
10 клас 

Українська мова 

12.05 

Розвиток мовлення. Написання власного висловлювання. 

1. Як написати власне висловлення? 

                             https://www.youtube.com/watch?v=aHkKb8-I2vw 

         То що ж таке власне висловлення? Це твір, у якому учень  має викласти 

свої міркування щодо певного проблемного питання і при цьому показати, як 

він уміє доводити власну думку та відстоювати свою позицію, 

обґрунтовувати й ілюструвати твердження. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHkKb8-I2vw


 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
2. Сімейне щастя 

                                 (притча) 

         В одному маленькому місті по сусідству живе дві сім’ї. Одне подружжя 

постійно свариться, звинувачуючи один одного в усіх бідах, а друге живе в 

мирі та злагоді. Дивується норовлива хазяйка щастю сусідки. Заздрить. Каже 

чоловікові: 

– Піди-но до сусідів і роздивися, чому в них 

завжди все гладко і тихо. 

Пішов той, зайшов тихенько в дім і сховався в 

затишному куточку. Спостерігає. А хазяйка 

веселу пісеньку наспівує, по дому 

прибирається. Вазу дорогу якраз від пилу 

витирає. Раптом задзвонив телефон, жінка 

відволіклася, а вазу поставила на краєчок 

столу, та так, що от-от впаде. 

               Але тут її чоловікові щось 

знадобилося в кімнаті. Зачепив він вазу, та 

впала і розбилася. ―Що буде-то?‖, – думає 

сусід. 

       Підійшла дружина, зітхнула з жалем, і каже чоловіку: 

– Пробач, любий. Я винна. Так недбало її на стіл поставила. 

– Що ти, мила? Це я винен. Квапився і не помітив вазу. Ну та, гаразд. Не було 

б у нас більшого нещастя. 

…Дуже защеміло серце в сусіда. Прийшов він додому засмучений. Дружина 

до нього: 

– Ну що, бачив? 

– Так! 

– Ну і що? 



– Зрозумів усе! У нас усі ПРАВІ, а в них усі ВИННІ. 

Нерозумний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує його. (Притчі 

Соломонові 29:11) 

 

3. Старовинна українська легенда. 

     У матері був єдиний син – дорогий, 

ненаглядний. Душі в ньому мати не 

чула, по краплині збирала росу для 

вмивання, найтоншим шовком 

вишивала сорочки. Виріс син, ставний, 

гарний. Одружився з дівчиною 

предивної, небаченої краси. Привів 

молоду дружину в рідну хату. Не 

злюбила молода дружина свекруху, зненавиділа її. Боялася мати показатися 

невістці на очі, сиділа в сінях. А потім у сарай переселилась. Але й це не 

заспокоїло красуню. Каже вона чоловікові: ―Коли хочеш, щоб я жила з 

тобою, убий матір, вийми з грудей її серце і спали на повільному вогні‖. 

            Не здригнулося серце в грудях сина, зачарувала його небачена краса 

дружини. Каже він матері: ―Наказала мені дружина вбити вас мамо, вийняти 

з грудей ваших серце і спалити на повільному вогні. А не послухаю, піде від 

мене дружина. Не можу я жити без неї не можу не послухатись.‖ Заплакала 

мати й відповідає синові ―Ну що ж, сину, роби так, як велить серце‖. 

Пішов син з матір’ю в діброву, наламав 

сухого хмизу, розпалив вогнище. Убив 

матір, вийняв з грудей серце. Поклав на 

жар. Спалахнув сучок, тріснув, полетіла 

жаринка, ударила в обличчя синові, обпекла 

скрикнув син, закрив долонею обпечене 

обличчя. Стрепенулося серце материнське, 

що горіло на повільному вогні, 

прошепотіло. ―Синочку мій рідний, тобі боляче? Зірви листок подорожника, 

ось росте біля вогнища, приклади серце материнське… Потім у вогонь 

покладеш‖ 

              Заридав син, схопив гаряче материнське серце в долоні, уклав його в 

розкраяні груди, облив гарячими сльозами. Зрозумів він, що ніхто й ніколи 

не любив його так гаряче й віддано, як рідна мати. І таким всесильним було 

бажання материнського серця бачити сина радісним і безтурботним, що 

ожило серце, закрилися розкраяні груди, підвелася мати і притисла кучеряву 

голову сина до грудей. Дружною стала йому дружина – красуня, не міг він 

повернутися до неї. Не вернулася додому й мати. Пішли вони вдвох степами 

широкими, стали двома могилами високими. 



              Така легенда, створена народною мудрістю. Немає любові, сильнішої 

за материнську, немає ніжності, 

ніжнішої за ласку і турботу 

материнську, немає тривоги, 

тривожнішої за безсонні ночі й не 

зімкнуті очі материнські.  

           Ми всі пам’ятаймо таку істину: до 

рідних потрібно ставитись зі щирою 

любов’ю, повагою, чуйністю. 

Піклуйтеся про них, не завдавайте їм 

прикрощів, бережіть рідних – це 

найдорожче, що у вас є. Нехай ваші бажання 

виходять із можливостей батьків. 

            Будь хорошою людиною – і ти 

забезпечиш щастя батькові й матері. Не 

допускай, щоб старість їхня була позначена 

горем. Нехай це буде метою усього твого 

життя. 

 

 

 

4. Висловте власну думку про 

ідеальну сім’ю. 

Проблемні питання: 

 Чи можливе ідеальне суспільство без ідеальної сім’ї ? 

 Що руйнує сім’ю? 

 Чи можна подолати проблему батьків і дітей (старшого і молодшого 

покоління) 

 

 

14.05 

Розвиток мовлення. Написання есе. 

1. ЕСЕ. Особливості написання,види, структура. 

https://www.youtube.com/watch?v=li_hYR725OU 

2. Як написати есе 

https://www.youtube.com/watch?v=tX8sD-FF_T0 

 

3. Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну 

композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з 

https://www.youtube.com/watch?v=li_hYR725OU
https://www.youtube.com/watch?v=tX8sD-FF_T0


конкретного приводу чи питання, не претендує на вичерпне й 

визначальне трактування геми. 

           Визначальними рисами есе є незначний обсяг, конкретна гема, дана в 

підкреслено вільному, суб’єктивному її тлумаченні, вільна композиція. Як 

правило, есе виражає нове, суб’єктивне слово про щось. Стиль есе 

відрізняється образністю, афористичністю, використанням нових поетичних 

образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію й лексику. Для есе 

характерне використовування численних засобів художньої виразності: 

метафор, алегоричних образів, символів, порівнянь. 

На першому плані есе — особа автора, його думки, відчуття, ставлення до 

світу. Це головна установка твору. 

4. Спільні й відмінні ознаки твору-роздуму й есе. 
За змістом і формою есе співвідноситься із твором-роздумом, однак перед 

його автором стоїть складніше завдання: спонукати читачів до роздумів, 

завдяки переконливості та яскравості викладу викликати в них емоційний 

відгук на прочитане. Есе, як і будь-який вид твору, вимагає творчого 

осмислення теми, але найважливіше в ньому — авторська позиція, особисте 

бачення проблемної ситуації та способів її вирішення, засноване на знанні 

матеріалу і власному інтелектуальному досвіді. В есе необхідно чітке 

визначення проблеми, у трактуванні якої принципово важлива авторська 

аргументація з елементами самостійного аналізу. 

5. Есе 
 Есе — художньо-публіцистичний жанр або вид творчої роботи з 

довільною композиційною побудовою. Дозволяє використовувати в 

побудові фраз різні прийоми, що підсилюють вплив на читацьке 

сприйняття: інверсію, антитезу, асоціативні ряди, метафоричні 

узагальнення, іронію та інші види іносказання. Заключна частина есе 

не завжди містить висновок. 

 В есе відбивається суб’єктивна авторська позиція щодо порушеної в 

темі проблеми. В есе доречне вживання припущень, риторичних 

питань, фразеологізмів. Вони надають мові експресивності й 

стилістичної виразності. 

 Формі есе властиво міркування з елементами аналізу. 

Мета есе — спонукання читачів до роздумів. 

6. Твір-роздум 
 Твір-роздум — творча робота на задану тему, що має чітку структуру з 

обов’язковим вступом, змістовною частиною і висновком. 

 У творі ця тема піддається об’єктивному аналізу. 

* Форма твору залежить від його типу: оповідання, опису, міркування, 

порівняльної характеристики або аналізу художнього тексту. 

Твір розвиває навички усного та писемного мовлення. 

7. Опрацювання пам’ятки  

«Правила написання креативного есе». 

 

ПАМ’ЯТКА 

«Правила написання креативного есе» 
 Тільки позитивна мова (описувати краще те, що є, а не те, чого немає). 



 Слова-зв’язки (вони допомагають плавно переходити з однієї частини 

до іншої). 

 Різна структура речень. (Читати речення однакової структури нудно. 

Додайте кілька інверсій. Складіть речення різні завдовжки.) 

 Зрозумілі слова. (Розумійте значення слів, які ви вживаєте в есе. Ви 

пишете, щоби вразити змістом, а не словниковим запасом. 

Вишуканість гарна, але в міру.) 

 Різні слова (Використовуйте синоніми.) 

 Лаконічність. 

 Кожне слово важливе (без повторів; кожне речення має нести 

унікальний зміст). 

 Активна життєва позиція. 

 

8. Скласти есе «Що робить мене щасливим 

(щасливою)?»  
 

 

19.05 

Розвиток мовлення 

Правила етикету електронного листування 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=eEz5tNMUqTQ 

              Написати електронний лист рідним і близьким або 

другу (можете мені) та переслати 

Це цікаво!!! 
Поезія В.Симоненка „ Лист ”  

 

                        ЛИСТ 

 Знов  листа  мені  прислала  мати, 

 Невеличкий  лист  -  на  кілька  слів. 

 Пише  рідна,  що  навколо  хати 

 Наш  садок  вишневий  забілів. 

 

 Наче  вчора  бігав  я  до  школи 

 І  садив  ті  вишеньки  малі, 

 А  тепер  гудуть  над  ними  бджоли 

 І  поважні  пустуни-джмелі. 

 

 Слів  таких  і  треба  небагато, 

 Та  вони,  як  весняні  пісні, 

 Принесли  в  гуртожиток  в  кімнату 

 Теплі-теплі  спогади  мені.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEz5tNMUqTQ


Листування – один із видів письмового спілкування. Лист – це писаний 

текст, метою якого є повідомлення про щось адресата. 

Ділове листування відбувається між установами або працівником та 

установою. Тексти таких листів складаються за певними зразками в 

офіційно-діловому стилі.  

Особисті листи – це листи до рідної та близької людини,  до друга чи 

знайомого,  до улюбленого співака чи актора. Такі листи не відзначаються 

строгістю форми. Мовлення приватного листа невимушене.  У текстах 

особистих листів поєднуються ознаки різних стилів, зокрема розмовного та 

художнього. 

Проте і в особистому спілкуванні існують певні традиції. 

Розпочинається лист звертанням. Через звертання, як правило, передається 

ставлення до адресата: повага, любов, ніжність. Чемна людина завжди 

поцікавиться життям адресата -  його здоров’ям, успіхами. Далі йде виклад 

того, про що хочуть сповістити. Вихована людина ніколи не нав’язує своїх 

думок, тому вживає вставні слова та сполучення слів: на мою думку, 

здається, як на мене, мабуть, певно та ін. Завершується приватний лист 

побажаннями та прощанням. Підпис є обов’язковим. Ознакою культури є 

зазначення дати написання листа. 

У тексті листа необхідно вживати слова ввічливості. Це слова 

привітання і прощання,  слова вибачення (скажімо, за турботи, завдані 

висловленням певного прохання). 

 

З історії виникнення листів           

 

А ще для передачі повідомлень використовувалося своєрідне намисто – 

вампум, нанизані на стрічку морські черепашки. Поширеним було 

вузликове письмо – кіпу: зміст послань у ньому передавався через кількість 

прив’язаних до мотузки чи палиці шнурів і вузлів на них. 

Але „мова‖ сигналів і предметів не давала змоги передавати думки, 

спілкуватися повноцінно. Для цього була потрібна писемність. І першим 

кроком до неї стало малюнкове письмо – піктографія.  

 

Людина навчилась малювати дуже давно. Поселившись у печері, люди 

висікали або видряпували фігури тварин, людей та різних предметів. Згодом 

у цьому письмі дедалі частіше використовувались умовні зображення. 

Малюнками передаються навіть абстрактні поняття: наприклад, рогата змія 

означала   життя,  з’єднані руки – дружбу, дві змії – небезпеку…  

Малюнкове письмо віджило, але залишки його можемо побачити й 

сьогодні. Це всім відомі знаки дорожнього руху. 

Піктографія удосконалювалась, у ній широко використовувались 

умовні знаки. На зміну малюнкам  прийшли ієрогліфи. У них кожний знак   

передає слово або його частину. У наш час ними пишуть у Японії й Китаї. 

Народи цих країн люблять своє письмо-малюнки і не збираються з ним 

розлучатися.  

Ієрогліфічне замінило буквене письмо. Винайдення літер – невеличких 

простих фігурок, що відтворюють звуковий склад слів, - велике досягнення 

людства. 



Вважають, що букви першими створили фінікійці, а удосконалили їх 

греки. Творцями слов’янської азбуки - кирилиці стали Кирило і Мефодій. 

Сучасний український алфавіт склався на її основі 

 Кожен із нас любить гарно одягатися. А чи є одяг  у листів? Це – 

конверт.  Саме в ньому ми й  отримуємо лист. Про це ми довідаємося  

 

Пізнавально - пошукова робота 

Уявляєте, перші листи, за ствердженням археологів з’явилися вже в кінці ІV 

на початку ІІІ тисячоліття до нашої ери в Єгипті. Першими листоношами 

були голубі. Люди використовували здатність голубів знаходити свою 

домівку за багато кілометрів. 

         Голуба віддавали тому, від кого чекали повідомлення. Маленький лист 

вкладався в легку залізну трубочку і кріпився до лап голуба. Такий засіб 

спілкування був дуже зручний під час війн у давні часи. У роки Великої 

Вітчизняної війни існувала польова пошта. На конвертах, зроблених 

солдатами, нічого, крім адреси, не було 

Конверт 

Пошта зародилася в глибоку давнину. Тривалий час люди писали 

адресу на тому самому аркуші паперу, що й лист. Аркуш складали на зразок 

солдатського трикутника. У 1820 році в англійському місті Брайтон власник 

паперової крамниці придумав для листів паперові «мішечки» і почав 

видавати їх як безкоштовний додаток до купленого в нього паперу. Новинка 

сподобалася. «Мішечки» для листів стали називати «конвертами» від 

англійського слова «cover» - закривати. Конверти почали випускати 

спеціальні підприємства, і з Англії вони розійшлися по всьому світу. 

Десь років за тридцять після винаходу конверта  Великобританія 

подарувала світові ще один корисний винахід – поштову марку. Так, 

тривалий час пересилання листів завдавало чимало клопотів і працівникам 

пошти, і населенню. Оплата поштових послуг була надзвичайно високою. 

Листи частіше за все оплачував не відправник, а одержувач. Особливі листи 

захищали печаткою із сургучем. 10 січня 1840 року  в обіг надійшла перша у 

світі державна поштова марка.  

 Сумка листоноші 

15 жовтня 1897 року у Європі Аарон 

Самуель Блох, листоноша, вирішив полегшити 

собі працю і попросив дружину зшити 

спеціальну сумку через плече, щоб вона йому 

менше заважала при ходьбі. Жінка була дещо 

лінива: взяла полотняний мішок і з двох кінців 

пришила до нього звичайний шкіряний ремінь. 

Вийшло не бозна-що, але Аарону дуже 



сподобалося. Тепер гострі краї конвертів не тикали боляче його у стегна 

під час швидкого переміщення, та й тяжкість перейшла з рук на плечі. 

Можна було йти і насвистувати пісеньку, не згинаючись у три дуги. Ще 

більше «нововведення» припало до смаку колегам Блоха. Вони швидко 

оцінили всі переваги нової сумки. 

 Розповідь про виникнення поштової скриньки 

Мабуть, вам буде цікаво дізнатися про те, як виникла поштова скринька і 

який вигляд вона  мала? Колись давно команда португальського мореплавця 

Бартоломео Колумба потрапила в шторм біля берегів Південної Америки. 
Один із офіцерів написав про всі їхні злигодні листа, помістив його в свій 

черевик, який повісив на дерево недалеко від берега. Через рік тут висадився 

інший мореплавець, знайшов листа, прочитав і поставив капличку на місці 

загибелі своїх 
співвітчизників. Пізніше там 

виросло селище. Іще довго 

черевик моряка слугував 

поштовою скринькою. Те 
знамените дерево росте й 

досі. А біля нього—

пам’ятник поштовій 

скриньці  у формі черевика. 
До цих пір у деяких країнах 

Європи та Америки 

залишився такий звичай: 

дітям у Різдвяну ніч у їхні 
черевики кладуть 

подарунки чи то Санта 

Клаус (у англійців), чи Дід 

Мороз (у росіян), чи  П’єр 
Ноель (у французів) тощо. У нас також є свій український чудотворець, якого 

ми можемо попросити виконати наші бажання та потаємні мрії. Це—Святий 

Миколай. 

Вічна пам'ять легендарному листоноші 

Єдиний у світі пам'ятник листоноші було зведено у закарпатському 

селі Тур'ї Ремети Перечинського району в середині XIX століття. 

Щодня листоноша, якого тоді шанобливо називали «послом», долав 60 

кілометрів, доставляючи землякам з Ужгорода газети, листи, грошові 

перекази тощо. Шлях пролягав через гори, струмки і річки. Посол не раз 

зустрічав небезпечних лісових звірів, але завжди вчасно приносив пошту. 

Якось його все ж таки  спіткала біда. За однією з легенд, листоноша 



провалився під кригу і потонув, а за іншою - він усе ж таки вибрався з 

крижаної води і прибув до села, але потім помер від запалення легень. 

Та селяни не забули легендарного листоношу. Пам'ятник листоноші 

встановлено 1838 року на стіні православної церкви святого Михаїла (1616 

року, реконструйовано 1990 року) у вигляді барельєфу. На дошці написано 

«Въ Память Приязности, Тверезности, Чесности и Послужности Посла 

Феодора Фекета. Померъ р. Б.1838». Меморіальна дошка на стіні сільського 

храму збереглася до наших днів. 

А ось у райцентрі міста Перечин, що знаходиться за кілька кілометрів від 

села 2004 року було встановлено справжній пам'ятник Федорові Фекеті. 

 

 

 

21.05 

Підсумкова контрольна робота з укр. мови за 10 кл.  

                                                 https://naurok.com.ua/test/start/404038 

 

26.05 

Службові частини мови 

1. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ: як розрізнити?! 

https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0 

2. НАЙТИПОВІШІ ПОМИЛКИ ВЖИВАННЯ 

ПРИЙМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ 
 

 
 

28.05 

 

1. Де СПОЛУЧНИК?! ЯКБИ ЧИ ЯК БИ?  

ЗАТЕ ЧИ ЗА ТЕ? ТАЖ ЧИ ТА Ж? ТОЖ ЧИ ТОЖ? 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=kYeANtoVDSU 
 

2. Чатка. Вигук. 

                                    https://www.youtube.com/watch?v=QI3wQOA1Ezwс 
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