
Тема. Речення з однорідними членами. Правопис. Кома між однорідними 

членами 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; навчити 

знаходити їх у реченні; формувати вміння ставити розділові знаки при 

однорідних членах речення; формувати соціальну, загальнокультурну, 

здоров'язберігаючу компетентності, компетентность продуктивної творчої 

праці; 

розвивальна: розвивати вміння учнів працювати в групах та самостійно; 

логічне мислення, творчу уяву, усне та писемне мовлення; 

виховна: виховувати інтерес до життя та творчості Леоніда Глібова. 

Очікувані результати: 

     учні 

знатимуть, що таке однорідні члени речення; 

знаходитимуть речення з однорідними членами; 

обґрунтовуватимуть розділові знаки в реченнях з однорідними членами; 

     правильно інтонуватимуть речення з однорідними членами; 

знаходитимуть і виправлятимуть помилки в реченнях з однорідними 

членами; 

складатимуть схеми до речень з однорідними членами; 

працюватимуть в групах; 

аналізуватимуть  вивчений матеріал. 

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація 

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство 

Тип уроку: урок поглиблення знань 

Методи і прийоми: «Побажання успіху», «Кошик завдань», «Ланцюжок», 

 бесіда, робота в групах, лист самооцінювання, інтерактивна вправа «Перший 

 мільйон», гра «Знайди однорідні члени речення», «Намалюй схему» 

Форма уроку: урок-подорож 

Обладнання та унаочнення: програмне забезпечення для перегляду відео  

вправ  для очей, інфографіки, виконання інтерактивних вправ, фліпчарт,  

маркери 

 

Перебіг уроку 

І. Організаційний етап. Емоційне налаштування до уроку 

Прийом "Побажання успіху" 

- Вітаю вас, діти, на уроці мови. Почнімо наш урок із побажань гарного 

настрою та успішної продуктивної роботи. Хочу, щоб ви не лінувалися на 



уроці. Хай у вас все виходить. Бажаю всім отримати гарні оцінки. Зараз 

обміняйтеся побажаннями з сусідом по парті. 

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку 

1. Слово вчителя 

- Сьогодні тему нову починаємо. 

  Тож швидко пригадаємо 

  Все, що з вами знаємо 

 Про однорідні члени речення. 

 Згадаємо правопис, розділові знаки, 

 Однорідних членів основні ознаки. 

 Розгортайте зошити, записуйте дату, 

 Починайте  плідно працювати. 

(Учні об’єднані  у  2 групи. У кожній  визначаються експерти, які  

відповідають за роботу кожного члена своєї групи та мають змогу її  

оцінити наприкінці уроку) 

 

2.  Прийом "Кошик завдань" 

           
                                                       

                                                     

- Поміркуйте та запишіть на квітках завдання, які плануєте виконати на  

уроці. Квіти покладіть у кошик, що знаходиться на фліпчарті. 

Наприклад:  поглибити знання з теми; записати речення; визначити в 

реченнях однорідні члени;  розвивати  мовлення; працювати в групах тощо.  

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів 

1. Робота з віршем 

Прочитайте уважно уривок із поезії: 

Нехай бринять і пахнуть квіти, 

Нехай почує Божий рай, 

Як на землі радіють діти 

І звеселяють рідний край… 



                                                  (Леонід Глібов) 

Бесіда 

- Про що  йдеться у вірші? 

- Що ви  знаєте   про   автора   твору з  попередніх  класів?  Які  поезії   

Л. Глібова ви вже  вивчали? 

Запишіть уривок. Знайдіть  і підкресліть однорідні члени речення . 

2. Прийом "Мозковий штурм" 

- Як знайти однорідні члени в реченні? 

3. Робота з таблицею ( узагальнення отриманих відповідей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Поглиблення навчального матеріалу 

Робота з пам’яткою  «Кома між однорідними членами» 

Запам’ятай! ( пам’ятки отримує кожен учень) 

Між однорідними членами речення СТАВЛЯТЬ КОМУ, якщо 

вони: 
Правило Приклад Схема 

Не з’єднані сполучниками Звучала пісня вільно, гордо. 

 

    ,   
 

З’єднані сполучниками а, 
але, та ( у значенні але) 

Хоч ми бідні, але чесні. 
Проти нього стояв не пес, а 

вовк. 

    , але 
    , а   

З’єднані повторюваними 
сполучниками і, й, та ( у 

значенні і) 

Вічно будуть у світі і 
відданість, і віра, і любов. 

 і     , і     , і 

Однорідні члени речення 
з’єднані сполучниками 
і(й), та в пари ( кому 

ставлять тільки між 

Дзвенять сади й гаї, поля й 
ліси. 

    й    ,    й 

 

 

Однорідні 

члени 

речення 

відповідають на одне питання 

належать до одного слова 

вимовляються з перелічувальною інтонацією 

є однією частиною мови (95%) 

бувають головними та другорядним членами 

речення 



парами) 

Кому між однорідними членами речення не ставлять, якщо 

вони: 
З’єднані неповторюваним 
сполучником і або та (у 
значенні і) 

Учися чистоти і простоти.      і 

V. Відеовправи для очей  

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Слово вчителя 

    Зараз ми  здійснимо подорож сторінками життя і творчості Леоніда 

Глібова. Допоможе нам у цьому маршрутний лист. Уважно читайте завдання. 

На кожній зупинці ви виконуватимете завдання, працюючи в групах.  

Ставтеся з повагою один до одного. Тож вирушаймо! 

https://create.piktochart.com/output/25658751-л-глібов 

Зупинка 1. Дитинство Л.Глібова 

     Народився Леонід Іванович Глібов 5 березня 1827 року в селі Веселий Поділ 

Хорольського повіту на Полтавщині. Його батьки були добрими, гуманними 

й освіченими людьми. Малий Леонід зачаровувався народною піснею, 

звичаями та обрядами селян. Веселий і жвавий хлопчик любив усякі рослини, 

мав свою грядочку і вирощував на ній різні квіти.  

   Змалку мав добру душу і чутливе серце. Проживаючи неподалік від 

панського маєтку, малий бігав туди гратися й іноді ставав свідком 

жорстоких розправ пана над кріпаками, тому  на все життя зненавидів 

насилля й деспотизм.  

Завдання 1.  Гра «Знайди однорідні члени речення» 

Прочитайте текст, знайдіть речення з однорідними членами, поясніть  свій 

вибір. 

Зупинка 2. Глібов – учитель 

Леонід Глібов викладав історію та географію у дворянському училищі 

містечка Чорний Острів на Поділлі. Згодом переїхав до Чернігова, де дістав 

посаду вчителя географії в чоловічій гімназії. Леонід Глібов був талановитим 

педагогом, делікатною та висококультурною людиною. Він цікаво вів уроки і 

https://create.piktochart.com/output/25658751-л-глібов


ніколи не карав своїх учнів. Глібов-учитель майже не перевіряв домашніх 

завдань, виховував у своїх учнів свідоме ставлення до навчання. 

Завдання 2. Гра «Намалюй схему» 

Знайдіть речення з однорідними членами, до кожного намалюйте схему.  

Зупинка 3. Творчість Леоніда Глібова 

Леонід Глібов - видатний український байкар, поет, журналіст, громадський  

діяч. Свої твори для дітей він підписував псевдонімом "Дідусь Кенир". Діти 

щоразу з нетерпінням чекали журнал "Дзвінок", аби прочитати нову баєчку 

Дідуся Кенира. 

Творчий доробок 

Байки -104 твори ( «Щука», «Гадюка і Ягня», «Лисиця і Виноград» тощо) 

Акровірші – 114 творів («Хто розмовляє?», «Що за птиця?» та інші) 

Віршовані загадки з відгадками – 54 твори 

Ліричні поезії – 48 творів ( перший вірш «Сон») 

Водевіль – 1 твір. 

Завдання 3.  

Використавши поданий матеріал, складіть 3 речення з однорідними членами. 

Зупинка 4. Акровірші 

Акровірш - вірш, в якому перші літери рядків утворюють слово або речення. 

ЩО ЗА ПТИЦЯ? 

Між людьми як пташка в'ється 

У людей і їсть і п'є. 

Ходить старець просит  гнеться 

А у неї всюди є. 

Завдання 4. Запишіть акровірш, розставляючи  розділові знаки. Знайдіть у 

реченні однорідні члени. З’ясуйте, якою частиною мови є однорідні члени 

речення. 

Зупинка 5.  Картинна галерея 



 

Завдання 5. «Творче» 

Складіть  невеличкий твір-опис фотопортрета Л.Глібова.  Використайте для 

опису речення з однорідними членами. 

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок 

Виконання інтерактивної вправи «Перший мільйон» 

https://learningapps.org/watch?v=pnw21i4ba17 

Пройдіть гру. Тільки одна відповідь є правильною. Бажаю успіхів! 

1. Однорідні члени речення – це: 

А) члени речення, які відповідають на одне й те питання та є однією 

частиною мови; 

В) члени речення, що становлять його граматичну основу; 

С) усі члени речення, крім головних; 

D) усі члени речення. 

2. Позначте речення з однорідними членами  (розділові знаки опущено) 

А) Колись-то Лебідь Рак та Щука приставить хуру узялись (Л. Глібов). 

В) Ясне сонечко втомившись спустилось за гори (Л. Глібов). 

С) Ішли у город дечого купити два чоловіка із селян (Л.Глібов). 

D) Сльоза тихенько покотилась (Л. Глібов). 

3. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками     і, й, 

та (у значенні і), завжди ставиться: 

А) кома; 

В) тире; 

https://learningapps.org/watch?v=pnw21i4ba17


С) двокрапка; 

D) крапка з комою. 

4. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно     

поставити кому:                

А) Льон синіє гречка пахне  та пшениця жовтіє (Л. Глібов).  

В) Пошли тобі, Боже, вік довгий і ясний (Л. Глібов). 

С) Русалки ручками сплеснули і на травицю полягли (Л. Глібов). 

D) Чого ж квилить душа і серце мліє? (Л. Глібов) 

5. У реченні Тихий та рожевий вечір наступив однорідними є: 

А) означення;    

В) додатки; 

С) обставини; 

D) присудки. 

6. Визначте речення, де правильно розставлені розділові знаки 

А) За горами, за ярами,  на іншому полі пошукаємо з тобою щасливої долі 

(Л. Глібов).     

В) Будьте ж живі, та здорові,  всі родичі гарбузові! (Л.Глібов) 

С) Люблю широкий тихий  рідний степ (Л. Глібов). 

D) А в мене бідне серденько і мліє і болить (Л.Глібов). 

Чудово, правильне рішення знайдено! 

VІІІ. Підведення підсумків уроку 

Рефлексія 

1. Прийом  «Ланцюжок» 

Учні по черзі надають відповіді, повертаємося до «Кошика завдань», 

з’ясовуємо, чи всі завдання ми виконали. 

-  Я дізнався ... 

- Я навчився ... 

- Я зрозумів, що можу ... 

- Мені сподобалося ... 



- Побажання успіху від сусіда  надихнуло мене ... 

2. Загальне оцінювання роботи учнів у групі 

Заповнення таблички 

Клас Критерії Самооцінка 
або оцінка 

експерта 

   Оцінка   
вчителя Прізвище, ім’я учня 

 Працював найкраще 
 

  

 Працював добре 

 

  

 Працював 
посередньо 

  

 Незначний внесок у 
працю 

  

 Майже не працював 

 

  

3. Коментування учнями-експертами роботи кожного учасника групи.  

Узгодження оцінок. 

ІX. Домашнє завдання 

1. Обов’язкове: 

 Вивчити правила з теми, виконати вправу з підручника. 

2. За бажанням: 

Виконати вправу за посиланням : 

https://learningapps.org/watch?v=pvj447g8317 

Скласти акровірш , в якому перші літери  рядків утворюють слово «МОВА», 

використавши однорідні члени речення. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvj447g8317

