


Урок української мови у  8 класі  
               Гончаренко Т. А.,  учитель  

вищої категорії, старший учитель 
 
ТЕМА. Просте двоскладне речення. другорядні члени речення. Означення узгоджене й 
неузгоджене  
Мета: поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати 
поняття про узгоджене й неузгоджене означення; розвивати вміння визначати вид означень у 
реченнях, трансформувати узгоджені означення в неузгоджені та навпаки, удосконалити 
навички доречно використовувати означення як в усному, так і в писемному мовленні; за 
допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню 
патріотичного ставлення до рідної землі. 
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції). 
Обладнання: підручник, МС, індивідуальні картки,  
 

 
ХІД УРОКУ 

I. Організаційний момент 
1. Пісня про осінь з демонстрацією відеоряду «Золота осінь». 
Слова Володимира Мельникова, Миколи Іскулеску, музика Сакіни Халілової, виконує 
Сакіша (Альбом "Я в Україні живу, Сакіша"). 
 
2. Слово вчителя про гостю-осінь. 
 
3. Оголошення епіграфу. 
 

Облітають квіти, обриває вітер 
пелюстки печальні в синій тишині. 
По садах пустинних їде гордовито 
осінь жовтокоса на баскім коні. 
                                     В. Сосюра. 

4. Художнє завдання. 
    Попрацювати з розмальовками «Осінній пейзаж»  (різним учням дається по  2- 6 
кольорових олівці). Порівнюємо роботи. У кого вийшло краще? (У кого більше кольорів на 
малюнку). 

 
5.  Робота з висловами. 
- Прорівняйте два вислови, вкажіть, що їх об’єднує. ( Розфарбовують щось) 
 
Осінь тягне в туман свої сірі дні. Ні, не сірі! Різнокольорові!  Адже вона неперевершена 
майстриня-художниця. 
                                                                                                          Д. Осадчук  
Означення , як майстерний художник, розфарбовує речення різними кольорами, емоціями, 
відчуттями. 
                                                                                                       С. Панасенко  



II. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку 
1.  Слово вчителя. 
     То ж недарма ми почали свою роботу, уявивши себе художниками.  Хоч насправді 
головна тема нашого уроку означення. Та ми маємо пересвідчитись, чи правильно називають 
означання художником, за якими ознаками його відрізняють від інших членів речення.  
      Отже, на уроці ми повторимо поняття «головні та другорядні члени речення» та 
познайомимось з узгодженими та неузгодженими означеннями.  
 
2. Робота в зошиті. 
Запишіть число,  класну роботу, тему. 
 
III. Актуалізація мотиваційних резервів учнів 
1. Бесіда. 

• Який бувають речення за будовою?  
• Які речення називаються простими? Навести приклади.  
• Які речення називаються складними? Навести приклади.  
• З чого складається граматична основа речення?  

 
2. Робота з епіграфом. 
Запишіть епіграф, підкресліть граматичні основи, вкажіть просте й складне речення. 

Облітають квіти, обриває вітер 
пелюстки печальні в синій тишині. 
По садах пустинних їде гордовито 
осінь жовтокоса на баскім коні. 
                                     В. Сосюра. 

3. Бесіда. 
• Назвіть другорядні члени речення. 
• Дайте визначення додатку. 
• Дайте визначення обставині. 
• Знайдіть у тексті означення.  
• Як називаються художні означення? (Епітети) 
• Яка роль епітетів у художніх текстах? 

 
4. Пошукове завдання. (Кожен етап завдання проектується на екрані). 
Прочитайте запропоновані речення.  

Сосни стоять.  
Вони опустили.  
Верхівки торкаються.  
Поле нагадує.  
Дорога в'ється.  
Серце радіє. 

- Що їх об’єднує? (В усіх лише підмет і присудок) 
- Як називаються речення, які складаються лише з граматичної основи? 
- Запишіть одне з запропонованих речень, підкресліть граматичні основи. 
- Поширте запропоновані речення додотками й обставинами. Я задаю питання – ви 
підбираєте другорядний член речення. 

Сосни стоять (де?) серед поля.  
Вони опустили (що?) віття (куди?) додолу. 
А верхівки торкаються (чого?) неба.  
Поле нагадує (що?) море.  
Дорога в'ється (де?) поміж житами (куди?) за обрій. 
Серце радіє (чому?) від краси.   

- Запишіть своє речення, поширивши його одставиною або додатком. 
 



5. Робота з індивідуальними картками (роздатковий матеріал) й текстом на екрані 
- Давайте поширемо речення означеннями. На індивідуальних картках – текст  з пропусками, 
а текст з питаннями – на екрані..  

• Дайте визначення означенню. 
• У нас окремі речення чи текст? 
• Що ми називаємо текстом? 

(Текст — сукупність взаємозв'язаних самостійних речень, об'єднаних спільною темою чи 
головною думкою висловлювання за допомогою лексичних, граматичних засобів та 
інтонаційно).  
Екран: 

(Які?) сосни стоять серед (якого?) поля.  
Вони опустили (чиє?) віття додолу. 
А (які?) верхівки торкаються (якого?) неба. 
Сосна (яка?) була найвищою.  
(Яке?) поле нагадує (яке?) море.  
(Яка?) дорога в'ється поміж (якими?) житами за (який?) обрій. 
(Чиє?) серце радіє від (якої?) краси. 
Виникає бажання (яке?)  

Індивідуальні картки: 
……………сосни стоять серед……………..поля.  
Вони опустили ………………..віття додолу. 
А ……………….верхівки торкаються ………………..неба. 
Сосна ………………..була найвищою.  
……………..поле нагадує ……………. море.  
………………… дорога в'ється поміж …………..…житами за …………… обрій. 
………………. серце радіє від ……………….. краси. 
Виникає бажання ………………….. 

 
5. Робота з варіантом тексту, запропонованого вчителем (текст виведено на екран). 
- Випишіть означення разом з означувальними словами  у називному відмінку  в зошит. 
- Які ви знаєте відмінки? 
- А які відмінки називаються прямими? 
- А які непрямими? 
- Яке слово називається означувальним? (Від якого залежить означення) 
-Якими частинами мови можуть бути виражені означення? (Прикметником, 
дієприкметником, займенником, рідше – іншими частинами мови) 
- До виділеного слова дібрати слова-синоніми (безкраїй, безкрайній, неозорий, неоглядний). 
Текст на екрані:  

Поодинокі сосни стоять серед безмежного поля.  
Вони опустили своє віття додолу. 
А високі верхівки торкаються ясного неба. 
Сосна  найстаріша була найвищою.  
Жовте поле нагадує синє море.  
 Грунторва дорога в'ється поміж достиглими житами за далекий обрій. 
Моє серце радіє від неймовірної краси. 
Виникає бажання жити!  

 
IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу. 
 

1. Робота з теоретичним матеріалом. 
Схема «Означення як другорядний член речення». 



Виражається :
прикметником, 

дієприкметником, 
займенником,

рідше – іншими 
частинами мови

За будовою
поділяється на:

• поширене
(виражається 

прикметниковим 
і 

дієприкметниковим 
зворотами) 

• непоширене
( виражається 

1 словом)

Види означення

Узгоджене 
означення

Неузгоджене 
означення

 
 
2. Вибіркова робота з аудіотекстом. (1 учень біля дошки) 
1) Прослухайте текст, випишіть 1 означення-прикметник з означувальним словом, 1 
означення – дієприкметник з означувальним словом.  

Красива осінь вишиває клени  
Червоним, жовтим, срібним, золотим.  
А листя просить: – Виший нас зеленим!  
Ми ще побудем, ще не облетим.  
            А листя просить: – Дай нам тої втіхи!  
            Сади прекрасні, роси – як вино.  
            Ворони п'ють надкльовані горіхи.  
            А що їм, чорним? Чорним все одно. 

                                                                   Ліна Костенко 
Красива осінь 
Надкльовані горіхи                                     
 
- Дані означення поширені чи ні? 
- Які означення ми називаємо поширеними? Перетвворіть записані означення на поширені. 
 

Фізкультхвилинка 
 
3. Робота з підручником.  
Стор. 46. Прочитати правило. 
 
4. Робота біля дошки.(2 учні) 
- Підкреслити головні та другорядні речення, вказати означення, визначити поширені чи 
непоширені вони (позначити зверху олівцем). Зробити синтаксичний розбір речень. 
Пишаються дерева золотим вбранням. 
Восени  сумують дерева, загорнені у золоті шати.  (В. Боднар) 
 
5. Творче конструювання з елементами зіставлення. (1 учень біля дошки) 
- Подивіться на нашу чудову експозиція «Символи осені», підготовлену творчою групою, 
складіть речення, використавши непоширене означення. Його підкресліть.  
 Наприклад : Пахне прив'ялим листом. (Н. Кибальчич) 
 



- Випишіть означення разом з означувальним словом. Зробіть синтаксичний розбір даного 
словосполучення.  
- Давайте згадаємо види словосполучення: -за головним словом; 
                                                                          - за кількістю слів; 
                                                                           -за способом зв’язку. 
- Отже, який зв'язок між нашим означенням і означу вальним словом?   (Узгодження) 
- Друга частина нашої теми – узгоджені і неузгоджені означення. Як ви думаєте, які 
означення будуть називатися узгодженими? 
 
6. Робота з підручником.  

Стор. 46 -  47.  Прочитати правила. 
 
7. Розподільна робота (2 учні біля дошки пишуть й коментують уголос, за яким принципом 

розподіляють означення на узгоджені й неузгоджені, спів ставляють свої роздуми з 
матеріалом підручника).  

Наприклад: непроглядна мряка, непроглядною мрякою, непроглядній мряці – це буде 
узгоджене означення чи ні? ; дорога осені, дорогою осені, на дорозі осені – це яке означення? 
                                   Узгоджені й неузгоджені означення 
Жовте листя, квіти з лісу, холод осені, осінній вітер, барвистий килим, вихор із листя. 
 

- Які означення ми називаємо узгодженими? 
- Які означення називаємо неузгодженими? 

 
8. Дослідження-відновлення 
    Відновити поетичні рядки, уставляючи з дужок потрібні за змістом означення. Відновлені 
рядки записати у віршовій формі. 
1. Не шуми про минуле, тополе, за вікном у (ранковій, ранішній, ранній) імлі (В. Сосюра).  
2. У саду і жоржини, і рожі, і бажань (несподіваний, раптовий, випадковий) рій (В. Сосюра). 
3. (Підкорений, приворожений, зачарований) світ за вікном проступає з нічного туману (М. 
Руденко).  
 
9. Творча робота. 
Написати твір-мініатюру за  поданою картиною, вживаючи узгоджені й неузгоджені 
означення. (Картина демонструється на екрані у супроводі муз. А. Вівальді) 
 
V. Узагальнення й систематизація вивченого 
 Подумати й дати відповіді на запитання: 
1. Які члени речення називаються другорядними? 
2. Який другорядний член речення називається означенням? 
3. На які види поділяються означення за способом вираження? Відповідь проілюструвати 
власними прикладами. 
4. Поміркувати, чи всі означення узгоджуються з означуваним словом у роді, числі й 
відмінку. Довести це на прикладах. 
5. Яку стилістичну роль відіграють означення в художньому мовленні? 
 
VI. Рефлексія. 
«На сьогоднішньому уроці я… ,  
«Найважче мені було…» 
 «Сьогодні я навчився...»,  
«Мені хотілося в майбутньому навчитись...» 
 
VIІ. Домашнє завдання 
Скласти твір-мініатюру  в художньому стилі на тему «А в серці тільки ти, єдиний мій, 
коханий рідний краю!», використовуючи узгоджені й неузгоджені означення.  
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