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Наскрізними вміннями у всіх ключових компетентностях є
вміння «розуміти інформацію, записану (передану) різним способом
або відтворену технічними пристроями», «вміння виявляти
припущення та інформацію, надану в тексті в неявному вигляді,
доводити надійність аргументів, підкріплюючи власні висновки
фактами з тексту та неявними доказами, висловлювати ідеї, пов'язані з
новим розумінням тексту після його аналізу та добору
контраргументів», що свідчить про формування критичного мислення.
Це підтверджується наступною тезою про критичне та системне
мислення, що виявляється у визначенні характерних ознак явищ,
подій, ідей, умінні аналізувати й оцінювати доказовість і вагу
аргументів у судженнях, враховувати протилежні думки і
контраргументи, розрізняти факти та їхні інтерпретації, розпізнавати
спроби маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси
й способи оцінювання надійності кількісних і якісних доказів та
достовірності інформаційних джерел.



Мету мовно-літературної освітньої галузі, окресленої в Державному
стандарті базової середньої освіти, реалізовано в модельних програмах
з української мови, розроблених різними авторськими колективами:

• Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів
загальної середньої освіти (автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)

• Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів
загальної середньої освіти (автори Заболотний О.В., Заболотний В.В.,
Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)

• Модельна навчальна програма "Інтегровании ̆ мовно-літературнии ̆ курс
(українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 класи" для
закладів загальної середньої освіти (авт. Старагіна І.П., Новосьолова В.І.,
Терещенко В.М., Романенко Ю.О., Блажко М.Б., Ткач П.Б.,
Панченков А.О., Волошенюк О.В.)

Модельні програми



Урок мовленнєвого розвитку. 
Усний твір-опис тварини 
в художньому стилі. 
Бойові котики ЗСУ 

5 клас

Мовно-літературна галузь
Реалізуємо мовленнєву змістову лінію



Очікувані результати:
Інфомедійна грамотність 
Учень/учениця 
• критично ставиться до інформації;
• уміє аналізувати та інтерпретувати медіатекст;
• передає простими фразами прихований зміст повідомлення, виражений за
допомогою типових, зрозумілих для сприйняття невербальних засобів [6УМД1.1.3];

• здійснює самоконтроль, рефлексію;
• визначає мету інформації;формулює теми та ідеї почутої/побаченої інформації;
• добирає відповідно до поставленого завдання або самостійно визначених цілей
інформацію з одного чи кількох джерел [6МОВ 1.3.1];

• знаходить, опрацьовує і зберігає інформацію; аналізує її зміст;
• аналізує вплив світлин на якість сприйняття інформації людиною, її емоції;
• вплив заголовків на емоції;
• визначає маніпулятивні зображення, заголовки;
• продукує повідомлення, дотримуючись принципу повноти інформації;
• добирає способи уникнення маніпулятивного впливу заголовків, зображень.



Мозковий штурм.
• На дошці/фліпчарті/на електронній дошці вчитель/вчителька
записує думки дітей, які дають відповіді на питання:

– Для чого потрібен художній опис?
– А яка мета наукового опису?

• Ця характеристика допоможе визначити стилі текстів, у яких
подано опис тваринок. Ви також маєте вгадати, що за тваринка
чи тваринки сховалися за цими описами.



Завдання:
– Самостійно прочитати тексти (роздруковані/спроєктовані на дошку).

1. Це невеликий ссавець ряду хижих. Перебуває в тісному співіснуванні
з людиною понад 9 500 років та є найпоширенішою хатньою твариною.
Поширений у всіх районах земної кулі. Україна за даними 2006 року входила
в 10 країн із найбільшою кількістю населення цих тварин, ставши домом для
7 350 000 таких тварин, але втратила цей статус. Загалом у світі їх нараховується
близько 600 млн (2015 рік).
Має струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх, добре пристосовані
для полювання на менших тварин. Хоча полюють поодинці, вони є
соціальними тваринами,що використовують численні засоби комунікації.

(За Вікіпедією)
2. А це, прошу знайомитися! Хавчик. Найкращий охоронець. Бодігард та
сек’юриті. Перекидається на здичавілу лісову тварину, када йому є що
захищати!
Будь-який хавчик готовий захищати, – пошепки докинув Хавчик. 
Сухоребрий, шкура й кості, завжди голодний Хавчик усе їстівне називає одним
словом хавчик, за що й отримав своє прізвисько. Справжній ненажера. Понад
усе любить попоїсти. Хай там що – головне, аби було що пожувати. Йому все
одно, чим тамувати голод – навіть моркву їсть. І шоколадні цукерки.

(За Галиною Вдовиченко, «36 і 6 котів»)



Евристична бесіда. 
• Дайте відповіді на питання після прочитання текстів:
– Так, що ж за тваринка чи тваринки сховалися за цими описами?
– Поясніть, які саме слова допомогли вам здогадатися про це, а також
скажіть, які стилі були використано для створення описів.
– Чи трапилися вам незнайомі слова?
– Звідки ми можемо дізнатися про те, що означає те чи інше слово?
– Візьміть свої ґаджети та за допомогою електронного словника
української мови відшукайте значення слова «цинамоновий».
– У яких стилях були написані тексти з описами котів?
– Який із прочитаних описів вам найбільше запам’ятався і чому?
– Ознайомтеся з порадами, як скласти гарний опис тварини.

• Цинамоновий (діал., лемківська говірка) – кольору кори цинамону (кориці); брунатний.



Дидактична гра «Знайди відповідність»

– Зараз трішечки пограємося.
Об’єднайтеся у 3 групи (можна за рядами; якщо навчання
проходить дистанційно, доречно виконувати завдання
індивідуально).
Відшукайте зображення котів, що відповідають поданим нижче
описам.
Та команда/учень/учениця, яка/який перша/перший правильно
увідповідніть тексти і зображення, – переможе.





Вправа «Критично мислимо. Чим не схожі?»
– Хотіла би продовжити тему котиків, адже бойові дії на східних кордонах України,
що почалися у 2014 році, породили цілий культ чотирилапих побратимів в
українському війську під час операції Об’єднаних сил. Свої коти й собаки є «на всіх
видах забезпечення» чи не в кожній батальйонній тактичній групі, в кожній роті, у
бліндажах і на блокпостах, при польових кухнях і сьогодні під час війни з росією.
Чому? По-перше, коти й кошенята – це красиво. Це теплі клубки домашнього
затишку далеко від дому. Крім того, цілком прикладна роль котів у солдатських
бліндажах і наметах – ловити гризунів, які розводяться у величезній кількості,
псують харчі, майно, дроти, техніку й тому потребують комплексних засобів
протидії. Багато підрозділів підбирають поранених котів, виходжують,
відгодовують і вважають їх своїми талісманами, вдягаючи в індивідуальні берети й
камуфляж. Куля, Град, Ураган, Зенітка, Байрактар, Джавелін/а, Стугна – типові
прізвиська для ротних «мурчиків». А деякі солдати цілком серйозно стверджують,
що чотирилапі ще можуть передбачати близькі обстріли.



Завдання:

– Розгляньте світлини. Спробуйте виділити лише ті істотні
ознаки, якими бойовий котик на кожному фото різниться від
решти.
– Щоб вам було легше відшукати істотні ознаки, проведемо
словникову роботу.



Мозковий штурм. Доберемо слова, які допоможуть якомога точніше описати різних
котиків.

Словникова робота
• Шорстка – руда, сіренька, чорна, біла, смугаста, м’яка, пухнаста, брудна, cкуйовджена,
засмоктана.

• Тіло – видовжене, худе, сухоребре.
• Голівка – невеличка, з гострим/приплюснутим писком.
• Мордочка – витягнута, гостра, допитлива, сумна, бойова.
• Вуха – гострі, капловухі, притиснуті.
• Очі/оченята – жовті, мов бурштин, зелені, блакитні, горіхові, чорні, примружені, мов дві
цяточки вогнисті, сумні, серйозні.

• Лапки – коротенькі, довгі, спритні, міцні.
• Кігтики – гострі, чіпкі.
• Хвіст – великий, пухнастий, довгий, облізлий.
• Кіт – бойовий, нещасний, голодний, сумний, діловий, розслаблений, замріяний, поранений,
драний, серйозний, байдужий, молодий, старий, друг, талісман, кошеня.

– Ми вже говорили, що більшість людей на планеті любить тварин. Наші воїни ЗСУ
посеред них, як і пожежники, рятувальники. Тож розглянемо подані нижче світлини з
котиками.



Фронтальна робота з аналізу світлин. 
– Виділення істотних ознак, якими бойовий котик на кожному фото різниться від решти.



Домашнє завдання:
1. Знайдіть світлини найвідоміших котів України.
Підготуйте новину за власним заголовком до цієї світлини
або скористайтесь заголовком до світлини з котом, якого
найбільше вподобали на одному з розглянутих вище фото,
давши відповідь на питання:
• Чому цей кіт став знаменитий?
• Чим кіт вирізняється від інших?
• Як пережите вплинуло на тварину?

Підсумок/рефлексія за результатами проведення
уроку:
• Для того щоб скласти вдалий опис тварини, потрібно
підмітити її основні ознаки, саме ті, якими вона
відрізняється від решти тварин, навіть собі подібних.



Ідеї для створення цікавого опису 
тварини/предмета в художньому стилі

• Прийом сторітелінгу – розповідь про себе
від імені тварини/предмета з елементами
опису (можна запропонувати уявити, що
кіт/куманець-півник/шафка/
тремпель/шкільна дошка – блогер).
• Між тваринами/предметами розіграти
діалог, у якому вони розповідають про себе,
описуючи свою зовнішність, характер тощо)
• Доповнити опис самостійно створеним
коміксом.
• Намалювати описувану тварину/предмет
або створити мем.



«Український правопис – це доступно!»

Навчально-методичний посібник для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти «Український правопис — це доступно!»
(автори: Дегтярьова Г. А., Кукленко О. С., Лузан Л. О., Шелехова Н. В. — Харків : Соняшник, 2020. — 240 с., іл.)

Посібник «Український правопис – це
доступно!» відображає зміни, що відбулися
в українському правописі, роз’яснює ці
нововведення за допомогою цікавих
різноманітних завдань.
Спрямований на розвиток критичного
мислення, формування медіаграмотності й
інформаційної культури у здобувачів освіти в
умовах становлення Нової української
школи.
Видання зорієнтоване на учнів 5–9 класів.



Розділи: 

•«Слово у світі медіа» (5 клас), 
•«Медіаморфологія» (6-7 клас), 
•«Цікавий синтаксис у медіапросторі» (8-9 клас), 
•«Додатки»: «Медіаглосарій», «Відповіді до 

вправ».
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