
Узагальнення і систематизація знань про дієприкметник. 

СІМ ЧУДЕС ЧЕРНІВЦІВ. 
Урок-подорож 

 

Мета: повторити, узагальнити і закріпити знання учнів, здобуті під час 

вивчення тем з розділу мови – морфологія. Удосконалювати  правописні 

навички школярів, закріплювати тісний зв'язок  теоретичних знань з 

практичним їх втіленням. Урізноманітнювати форми перевірки орфографічної 

грамотності. Розвивати творче і логічне мислення, зосередженість, зв’язне 

граматичне мовлення. Виховувати любов і пошану до рідного краю. 

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації 

Форма: урок-подорож 

Міжпредметні зв'язки: історія України, географія, література, психологія. 

Обладнання: карта Чернівців, фотоматеріали презентацій «чудес», 

фломастери, кольорові смужки. 

Очікувані результати: після уроку 

•   учні знатимуть: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль 

дієприкметника; про унікальність культурних пам'яток Чернівців; 

•   учні вмітимуть: знаходити дієприкметники, дієприкметникові звороти у 

реченні; правильно писати дієприкметники відповідно до орфограм; 

конструювати речення з дієприкметниками;  

•   учні цінуватимуть: багатовікову історію Чернівців; українське мистецтво, 

культуру, звичаї, традиції. 

 

ХІД УРОКУ 

І Організація класу 

 

Любі діти, у наш клас  

Завітали гості щирі.  

Привітайте в добрий час  

Гостей посмішкою й миром.  

Ми вам раді, добрі люди,  

І вітаєм щиро вас.  

Та запрошуєм ласкаво  

На урок у сьомий клас. 

 

ІІ. Орієнтація (2 хв.) 

Забезпечення емоційної готовності. 

Психологічна вправа «Наш настрій» 

—  Перед кожним із вас у довільному порядку розкладені кольорові смужки. 

Візьміть, будь ласка, у руки той колір, який вам сьогодні найбільше до 

вподоби, з яким хочеться потоваришувати, побути довше. 

(Вибір дітей). 



—   Ви підсвідомо вибрали собі «в друзі» ті кольори, які відповідають вашому 

настрою: 

•    червоний — піднесеність; 

•    жовтогарячий — радість; 

•    жовтий — приємність; 

•    зелений — спокій; 

•    синій — чистота; 

•    фіолетовий — тривожність; 

•    білий — складно сказати про настрій. 

 

—   Отже, кольори впливають на людину, її самопочуття, емоції. 

—  А чи знаєте ви, що кожний день тижня теж має колір? 

•    Понеділок — фіолетовий; 

•    вівторок — червоний; 

•    середа — жовтогарячий; 

•    четвер — зелений; 

•    п'ятниця — синій; 

•    субота — білий; 

•    неділя — жовтий. 

Медитаційна вправа «Кольорове довкілля» 

— Щойно ви ознайомились із ознаками «кольорового тижня». Візьміть у 

руки смужку, яка відповідає кольору сьогоднішнього дня. 

 Заплющте очі і, зберігаючи в уяві цей колір, спробуйте поширити його в 

довкіллі. 

 

Ця вправа допомагає дітям врівноважитися, почуватися впевнено. 

 

Висновок: сприймайте світ у кольорі, адже це радість для людини, це позитивні 

емоції, енергія сили, здоров'я та успіху! 

 

II. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.) 
Етап визначення мети. 

    Перегорнута остання сторінка з теми - дієприкметник. Сьогодні у нас 

підсумковий урок. Повторимо, узагальнимо і закріпимо знання, здобуті під час 

вивчення теми. Удосконалимо правописні навички. Урізноманітнимо форми 

перевірки орфографічної грамотності. Розвинемо творче і логічне мислення. 

Виховаємо любов і пошану до рідного слова. 

Отже, мета визначена. А щоб її реалізувати Ми його проведемо у формі 

мандрівки по місту, де будуть чекати на вас зустрічі з «героями» вивчених 

орфограм. 

- Перш ніж ми розпочнемо наш урок, ми записуємо число, класна робота, тему. 

 

Мандрую я в незвідані світи, 

Нові країни й землі відкриваю, 

Проте чомусь не можу віднайти 



Милішого, ніж буковинський, краю. 

 

Учитель. Скільки прекрасних чудес є у нас в Україні! І одне з цих чудес – 

Чернівці. Усі, хто коли-небудь писав про Чернівці, обдаровували це місто 

численними епітетами та метафорами. 

Називали його «Маленький Відень», чарівна і неповторна столиця 

буковинського краю, «неофіційна столиця Європи, де... неділя починається 

музикою Шуберта, а закінчується дуеллю, де фірманті фіакрів залюбки 

розмірковують на філософські теми, а вулиці підмітають букетами троянд...». 

Втім, зрозуміти цих людей неважко — досить годину-другу помандрувати 

вулицями Чернівців, аби відчути до міста щирий сентимент. 

 

 

 

 
 

 

-Учні, а  хто із вас вже побував на екскурсію у Чернівцях? Де ви бували? 

 

Саме тому, я хочу сьогодні  вас запросити на подорож Чернівцями – містом 

нашої любові й гордості - за маршрутом «Сім чудес Міста» та знайомство з  

його унікальністю і неповторністю. 

 

 

1. А чи важливо знати напрямок свого маршруту?  (Так давайте переглянемо 

його. Слайд із маршрутом на екрані ). 

 



 

 
 

Голіруч у путь ніхто не вирушає. 

Беремо з собою пожитки-знання.. 

Читаємо подорожні гасла:     (Спроектовано на екран). 

 

Пам’ятай правила! 

Грамотно пиши! 

Висловлюйся зв’язано! 

Будь привітним! 

 

А щоб наша прогулянка  пройшла успішно, ми з вами повинні подолати 

перешкоди на своєму шляху, вкінці звичайно що всіх очікує сюрприз 

 

ІІІ Етап реалізації  

— А зараз я запрошую вас у мандрівку. Нашим путівником буде магічне 

число сім. Сім нот, сім днів тижня, сім кольорів веселки, сім чудес 

світу... Ви здивуєтесь, але і клас, у якому ви навчаєтесь, також сьомий. 

Отже, в путь! 

Тож крокуємо до першого з семи чудес Чернівців. ПЕРШЕ ЧУДО - колишня 

резиденція митрополитів. Але ми не можемо дізнатися нічого про неї поки не 

виконаємо завдання. 

 



 
 

Вартові, які охороняють споруду, якось підозріло дивляться на нас, 

пропонують перше завдання-випробування. 

 

Робота в групах 

1.  Скласти зв'язне висловлювання на одну з тем:(завдання для груп на 

карточках та екрані. обов'язково навести прклади Мелодія під час роботи. 

— дієприкметник як особлива форма дієслова; 

— дієприкметниковий зворот; 

— активні та пасивні дієприкметники; 

—  написання н у дієприкметниках; 

— не з дієприкметниками. 

Розповідь учителя про ПЕРШЕ ЧУДО: 

Автором цього грандіозного проекту був Йозеф Главка. 

6(18) липня 1864 р.-1882 роки будування резиденції . 

Колись із гордістю висловлювалися з приводу цієї пам'ятки: «Бути в Чернівцях 

і не оглянути резиденцію — це все одно, що бути в Римі й не побачити Папу». 

Це цікаво знати: 
—В Резиденції є  Мармурова зала резиденції її висота— 20 м. 

— Резиденція будувалася за старовинними технологіями з природних мате-

ріалів і високоякісного піску та вапна. У будівельний розчин додавались бичача 

кров або курячі (гусячі) яйця. 

 

Подолавши перші перешкоди, ми відразу ж потрапили до ДРУГОГО ЧУДА 

  

 



 
 

Музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської  
Історія його будівництва давня і цікава.  

Перший камінь під будову закладено в липні 1904 року, а через 14 місяців, в 

Чернівцях відбулося урочисте відкриття міського театру. Цікаво, що фасад 

споруди прикрашений скульптурною групою за мотивами грецької міфології.  

 

Завдання  для самостійної роботи :  

Знайти дієприкметники в реченні.  

 

 

 
 



 

 

ТРЕТЄ ЧУДО 

( тихенько чується шум моря та як корабель зупиняється біля берегу) 

Вчитель: може хтось здогадався, що це за шум, звичайно, це шум моря та 

причалювання корабля. Але до чого тут море і корабель, якщо ми 

прогулюємося  по місту? Щоб дізнатися, що це таке, ми маємо виконати 

наступне завдання. 

Розподільний диктант. Запишіть дієприкметники у дві колонки: а) активного 

стану; б) пасивного стану. 

Вилинялий, зрубаний, літаючий, пожовклий, перемагаючий, зшитий, виконаний, 

працюючий, розквітлий, знятий, скошений, зростаючий, прикрашений, 

перемитий, почервонілий, червоніючий, випрасуваний, лежачий, промовляючий, 

помножений, відредагований, озвірілий, дбаючий. 

(учні обмінюються зошитами і виконують взаємоперевірку, перевіряючи за 

мультимедією) 

 

 
 

Отже,зараз ми можемо вже дізнатися, що це був за шум у нашому місті 

Поміж шедеврів архітектури особливе місце належить і будинку-кораблю, 

або, як його називають у Чернівцях, «шіфі» (з німецької — човен), що 

розташований на розі вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Стосовно його 

появи є чимало легенд. За однією з них, збудувати «шіфу» задумали два 

австрійські морські капітани, що вийшли на пенсію. 

Досить цікаве й зовнішнє оздоблення будинку-корабля. Особливо в його 

носовій частині. Тут вмуровано велетенську голову лева, грифонів, а також 



дельфінів та водорості. Дослідники припускають, що це міг бути родинний 

герб капітанів. 

Була ще одна легенда про дівчину, яка загинула у морській катастрофі, і 

невтішні батьки збудували цей будинок-корабель як пам'ятник доньці. Але це 

лише легенда. 

До речі, з пащі лева колись... текла вода. З цього фонтанчика чернівчани 

могли втамовувати спрагу, не шукаючи криниці в центрі міста. На жаль, у 

наші дні напитися з нього вже не можна. 

 

ЧЕТВЕРТЕ ЧУДО 

Ми просто не можемо обійти цю господу, яка тихо порушує буденне життя, 

срібна хвиля величних дзвонів…Протоптаними  стежками прямую до 

рятівного притулку душі - Божого Храму. 

 

 
 

 

Свято-Миколаївська церква — найдавніший дерев'яний   храм. 

Споруджений цей храм у 1607 році.  Вона скромна і маленька, ця церква. 

Так званого «хатнього типу».Скажіть, будь-ласка, учні навіщо ми ходимо до 

храму, церкви? 

(відповіді учнів) … для поклоніння,для зустрічі з Богом ну і звичайно для 

молитви. Читання молитви (учні мають встати і уважно слухати) 

 

Я на колінах трепетно і щиро 

Молю за  тебе Бога без упину,  

 Хай процвітає рідна Буковина з миром, 

 прославляє край на всю країну. 

О благодатний Боже, 

вбережи Мойого краю осяйну перлину, 

Мов добрий, щедрий батько, 

поможи їй вистояти у лиху годину. 



Завдання для учнів: ( робота у парах), виписати дієслова з молитви та 

утворити дієприкметники. 

 

Процвітає (квітне)- 

Прославляє (славить)- 

Вбережи (берегти)- 

Поможи (допомогти)- 

Вистояти - 

 

П'ЯТЕ ЧУДО 

     Ви  вже зрозуміли, що ми можемо без перешкод милуватися історичними 

пам'ятниками, коли грамотно виконуємо усі завдання. Але не менш важливо 

мати грамотне зв’язне писемне мовлення. І П'ЯТЕ ЧУДО дає нам цю 

можливість, після того як ви ознайомитесь з цією архітектурною пам'яткою 

 

 
 

Перед вами, Вірменська церква (наразі органний зал) – диво-храм, творіння 

геніального Йозефа Главки. Завдяки чудовій акустиці храм від самого 

початку використовували як концертну залу: тут влаштовувалися вечори 

церковного співу і музики, звучав орган. 

Наразі, до нас вже завітали нові завдання: гра «Хто швидше» 

Знайдіть місце словам у реченні і назвіть дієприкметники. 

 

 

1.Приїжджаючі гості до Чернівців можуть відвідати Вірменську церкву. 

 

2.Я був зачарований музикою коли звучав орган. 

 

3.Храм немов скопійований до резиденції за стилем і обробкою. 



 

4.У відродженій органній залі знову зазвучали божественні звуки музики. 

 

Молодці, ви чудово виконали і це завдання,рушаємо швиденько далі, щоб 

встигнути оглянути усі чудеса цього міста. 

 

ШОСТЕ ЧУДО 

 

Аж он, за пагорбом проглядається високий шпиль споруди - Римо-католицький 

костьол «Серце Ісуса». Поспішаймо до нього. Він розташований на колишній 

площі Фердинанда, був «магнітом Чернівців». Він побудований у Чернівцях на 

замовлення католицької общини та ордену єзуїтів наприкінці 19-го століття і 

відразу став окрасою нашого міста.  

 

 
 

Учитель. Але це ще не все. Без виконання ще одного завдання ми не можемо 

вирушити далі. 

Завдання: вставте –н- або –нн- у прикметники та дієприкметники, які 

характеризують Римо-католицький костьол «Серце Ісуса». 

 

Гра «М'ячик» 

Учні передають один одному М'яч, називаючи по черзі слова і як пишуться з 

одним –н- чи –нн -. 

 

Освітле…ий, здорове…ий, інкрустова…ий,  мурова…ий, прославле…ий, 

прикраше…ий, незліче…ий, несказа…ий, неоцінне…ий, чарів…ий, 

незвичай…ий, історич…ий. 



 

- Молодці! Наша прогулянка містом добігає кінця… Місто востаннє постає 

у всій своїй красі… 

 

СЬОМЕ ЧУДО, звичайно це Народний сад (нині парк ім.Т.Г.Шевченка ) 

 
 

 

      Наше місто багато в чому завдячує окружному інженеру Адольфу Маріну 

та міському архітектору Андреасу Микуличу. Зокрема, йому належить 

закладання Народного саду (нині парк ім. Т.Г. Шевченка). Спроектований і 

закладений в 1830 році, парк формувався з неабияким смаком і знаннями 

садово-паркової культури. Про це свідчить чітке планування території в 25 

гектарів, а також велика кількість рідкісних та екзотичних рослин.                                                                
       Поруч з Народним садом у 1870 році закладено Ботанічний сад. 

Народний сад був улюбленим місцем відпочинку чернівчан, які з гордістю 

показували його гостям міста. Парк ім. Т.Г. Шевченка, неперевершений 

витвір, і сьогодні приваблює городян. Щоб зробити наше дозвілля 

змістовнішим, тут працюють десятки закладів. Це і розкішний Літній театр, 

перебудований уже в наші дні, де дають концерти місцеві та приїжджаючі 

зірки естради. А для втіхи малечі та молоді діють атракціони. 

 

Завдання: прочитати самостійно спроектовані речення, доведіть, що це 

є текст,  і якого він стилю (відповіді учнів). 

З останнього абзацу назвіть усно дієприкметникові звороти. 

 

     
  - Сьогодні ви добре попрацювали. Дякуючи своїй наполегливості старанності, 

ви засвоїли багато орфограм, а отже, підвищили рівень грамотності.  

    Недарма у народі кажуть: грамотний – видющий і на все тямущий. 



 

-Нарешті добігає кінця наша подорож древніми і вічно молодими Чернівцями, 

для того, щоб підсумувати нашу роботу виконаємо самостійно шість тестових 

завдань із вашого підручника с.91, Вправа 161. 

 

 

Домашнє завдання 

 

А яке враження справила на вас ця прогулянка? Чи відкрили ви для себе, щось 

нове про Чернівці? Про це напишете вдома.  

- Скласти твір-мініатюра «Мої враження від прогулянки» 

- Підготуватися до тематичної контрольної роботи. 

 

Отже, це буде вашим домашнім завданням, а ще  я хочу вас запитати з яким  

настроєм ви після цієї прогулянки, якого воно кольору? (учні показують колір 

свого настрою) 

 

Слайд із кольорами 

  
-Напевно, здебільшого,  коли ми повертаємось додому з якоїсь екскурсії, ми 

приносимо якийсь сувенір на згадку про ті місця де ми побували і я сьогодні 

хочу вам подарувати Календарики напам'ять про нашу сьогоднішню зустріч. 

Ви, знайте що нічого в нашому житті так просто не відбувається, на все воля 

Божа і вкінці я хочу сказати, що ч вдячна Богогові за цю зустріч із вами, за те 

що ми змогли провести цей урок у мирі і спокою, не ховаючись від бомб і 

гармат, але ми ніяк не можемо не згадати про ті місця ношого краю, які 

сьогодні потерпають від сили ворога, уявіть собі, яким чином вчаться ті діти? 

І тому я хочу, щоб ви усі стали на ноги та всі разом ми прочитали в слух 

молитву до Бога: 

Боже, Єдиний, Великий, Неньку-Вкраїну храни, 

Волі та Правди промінням Ти її освіти. 

Силою Знання Звичаю люд український зміцни. 

В чистій любові до краю Ти нас, Боже, зрости. 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ мотивація оцінок 
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