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ВСТУП 

 

Освіта в Україні постійно вдосконалюється, підтвердженням чого є поява 

концепції Нової української школи. Тому методика навчання повинна 

передбачати використання інноваційних методів, прийомів, форм навчання. 

Головною метою повної загальної середньої освіти за цією концепцією є 

«різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює 

себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

трудової діяльності та громадянської активності» [15, с. 5]. 

Завданням соціокультурної змістової лінії є засвоєння культурних і 

духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини 

між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-

етичному розвиткові учнів, концепція Нової української школи гарантує 

максимальне об’єднання навчального процесу з формуванням соціокультурної 

компетентності. Виховний процес орієнтуватиметься на загальнолюдські 

цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, повага до 

життя, повага до себе та інших), соціально-політичні (свобода, демократія, 

культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, 

шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність). 

У Новій українській школі варто зосереджуватися на індивідуальних 

здібностях та вміннях кожної дитини, аби забезпечити їй цілеспрямований 

розвиток та сформувати майбутню профорієнтацію. Для можливого всебічного 

розвитку учнів в українських школах буде запроваджено програми із 

запобігання дискримінації, насильства та знущання в школі. Відносини між 

усіма суб’єктами навчального процесу (учнями, батьками, учителями, 

керівництвом школи та іншими) будуть побудовані на взаємній повазі та 

конструктивному діалозі. 
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Якнайкраще реалізувати такі виховні цілі вчителеві-предметникові 

допоможе соціокультурна наскрізна лінія на уроках української мови, адже 

саме її зміст має на меті сформувати моральні, особистісні, культурні, 

громадянські цінності в майбутнього покоління. 

Тому всі ці зміни в змісті сучасної повної загальної середньої освіти й 

зумовили актуальність обраної теми «Використання кросенсів у реалізації 

соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 10 класах». 

Об’єкт дослідження – реалізація соціокультурної змістової лінії 

програми з української мови для 10 класу. 

Предмет дослідження – використання кросенсів у здійсненні 

соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 10 класі. 

Мета дослідження – описати використання кросенсів на уроках 

української мови в 10 класі (реалізація соціокультурної змістової лінії 

навчальної програми). 

Об’єкт, предмет та мета роботи зумовили виконання таких завдань 

дослідження: 

- охарактеризувати змістові лінії навчальної програми з української мови 

для 10–11 класів; 

- дослідити забезпечення соціокультурної змістової лінії на уроках 

української мови в 10 класі; 

- простежити використання кросенсів у навчанні української мови в 

старших класах; 

- створити кросенси соціокультурного змісту та описати методику роботи 

з ними на уроках української мови в 10 класі. 

Було використано такі методи дослідження: вивчення наукової та 

методичної літератури, нормативних та інструктивно-методичних документів, 

аналіз, синтез для створення кросенсів, узагальнення. 

Апробація дослідження здійснена у формі публікації статті в збірнику 

матеріалів наукового семінару студентів спеціальності «Українська мова та 
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література» «Студентський альманах» на тему «Кросенс як методичний прийом 

здійснення соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 

10 класі» (с. 17–20). 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (31 найменування), одного додатка. 

Основний зміст наукової роботи викладено на 29 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ЗМІСТОВІ НАВЧАЛЬНІ ЛІНІЇ ПРОГРАМИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ 

 

1.1.Характеристика змістових ліній навчальної програми 

 

Стандартизована мовна освіта передбачає чотири змістової лінії: 

мовленнєву, мовну, соціокультурну і діяльнісну (стратегічну). Кожна з цих 

ліній забезпечує систему знань, умінь і навичок, що сприяють формуванню 

мовної особистості учня. Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти тлумачить функції змістових ліній відповідно до тих 

компетентностей, якими насамперед повинні оволодіти учні [8]. 

Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності 

шляхом формування та вдосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої 

діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності 

розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру на уроках 

української мови. 

Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом 

засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів. 

Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної 

компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що 

регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, 

націями, сприяють естетичному, особистісному, професійному і морально-

етичному розвиткові учнів. 

Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної 

компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування 

стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну 

поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання 

життєвих проблем» [24]. 
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Кожна змістова лінія передбачає формування вмінь і навичок, які сукупно 

повинні реалізувати головну мету освітньої галузі «Мови та літератури» – 

сформувати комунікативну компетенцію учня. 

Синхронізація мовної та мовленнєвої змістових ліній виявляється у 

виконанні учнями різних видів усних і письмових робіт з метою використання 

виучуваного теоретичного матеріалу. 

Крім обов’язкових, мовленнєва змістова лінія містить рекомендовані 

види робіт, теми яких скеровано на формування в учнів ключових 

компетентностей. Рекомендовані види творчих робіт представлено актуальними 

для школярів жанрами, серед яких допис до вебсайту чи соцмережі, стаття 

певного змісту до Вікіпедії, план роботи над проєктом, реклама шкільного 

творчого конкурсу тощо. 

Значна частина рекомендованих робіт має виразно практичний характер 

(складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками, 

переліку потрібних для родини закупівель на поточний місяць тощо) Деякі з 

рекомендованих видів робіт передбачають використання самостійно дібраної 

учнями з різних джерел інформації [24]. Мета таких робіт – формування 

життєвих компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в житті, 

навчанні та праці. 

Серед рекомендованих видів робіт учитель може обирати ті, які вважає 

найбільш актуальними й корисними, до того ж він може змінювати теми 

висловлень залежно від інтересів і потреб кожного класу. «Якщо обов’язкові 

види робіт мають проводитися на уроках розвитку мовлення, то рекомендовані 

– на аспектних уроках» [24]. 

Через теми обов’язкових та рекомендованих робіт реалізується 

соціокультурна змістова лінія програми. Робота над реалізацією 

запропонованих тем має сприяти утвердженню моральних, особистих 

цінностей, формуванню світогляду учнів, становленню їх як громадян України, 

а також допоможе оволодіти ключовими компетентностями [24]. 
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«Потреба діяльнісної змістової лінії зумовлена метапредметним 

характером знань і доцільністю їхнього відпрацювання в різних видах 

діяльності, у процесі яких учні набувають суб’єктного досвіду, опановують 

різні стратегії мовленнєвої діяльності» [24]. 

Опрацювавши зміст навчальних програм, запропонованих Міністерством 

освіти та науки України з української мови для 10 класу, й авторські програми 

за редакцією Н. Б. Голуб, О. Ю. Котусенко, О. М. Горошкіної (рівень стандарт), 

а також Л. І. Мацько, Т. Л. Грубої та Т. В. Семенко (профільний рівень), ми 

проаналізували всі змістові лінії програм за змістом навчального матеріалу, 

уміннями і навичками, якими повинні опанувати учні. 

Мовленнєва змістова лінія забезпечує засвоєння таких понять: культура 

мовлення і спілкування, сприймання чужого мовлення, яке реалізується в таких 

видах роботи, як говоріння, аудіювання, письмо. У результаті учні повинні 

опанувати такі вміння і навички, як-от: усвідомлення важливості спілкування 

як форми взаємодії людей, розрізнення його видів; знання особливостей 

контактного й дистантного мовлення; оперування відомостями про мовлення і 

спілкування, зокрема професійне; розрізнення основних ознак культури 

мовлення, дотримування норм українського мовленнєвого етикету [2; 3]. 

Мовна змістова лінія має на меті узагальнити та систематизувати 

найважливіші відомості з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови 

слова, словотвору, морфології, стилістики в десятикласників. Після 

узагальнення і систематизації знань із вищезгаданих тем, учні повинні 

сформувати низку вмінь і навичок, які складуть теоретичний фундамент 

здобувача освіти [2; 3]. 

Аби в повному масштабі реалізувати соціокультурну змістову лінію, 

автори навчальних програм запропонували такий орієнтовний зміст текстового 

матеріалу: багатство виражальних можливостей української мови; повноцінне 

функціонування української мови – запорука європейського розвитку держави; 

духовний світ українців; мова злагоди й гармонії; інтереси і стимули життя; 
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досягнення гармонії; збереження здоров’я й життєдіяльності; сила волі; світ 

емоцій; емоційна підтримка як потреба; життя без конфліктів; кроки 

морального вдосконалення; виховання впевненості в собі; моє покликання; 

вибір професії тощо. Запропонований текстовий матеріал має на меті 

сформувати соціокультурну компетентність через осмислення та засвоєння 

культурних і духовних цінностей [2]. 

Діяльнісна лінія охоплює весь навчальний рік, тому десятикласники 

повинні засвоїти різнофункціональні вміння і навички: володіння конкретними 

діями, операціями (аналізування, розвиток уяви, застосування, виявлення, 

порівняння, узагальнення, вибирання, оцінювання тощо); учень стає суб’єктом 

навчальної діяльності (ставить цілі, мотивує власну пізнавальну діяльність, 

виявляє проблему, пропонує способи розв’язання її, визначає етапи, прогнозує, 

оцінює проміжні й відповідає за кінцеві результати роботи); здійснення 

самоконтролю в процесі навчальної діяльності; використання здобутих знань, 

сформованих умінь і навичок в різних ситуаціях, зокрема нестандартних [2]. 

Отже, наскрізні змістові лінії забезпечують систему знань, умінь і 

навичок, що сприяють формуванню мовної особистості учня. У системі кожної 

змістової лінії є особлива парадигма знань, умінь і навичок, які допоможуть та 

забезпечать поступовий розвиток мовної особистості та гідного громадянина 

своєї держави. 

 

1.2. Забезпечення соціокультурної змістової лінії на уроках 

української мови в 10 класі 

 

У сучасних освітніх умовах проблема формування соціокультурної 

компетенції учнів є актуальною й нерозривно пов’язується з навчально-

виховним процесом. Українська школа повинна забезпечити створення таких 

умов для особистісного й творчого зростання кожного учня, які могли б 
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сформувати покоління, здатне оберігати й збагачувати цінності національної й 

світової культури [16, с. 1]. 

Соціокультурний розвиток мовної особистості учня потрактовуємо як 

керований учителем послідовний процес засвоєння юним носієм мови певної 

системи соціокультурних знань, норм, цінностей, у результаті чого 

відбуваються позитивні зміни в системі мовної особистості; удосконалення 

структурно-функціональних рівнів молодої мовної особистості (вербально-

семантичного, когнітивного, прагматичного тощо) під впливом різних чинників 

соціокультурного спрямування [17, с. 1]. 

Рівень соціокультурного розвитку учня залежить від сформованої 

соціокультурної компетентності, а зміст навчального предмета – це один із 

невід’ємних засобів її формування. «Соціокультурну компетентність носія мови 

розглядають як інтегративне особистісне утворення, складниками якого є:  

- знання, пов’язані зі світовою, національною, регіональною культурою, 

цінностями, що визначають стосунки між людьми, між людиною і світом;  

- шанобливе ставлення до культурних надбань, дбайливе ставлення до 

рідної мови, відповідальне ставлення до рідномовних обов’язків, поважне 

ставлення до інших мов; 

- бажання здійснювати свою діяльність у соціальному середовищі, 

зокрема й мовленнєву поведінку, за законами добра й краси;  

- уміння організовувати власну діяльність, зокрема й мовленнєву, з 

урахуванням соціальних норм поведінки, морально-етичних, естетичних та 

інших цінностей;  

- досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;  

- здатність до життєтворчості в певному лінгвосоціумі» [17, с. 2]. 

Результативність соціокультурного розвитку учня залежить від низки 

педагогічних ідей, які забезпечують цей розвиток на різних рівнях його 

організації. «Провідними серед них є такі положення: реалізація особистісно 

орієнтованого підходу в освітньому процесі; застосування інтегрованого й 
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системно-синергетичного підходів до створення соціокультурного освітнього 

середовища як широкої, нелінійної й відкритої системи; використання 

дидактичного матеріалу, якому властива глибока соціокультурна сутність; 

принцип єдності навчання, розвитку й виховання особистості; принцип 

природовідповідності; принцип опори на духовність учня; принцип 

національно-культурної самоідентифікації; створення позитивного культурно-

освітнього середовища для дидактичного спілкування; стимулювання 

навчальної співпраці. Ці положення орієнтують на забезпечення єдності 

організації, співорганізації й самоорганізації системи соціокультурної 

підготовки особистості» [17, с. 2–4].  

У контексті реалізації лінгвокультурологічного методичного аспекту 

шкільної україномовної освіти важливою є робота учнів з дидактичними 

матеріалами (прислів’ями, приказками, крилатими висловами, прецедентними 

іменами, текстами, ситуаціями), у яких виражається самобутність української 

культури. «Особливу роль відіграє метод концептуального аналізу, який 

передбачає компонентне дослідження значення слова, ужитого на позначення 

концепту в художньому тексті, розгляд предметно-поняттєвих і емоційно-

експресивних компонентів у семантичній структурі такого слова, аналіз 

сполучуваності слова-назви концепту, аналіз місця певного концепту відносно 

інших концептів української культури (воля, козацтво, калина, верба, хата, 

рушник, мова тощо) тощо» [17, с. 3–4]. 

Для реалізації всіх зазначених завдань для розвитку свідомої 

соціокультурної особистості автори шкільних підручників пропонують різні 

вправи для формування цієї компетентності в десятикласників (Додаток А). 

І. Ющук у підручнику з української мови для 10 класу реалізує такі теми 

соціокультурної змістової лінії, як-от: міркування про рідну мову, її вагомість 

та тернисту історію становлення, особисте ставлення учнів до мови (вправа 2) 

[29, с. 8]; тема сімейних стосунків (вправа 19) [29, с. 19]; духовний світ 

українців (вправа 71) [29, с. 50–51]. О. Заболотний та В. Заболотний у 
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підручнику з української мови для 10 класу розміщують вправи для реалізації 

соціокультурної лінії з тем: сучасний гуманізм (вправа 31) [9, с. 19]; моє 

покликання (вправа 391) [9, с. 157]; інтереси і стимули життя (вправа 189) [9, 

с. 86]. 

О. Авраменко в підручнику з української мови для 10 класу оригінально 

підійшов до розкриття таких тем соціокультурної змістової лінії: світ емоцій 

(вправа 6) [1, с. 74]; сила волі (вправа 4) [1, с. 192]; суспільна думка, досягнення 

гармонії (вправа 6) [1, с. 164] тощо. 

Отже, наскрізні змістові лінії забезпечують систему знань, умінь і 

навичок, що сприяють формуванню мовної особистості учня, а шкільні 

підручники з української мови для 10 класу допоможуть учителям якнайкраще 

розкрити теми соціокультурної змістової лінії. Вони переважно розкриваються 

за допомогою зразків різних текстів, але завдання після вправ спрямовані на 

власні висновки учнів, допомагають десятикласникам у різних формах 

створити висловлювання на певні теми. На нашу думку, вправи найкраще 

реалізуються за допомогою таких методів та прийомів: обговорення, дискусія, 

написання творчих робіт, робота в парах, публічний виступ, мозковий штурм, 

асоціації, постановка проблемного питання, екскурс в історію тощо. 
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РОЗДІЛ 2. КРОСЕНС ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ ЗДІЙСНЕННЯ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ В 10 КЛАСІ 

 

2.1. Використання кросенсів у навчанні української мови 

 

Прямий обов’язок вчителя – спонукати учнів до засвоєння нових знань не 

лише в школі, а й впродовж усього життя. Потрібно прагнути до того, аби 

навчити учнів самостійно поповнювати резерви знань, сприяти виробленню в 

них бажання розширювати кругозір, залучати учнів до творчого пошуку, 

самостійної дослідницької діяльності. 

Ми погоджуємося із словами І. Сороки про те, що навчання повинно бути 

цікавим. Безперечно, існує безліч технологій, прийомів і методів, за допомогою 

яких можна зробити навчальний процес більш ефективним. Одна із них – це 

ігрова технологія. «Вона подобається учням, бо дарує радість і захоплення, 

несподіванку і таємницю. Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то 

в класі панує доброзичлива атмосфера, бадьорий настрій, в учнів виникає 

бажання вчитися. Знання від вчителя до учнів повинні передаватися у простій, 

зрозумілій і цікавій формі, головне – щоб не було нудно. Це й майстер-класи, і 

тренінги, і ділові ігри, і віртуальні подорожі, і творчі майстерні – усе те, що є 

сучасним, здатним захопити, зацікавити, навчити творити, мислити» [26, с. 1]. 

Уміння логічно мислити – важлива якість для становлення розумової та 

свідомо особистості, що дозволяє ефективно ділитися інформацією та розуміти 

один одного в процесі комунікації. 

«Слово «кросенс» означає «перетин смислів» і створено авторами за 

аналогією зі словом «кросворд». Ця унікальна ідея належить письменнику, 

педагогу та математику Сергію Федіну і доктору технічних наук, художнику та 

філософу Володимиру Бусленку. Кросенс уперше був надрукований у 2002 році 

в журналі «Наука і життя». Він становить асоціативний ланцюжок, замкнутий у 
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стандартне поле із дев’яти квадратів (як у грі «Хрестики-нулики»). Дев’ять 

зображень розташовані в ньому таким чином, що кожен малюнок має зв’язок із 

попереднім і наступним, а центральний об’єднує за смислом відразу декілька. 

Зв’язок може бути і поверхневий, і змістовний. У будь-якому випадку це 

прекрасне завдання для розвитку логічного і творчого мислення. Кросенс 

потрібно читати зліва направо і зверху вниз» [26, с. 1]. 

Алгоритм створення кросенса такий: 

1. Визначити тему, загальну ідею. 

2. Виокремити дев’ять елементів, що стосуються ідеї (теми). 

3. Знайти зв’язки між елементами, визначити послідовність. 

4. Сконцентрувати зміст в одному елементі (центральному). 

5. Виокремити відмінні риси, особливості кожного елемента. 

6. Підібрати зображення, що ілюструють елементи. 

7. Замінити прямі образи і асоціації символічними. 

8. Побудувати асоціативні зв’язки між образами елементів [26, с. 2]. 

 

Для полегшення процесу створення кросенсу спочатку потрібно 

заповнити словами кожен квадрат, а потім замінити їх образами. Оскільки в 

цьому завданні велика роль суб’єктивного сприйняття образів і зображень, то 

можливі варіативні версії учнів, тому потрібно забезпечити об’єктивне 

сприйняття картинок. 

Прийом «кросенс» відповідає таким принципам: 

- науковість: має наукове обґрунтування;  
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- ефективність: дає гарантовані результати вже з перших днів його 

застосування;  

- гуманність: покращує якість освіти і полегшує процес навчання;  

- універсальність: можна використовувати при навчанні будь-яких 

предметів, для дітей із різним рівнем розвитку;  

- креативність: спрямований на розвиток неординарного творчого 

мислення [26, с. 2]. 

Проблема, яка часто трапляється, – це трактування зображень кросенсу, 

які можуть бути не зовсім зрозумілі учнівському колективу. У такому випадку 

вчитель надає короткі текстові підказки – хто чи що зображено на кожному 

малюнку, а завдання – знайти логічний зв’язки між сусідніми зображеннями. 

«Кросенс допомагає уникнути однозначного тлумачення подій, учинків і 

характерів літературних героїв. Це дуже важливе вміння для сучасного життя. 

У навколишньому світі ми не зустрінемо однозначних явищ. І добро може бути 

«з кулаками», і зло «на благо», і краса потворна, а потворність красива з огляду 

на те, хто, як і навіщо щось робить, говорить, думає тощо. Усі великі відкриття 

відбуваються тоді, коли «відкривач» піддає сумніву усталену думку» [26, с. 2]. 

Кросенс може бути використаний на будь-якому етапі уроку. У цьому 

випадку асоціативна головоломка буде мати конкретну методичну мету та 

прогнозований результат [26, с. 1–2]. 

Проаналізувавши декілька прикладів використання прийому кросенсів на 

уроках української мови, наведемо його використання вчителькою української 

мови і літератури Р. Плиг. Вона розробила кросенс для 10 класу до теми 

«Мовлення як предмет стилістики. Стилістика мови і стилістика мовлення. 

Стилістична норма і стилістична помилка», який можна використати на етапі 

актуалізації опорних знань учнів. Цей прийом допомагає реалізувати 

міжпредметні зв’язки з інформатикою та ОБЖД [14]: 
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Приклад розв’язання кросенса по периметру: 

1–2 – клавіатура і руки – ручка-стилус: по-перше, спільнокореневі слова; 

по-друге, на клавіатурі набирають текст, ручкою теж пишуть текст; 

2–3 – стилус і стилісти: спільнокореневі слова стилус і стиліст, у 

кожного свій стиль; 

3–4 – стилісти і портрет: індивідуальність стилю поведінки, язик – стиль 

мовлення; 

4–5 – портрет і лист: людина пише листи, використовуючи засоби мови; 

5–6 – лист і напрям руху: лист адресується різним адресатам, напрями 

руху теж різні; 

6–7 – напрям руху і дорожній знак: по-перше, спільне призначення – 

дорожній рух, по-друге, цифра 5 вказує на 5 напрямів – 5 функціональних 

стилів (те, що відоме дітям з попередніх класів); 
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7–8 – дорожній знак і словник: правила (норма) руху – правильність 

(норма) письма; 

8–1 – словник і клавіатура: робота зі словом, тобто добір слів, 

нормативність правопису, доречність вживання, створення тексту. 

Навхрест: 

9–2 – підручник зі стилістики і ручка: стилус і стилістика, стилістика 

вивчає особливості вживання мовних одиниць; 

9–4 – підручник і портрет: стилістика вивчає стилі мовлення; 

9–6 – підручник і напрями руху: вибір ситуації мовлення; 

9–8 – підручник і словник: вивчає мовні норми, дотримання яких 

полегшує спілкування. 

Отже, кросенси – це цікавий та новий прийом навчання, який допоможе 

вчителям урізноманітнити уроки та в ігровій формі подавати матеріал, а також 

розвивати в учнів такі уміння й навички, як-от: розвиток логічного мислення, 

уяви, творчого мислення, концентрація на головному тощо. Цей прийом буде 

доречно використовувати на будь-якому уроці, на різних його етапах. 

 

2.2. Кросенси соціокультурного змісту на уроках української мови в 

10 класі 

 

Ми розробили фрагменти уроків з вивчення тем соціокультурної 

змістової лінії за допомогою методичного прийому «Кросенс». Тому наводимо 

приклади його практичного застосуванням на уроках української мови. 

Фрагмент уроку № 1. Соціокультурна тема – багатство виражальних 

можливостей української мови. 

Тема. Лексикографія. Сучасні лексичні джерела. Основні типи словників. 

Мета: навчити користуватися словниками різних типів; повторити 

лексичні джерела української мови; розвинути вміння аналізувати словники, 
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працювати зі словниковими статтями; виховувати любов до рідної мови та 

інтерес до її лексичного складу. 

Обладнання: роздатковий матеріал, словники, зошити, мультимедійна 

презентація із кросенсом. 

Хід уроку 

Етап уроку – узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 

Учитель. Сьогодні ми розглянули різні типи словників, удосконалили 

вміння роботи зі словниковими статтями та поглибили знання з теми 

«Лексикографія». 

Щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал уроку, пропоную поділитися на 

три групи і попрацювати в командах. На картках ви бачите кросенси – вони 

складаються з дев’яти картинок, пов’язаних між собою, вам потрібно 

рухатися за стрілочками, кожна картинка – це смислове продовження 

попередньої, тому знайдіть тему кожної картинки та їхнє логічне поєднання 

попарно 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–1. Оскільки головне завдання 

словників – пояснити слова та збільшити словниковий склад мовця, загальна 

тема кросенсу – «Багатство виражальних можливостей мови (та слова, тому 

що воно містить основне номінативне значення)». Ця робота на швидкість, 

тому та група, яка впорається перша, отримає додаткові 2 бали до основної 

відповіді. Бажаю успіху! 

Кросенс і розв’язок до нього: 

Розв’язуємо кросенс по периметру таким чином: 

1–2 – звук – фонетика, письмо – графіка, слово – фонема, афікси – 

словотвір (розділи мовознавства) – назва – іменник, ознака – прикметник, дія – 

дієслово, число – числівник (частини мови) (морфологія – це один з розділів 

мовознавства); 

2–3 – частини мови – класифікація лексики (загальновживана, неологізми, 

сленг) – частини мови складаються із різних шарів лексики; 

3–4 – лексика – засоби словотвору – афікси творять нові слова; 
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4–5 – засоби словотвору – емоційно-експресивна лексика – засоби 

словотвору творять слова із емоційно-експресивним значенням; 

5–6 – емоційно-експресивна лексика – стилістика (слова із емоційно-

експресивним значенням як ознака деяких функціональних стилів); 

6–7 – стилістика – джерела лексики (у функціональних стилях є лексика 

різного походження); 

7–8 – джерела лексики – словники (словники як джерела інформації і 

збагачення словникового складу мовця); 

8–1 – словники – розділи мовознавства (функціональне багатство 

виражальних можливостей української мови). 

 

Учитель. Щоб швидше та точніше розгадати кросенс, скористайтеся, 

будь ласка, довідкою. 
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Довідка. 

1–2 – Який розділ мовознавства вивчає частини мови? 

2–3 – Що є основою частин мови?  

3–4 – За допомогою чого творяться нові слова? 

4–5 – Значення слів, в основі яких почуття та емоції мовця? 

5–6 – Одна із ознак художнього та розмовного стилів?  

6–7 – Особливість лексики в різних функціональних стилях. 

7–8 – Джерела, які подають інформацію про лексику української мови. 

8–1 – У чому полягає функціональне багатство виражальних 

можливостей української мови? 

Обговорення виконаного завдання відбувається в такий спосіб: 

Учитель. Прийшов час ділитися результатами. Група № 2 впоралася із 

завданням перша, тому спочатку відповідатимуть вони. Однак, якщо у вас є 

інший варіант відповіді і ви можете довести правоту саме вашої точки зору, 

ми із задоволенням кожного послухаємо. 

Отож, кожна група гарно засвоїла матеріал уроку, науково і логічно 

підійшла до виконання завдання. Хоч у вас і виникали деякі труднощі, проте 

результатом я задоволена. Усі чудово розкрили тему «Багатство 

виражальних можливостей мови». 

Домашнім завданням буде створити схожий кросенс на тему 

«Різноманітність українських словників». 

Фрагмент уроку № 2. Соціокультурна тема – гуманізм. 

Тема. Орфографічна норма. Подвоєння та подовження приголосних. 

Мета: повторити правила написання слів із подовженням та подвоєнням 

приголосних; розвинути вміння застосовувати знання на практиці та знаходити 

в текстах орфографічні помилки; виховувати повагу до людей. 

Обладнання: презентація із кросенсом, підручники, зошити. 

Хід уроку 

Етап уроку –узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 
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Учитель. 1. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 19 вправа 31. 

Прочитайте текст, випишіть слова із подовженням і подвоєнням приголосних 

та запишіть до них правило. 

 

2. Як ви гадаєте, яка тема тексту? Як ви можете охарактеризувати дії 

лікаря, які важливі елементи його поведінки ви помітили?  

Усі ваші думки та міркування правильні, дії та поведінка лікаря в цьому 

творі мали гуманістичну спрямованість. На прикладі цієї вправи ми сьогодні 

поговоримо про гуманізм. Ваш однокласник виявив бажання розповісти вам про 

появу такого явища, як «гуманізм». 

Відповідь учня. Однією з характерних рис епохи Відродження є її 

гуманізм. Світоглядною спрямованістю Відродження було відкриття 

самоцінності людської особистості, гуманістична спрямованість пізнання. 

Людина відчуває таку самостійність, яку вона не мала ні в античності, ні в 
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середньовіччі. Її сила, влада над усім і над самою собою не потребує ніяких 

зовнішніх сил – ні природи (античність), ні Бога (середні віки). 

В епоху античності людина вважалася природною істотою, оскільки її 

сутність, поведінка визначалися її природою, і активність людини залежала 

лише від того, наскільки вона піде за природою чи відхилиться від неї. У 

середні віки стверджувалось не лише творення Богом людини, а й подальша її 

доля. Характерною була впевненість у гріховності людини та зіпсованості 

людської природи і, як наслідок цього, – потреба в божій благодаті для свого 

спасіння. 

Отже, Бог дав людині свободу волі, вона сама має вирішити свою долю, 

визначити своє місце у світі. Людина не просто природна істота, вона творець 

самої себе і цим відрізняється від решти природних істот. Людина стає хазяїном 

природи внаслідок усвідомлення себе творцем власного життя та волі. Такої 

сили і такої влади своєї над усім сущим не знала ні антична, ні середньовічна 

людина. 

Значну роль в утвердженні нового погляду на людину відіграла соціальна 

група людей, що називалася в Італії гуманістами. Основним сенсом життя вони 

вважали заняття філософією, літературою, стародавніми мовами, вивчення 

творів античних авторів тощо. Своїм способом життя, діяльністю гуманісти 

прагнули утвердити нову систему духовних цінностей. 

Згідно з новою системою в суспільному житті на перше місце висувалися 

особисті достоїнства, власна гідність, а не походження, належність до 

суспільного стану, багатство чи влада. Культура є головним критерієм 

особистого благородства та достоїнства. Звідси – проповідь гуманістами 

індивідуального вдосконалення шляхом прилучення до культури. 

Учитель. Прослухавши історію виникнення цієї філософії, скажіть по 

черзі, що ви запам’ятали. 

Ви справді уважно слухали, тому вам не буде важко виокремити головні 

елементи гуманізму. Поділимося на три групи і виконаємо наступне завдання. 
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Погляньмо на слайд презентації, ми бачимо кросенс, ваше завдання – 

проаналізувати кожну пару картинок 1–9, 2–9, 3–9, 4–9, 5–9, 6–9, 7–9, 8–9.  

Завдяки символічним зображенням назвіть головні елементи цієї 

ренесансної філософії. На це у вас є 10 хвилин. 

 

Відповіді до кросенса: 

1 – 9 – свобода особистості; 

2 – 9 – повага до людської гідності; 

3 – 9 – рівність; 

4 – 9 – моральність; 

5 – 9 – надання можливості для особистісного розвитку; 

6 – 9 – повага один до одного; 

7 – 9 – повага до індивідуальності кожного; 

8 – 9 – усвідомлення значення гуманізму. 

1 2 3 
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Учитель. На допомогу в розв’язані цього кросенсу вам прийде довідка. 

Довідка. 

1 – 9 – Можливість діяти без перешкод і заборон. 

2 – 9 – Почуття шани до кожного. 

3 – 9 – Однакове ставлення до усіх суб’єктів суспільства. 

4 – 9 – Норми і принципи поведінки людей. 

5 – 9 –Бажання розвиватися та досягати успіху. 

6 – 9 – Почуття шани між людьми. 

7 – 9 – Почуття шани до «родзинки» у кожному з нас. 

8 – 9 – Усвідомлення значення гуманізму. 

Обговорення відповідей. 

Учитель. Обговорімо ваші варіанти відповідей і звіримо їх. Можливо, 

хтось хоче додати ще один елемент до змісту поняття «гуманізм», про який 

ми не згадали?  

Коментар учителя: «Перша картинка – це свобода, головна цінність будь-

якої людини. Друга – повага до людської гідності, адже ми не можемо вимагати 

від інших те, чого не робимо самі. Третя – рівність у будь-якому її вияві. 

Четверта – моральність, тому що свобода кожного з нас обмежується свободою 

іншої людини, тому мораль – це здорове обмеження деякої поведінки, без якої 

гуманізм перетвориться в анархію. П’ята – це можливість особистісного 

розвитку, реалізація свого потенціалу. Шоста – повага, без якої не може 

існувати гуманне співжиття людей. Сьома – повага до індивідуальності 

кожного, цей елемент має на меті допомогти усвідомити особливість кожного з 

нас, адже ми – цілісні, самобутні та оригінальні і повинні усвідомлювати це. 

Остання картинка – це усвідомлення значення гуманізму для людства та його 

майбутнього». 

Чудово, що кожний з вас так чітко розуміє суть гуманізму. Але що було 

б, якби не з’явилася філософія гуманізму? Напишіть 7–10 речень, висловлюючи 

свої міркування. 
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Отже, ми сьогодні обговорили значення гуманізму для людини, для 

кожного з нас. Я вірю, що ми розуміємо глобальну вагу людяності в сьогоденні, 

і наше завдання не дати йому зникнути, а лише множити його. Людина 

відрізняється від тварини тим, що керується в житті гуманізмом. 

Фрагмент уроку № 3. Соціокультурна тема – досягнення гармонії. 

Тема. Морфологічна норма. 

Мета: повторити відомості про морфологічні норми; розвинути вміння 

застосовувати знання на практиці та знаходити в текстах морфологічні 

помилки; виховувати любов до себе та вміння знаходити гармонію. 

Обладнання: презентація з кросенсом, підручники, зошити. 

Хід уроку 

Етап уроку – актуалізація опорних знань. 

Учитель. Вашим домашнім завданням було написати есе про явище 

природи, що викликає найбільше захоплення й здивування. Його я перевірю 

окремо, але щоб краще усвідомити взаємодію людини і природи, ми сьогодні 

поговоримо про гармонію та можливості її досягнення. 

Людина – це невід’ємний елемент природи, Усесвіту, проте ми не 

завжди перебуваємо з ними в гармонії. Чому, на вашу думку, інколи досягнути 

гармонії буває важко? (Усі охочі висловлюють думки, можливі елементи 

дискусії). 

Я погоджуюся із кожним з вас, адже, справді, щоб досягти гармонії, 

потрібно докласти чимало зусиль. Але з чого саме складається гармонія, на що 

потрібно звернути увагу? 

Погляньмо на презентацію, ви бачите кросенс, який допоможе нам 

знайти відповіді на такі важливі для нас питання. Ваше завдання – уважно 

подивитися на картинки і, рухаючись за стрілками, знайти ті елементи, без 

яких гармонія просто неможлива. Кожна пара картинок містить елемент 

рівноваги, наявність якого – це запорука гармонії іншого, не менш важливого 

елемента. Щоб вам було легше аналізувати картинки, я запишу вам номери 
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парних зображень, між якими ви повинні знайти зв’язок: 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–

6, 6–7, 7–8, 8–9. Свої міркування запишіть у зошит. 

Кросенс має такий вигляд: 

 

Відповіді до кросенсу: 

1–2 – сімейна гармонія – запорука професійної гармонії; 

2–3 – професійна і сімейна гармонія – запорука душевної рівноваги; 

3–4 – душевна рівновага –стимул до розумової діяльності; 

4–5 – розумова діяльність забезпечує сталу психіку; 

5–6 – стала психіка породжує любов до світу; 

6–7 – любов до світу розвиває любов до себе; 

7–8 – це все приводить до успіху; 

8–9 – успіх як результат гармонії. 
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Обговорення результатів роботи 

Учитель. Порівняймо мої варіанти з вашими. Так, ви чудово впоралися! 

Добре, що ви розумієте те, що досягнення гармонії – це важка праця, але її 

результати того варті. Ми не мусимо одразу мати гармонію у всіх цих 

елементах, але зобов’язані прагнути до цього і сумлінно над собою працювати. 

Усі наші міркування проілюструймо: називаємо героя твору з української 

літератури, який елемент гармонії відсутній та наслідки його відсутності. Я 

розпочну! Катерина із поеми Тараса Шевченка, у неї не було сімейної та 

душевної гармонії, що призвело до смертельних результатів. (Учні можуть 

навести приклад життя Чіпки Варениченка, сім’ї Кайдашів, Мартина Борулі 

тощо). Ось ми практично побачили, до чого може призвести дисгармонія.  

Щоб не повторювати помилки наших героїв, напишіть, будь ласка, у 

зошитах той елемент гармонії, який дається вам найважче, у мене це душевна 

рівновага. Після цього обміняйтеся із сусідом по парті зошитами і напишіть 

один одному 5 порад, як досягти тієї гармонії. Я раджу вдома кожному ще раз 

проаналізувати нашу роботу і виокремити для себе те, що неодмінно 

допоможе знайти вам гармонію. 

Отже, сьогодні ми поговорили про гармонію, обговорили її елементи та 

шляхи досягнення життєвої рівноваги в усіх її виявах. Також кожний з вас 

проаналізував стан гармонії і мотивував себе до її вдосконалення, а ще ми 

побачили сумні наслідки дисгармонії. Я вважаю, що потрібне непереборне 

бажання і сумлінна праця, тоді все вдасться.  

Тому, створення кросенсу – цікава методична робота, яка потребує різних 

компонентів, як-от: уява, логіка, тема кросенсу, знання з предмета, навички 

роботи з пошуковиками. Його можна застосовувати на різних етапах уроку, тим 

самим урізноманітнюючи його. Також кросенс легко поєднувати з іншими 

методичними прийомами, аби досягнути максимального навчально-виховного 

результату в реалізації соціокультурної змістової лінії уроків української мови 

в 10 класі. 
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ВИСНОВКИ 

Актуальною проблемою сучасної школи є формування соціокультурної 

компетентності учнів. Вона спрямована на засвоєння культурних та духовних 

цінностей, на регулювання соціально-комунікативних відносин та сприяє 

всебічному розвитку особистості (етичному, особистісному, професійному, 

моральному тощо). 

Було охарактеризовано змістові лінії навчальної програми: мовну 

мовленнєву, соціокультурну, діяльнісну. Мовна змістова лінія покликана 

забезпечити засвоєння системних знань з української мови в 10 класі, це увесь 

теоретично-науковий матеріал, який повинні вивчити десятикласники в період 

навчання і, відповідно, розвинути мовні вміння і навички. Мовленнєва змістова 

лінія реалізується в поєднанні із мовною, за допомогою практичних, творчих, 

самостійних, дослідницьких завдань повинна сформувати комунікативні 

здібності школяра, що є одним із головних завдань курсу «Українська мова». 

Культурний, духовний, патріотичний елементи покладено в основу 

соціокультурної лінії, результатом вивчення якої є всебічно розвинена 

особистість, яка поважає власні культурні та державні цінності, а також 

ознайомлена зі спадщиною світового культурного надбання. Діяльнісна 

(стратегічна) змістова лінія об’єднує всі попередні, адже це практичні вміння і 

навички, які повинні засвоїти та застосовувати в житті учні під час навчання, 

особливо на уроках української мови. 

Ми проаналізували забезпечення соціокультурної змістової лінії на 

уроках української мови в 10 класі та зробили такі висновки: основні складники 

соціокультурної компетентності –  це цінності, культурна спадщина, шанобливе 

ставлення до культурного надбання, здійснення соціальної діяльності та власне 

бажання її організації. Для повноцінної реалізації цієї змістової лінії навчальні 

програми пропонують низку тем, практичне опрацювання яких забезпечить 

соціокультурну свідомість десятикласників. Усі теми умовно можна згрупувати 

так: національні та світові цінності, соціальна взаємодія, духовний складник 
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особистості, професійне та індивідуальне формування особистості. 

Проаналізовані вправи шкільних підручників свідчать про те, що 

соціокультурний елемент навчання – це невід’ємний складник освітнього 

процесу, який реалізовується на кожному уроці української мови в 10 класі. 

Під час ознайомлення із використанням кросенсів у навчанні української 

мови ми опрацювали алгоритм створення цього прийому, авторські кросенси, 

які стали основою розробки наших зразків. Суть полягає в образності картинок 

та пошуку логічного зв’язку між парами картинок, тому кросенси розвивають 

логічне, творче, критичне мислення та уяву. Цей прийом можна застосовувати 

на різних етапах уроку та під час вивчення будь-якої теми з української мови в 

будь-якому класі. 

Проаналізувавши авторські кросенси, ми створили власні зразки до таких 

тем соціокультурної змістової лінії: «Багатство виражальних можливостей 

української мови», «Гуманізм», «Досягнення гармонії» у 10 класі з української 

мови, використавши для них різні варіанти алгоритму створення, розробили до 

них фрагменти уроків. До кросенсів ми подали навідні питання для розв’язання, 

власне відповіді, а також розписали прийоми, за допомогою яких учитель може 

обговорити орієнтовні відповіді з класом. Запропонували застосовувати 

кросенси на різних етапах уроку, тим самим довівши, що він є універсальним 

навчальним прийомом, який у ігровій формі допоможе вчителеві подати 

матеріал різного рівня складності. 

Тому, у дослідженні ми дійшли такого висновку: соціокультурний 

елемент шкільного навчання – це основа духовного та культурного розвитку 

особистості; практична робота над орієнтовними темами соціокультурної 

змістової лінії формує в десятикласників соціокультурну компетентність; 

кросенс – це ігровий кросворд, який розвиває логічне, критичне, творче 

мислення як основу практичних життєвих умінь; розробивши зразки кросенсів 

на соціокультурну тематику, ми практично показали алгоритм створення 

кросенсів, а також їхнє застосування на уроках української мови в 10 класі. 
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Додаток А 

Вправа до соціокультурної змістової лінії [29, с. 8] 
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Вправа до соціокультурної змістової лінії [9, с. 157] 

 

 

 



40 
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