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Кредо 

«Гуманність і творчість –
два крила педагога»



Методична розробка

«Формування лексичної компетентності учнів  
на уроках української мови у 5-10 класах 

засобами інноваційних педагогічних 
технологій» 



Методична розробка 

МЕТА

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРАКТИЧНЕ 
ВПРОВАДЖЕННЯ



Хмари слів



«Гронування» (асоціативний кущ, 
«бенгальський вогник») 

1. Асоціативне гроно «Батьківщина»: рідна земля, батьки, родина, рідна

мова, Україна, оселя, дім, місце, де народився, бажання повернутися,

Київ, Донецьк

2. Асоціативне гроно «Кохання»: любов, тривога, пристрасть,

мука,страждання, ніжність, радість,почуття,зачарування,

взаємодовіра, надія, туга

3. Асоціативне гроно «Лексика»: синоніми, слова, поняття, омоніми,

вживання, словники, пароніми, переклад, культура мови,

переносне значення, суржик, лексична норма, словниковий запас,

тлумачення, антоніми,багатозначність



Метод Сторітеллінг
Приклади складеного учнями Сторітеллінгу

Одного разу нерозумний Заєць обдурив хитру розумну Лисицю. І вирішила

вона дістати хоч з-під землі косого. Кинувся Заєць стрімголів у ліс рятувати

грішну душу свою. А Лисиця все з жиру біситься, не може пробачити зайцеву

образу, та ще й курятина набридла. Ганяє сюди-туди рижа, а знайти зайця не

може. Заєць ніби у воду дивився сховався у дуплі старезного дуба, білкою

прикинувся, тепер його у світі білому не знайдеш. Лисися лютувала аж

підскакувала, а він сидить та зуби скалить. Аж ось хитруня запримітила

дупло, а звідти вуха виглядують, та зовсім не білячі .Зазирнула вона у дупло, а

Заєць прихилився до краю, дрижаки спіймав, хоч караул кричи, а пискнути не

може, ніби заціпило йому ,і не помітила Лисиця нашого партизана. Ще трохи

посидів та тільки п’ятами накивав, подумавши , що знову обкрутив круг пучки

Лисицю.



Проєкт «Особливе слово»



Проєкт «Лексичні помилки в рекламі та 
оголошеннях»



Проєкт «Лінгвістичні перегони»

Сценка  «У лікарні »

П - А хто крайній в черзі?

П- Доброго дня! У мене надзвичайно першить у горлі! Знаєте, я 

нещодавно прийняла рішення піклуватись за здоров’я. Я навіть кинула

курити та почала загартовуватись і приймати холодний душ, але, здається, 

застудилася. Прийняла всі таблетки, що були вдома, але не подіяло! Ви ж 

мені допоможете?

Д- Не переживайте,  допоможу, я ж ведучий спеціаліст , дипломат 

гарварду (До М)

Лєночко, приготуйте лікарський листок на пацієнта

Д – Ні-ні, поки нічого не треба, любонько! Лягайте на лікарську койку і 

давайте починати огляд!



Учитель покликаний 

використовувати всі 

можливості, щоб саме в роки 

дитинства донести до 

свідомості й серця найтонші 

відтінки барв, похощі слова, 

щоб рідне слово стало 

духовним багатством 

дитини.

В. Сухомлинський


