо живеш на своїй землі 

 
 
7. 
 

Учися, мій друже, 
 відмінником будь, 
 люби і поля і діброви! 
 І де б ти не був, 
 де б не жив, - не забудь 
 своєї вкраїнської мови. 

 

 

 

 

 

 

      Висновком до І діалогу може бути вислів:  



     Людина, яка втратила свою мову, - неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi 

з носiєм рiдноï мови. 

                                                                                                       Павло Мовчан 

      Висновком до ІІ діалогу може бути вислів:  

      Мова - втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, 

вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за 

приступнiсть мови, за багатство мови... 

                                                                                                  Максим Рильський 

     ІV. Виконання системи ситуативних завдань та складання діалогічних текстів 

Спостереження. Текст із творчим завданням (робота в парах) 

• Радіопередача на каналі Свобода слова  (R.1) теж дає нам привід 

поміркувати про необхідність, значимість нашої мови, її чистоту. 

• Прослуховування передачі  

Ситуативні завдання 

Завдання  №1. 

Скласти  діалог   про необхідність, значимість нашої мови, її чистоту (10-12реплік). 

- У розмовному чи художньому стилях; 

- У науковому стилі, використавши опорні відомості: 

      Статус української мови визначає і Конституція України, ухвалена Верховною 

Радою 28 червня 1996 р. Стаття 10 Основного Закону держави проголошує: 

"Державною мовою в Україні є українська мова. 

       Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя на всій території України. 

    Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та 

визначається законом". 

       Наша мова має посісти в Україні належне їй місце. Реальність утвердження 

української мови як державної  підкріплюється не лише законом, а й багатьма її 

якостями. 

• Прослухати складені діалоги, назвати недоліки в їх змісті, мовному чи 

мовленнєвому оформленні та вказати на шляхи їх усунення. 



• До уваги телепередача про вагомість української мови. Ведуть її українці, що 

проживають у Канаді. Сюжет (відеоматеріал). 

        Цікаво, що останнім часом науковці схиляються до думки, що сучасні ЗМІ 

– це вже не «засоби масової інформації», це – «засоби масової комунікації», 

адже ЗМІ вже давно не просто «інформують», вони «комунікують» (тобто 

спілкуються) з людьми – відбувається процес спілкування. Це такий собі діалог 

із людьми, де ЗМІ «говорять», а «слухачі» відповідають. 

• Пропоную скласти діалог – телеміст. 

Завдання  №2. 

Скласти  діалог  на  тему «Чому людину, яка  спілкується українською мовою 

називають «білою вороною»?» (10-12реплік).  

V. Підсумок уроку 

    Незважаючи на невирішеність багатьох проблем у функціонуванні української 

мови, сьогодні є очевидними позитивні зрушення в мовній ситуації в Україні. 

Зростає кількість тих, хто спілкується українською мовою. На думку фахівців, для 

справжнього утвердження мови в державі нею повинні спілкуватися три чверті 

населення, які називають себе українцями, не засмічуючи, а розвиваючи її. 

VІ. Домашнє завдання 

      Скласти та записати діалог на тему «Мова – це мій дороговказ», попередньо 

обмірковуючи зміст цієї приказки: варіант 1 — між однокласниками; варіант 2 — 

між дідусем та онуком. 
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