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ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ  

РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

Однією зі складових моделі випускника Нової української школи є «цілісна 

особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення» [2, с. 6]. Від творчої 

активності учня на уроці, вміння аргументовано мислити, вміння спілкуватися з педагогом, 

однокласниками, залежить успіх в опануванні шкільної програми. 

Продуктивною технологією у вивченні мовних тем є технологія розвитку критичного 

мислення (далі – ТРКМ) як «система діяльності, що базується на дослідженні проблем 

та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації 

для особистих потреб і цілей» [1]. Технологія має унікальний набір методів, прийомів і форм 

роботи з учнями, що дозволяє створювати на уроці української мови «ситуацію постійного 

мислення».  

Тема «Дієслово» не є новою для учнів 7 класу, адже цю частину мови вони вивчали 

в початковій  школі. Тому на першому уроці ефективною буде таблиця самоаналізу «Знаю – 

Хочу знати – Дізнався». Пропонуємо школярам ознайомитися з переліком понять, а потім 

індивідуально заповнити перші дві колонки. Наприклад: 

1. Визначення дієслова. 

2. Синтаксична роль. 

3. Форми дієслова (інфінітив; особова й безособова форми; дієприкметник; 

дієприслівник). 

4. Вид (доконаний, недоконаний). 

5. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). 

6. Час (минулий, теперішній, майбутній). 

7. Число (однина, множина). 

8. Особа (І, ІІ, ІІІ). 

9. Правопис часток НЕ, НІ з дієсловами. 

10. Літери Е, И в особових закінченнях. 

11. Написання і вимова -шся, -ться. 

12. Правопис дієслівних префіксів. 

Знаю Хочу знати Дізналася/ дізнався 

1, 2, 6, 7, 8 3, 4, 5, 9, 10, 11  

Останню колонку учні заповнюють наприкінці уроку чи теми взагалі. Важливо 

проаналізувати взаємозв’язок «Хочу знати» і «Дізналася/ дізнався», визначивши, чи 

справдилися очікування семикласників; якщо ні, то чому. Можна поцікавитися, чи дізналися 

вони про те, що не було вказано в переліку понять. 

За ТРКМ навчаємо школярів самостійно визначати завдання уроку за опорними 

словами типу: повторити, закріпити, дізнатися, навчитися тощо, а згодом – прогнозувати 

види діяльності на уроці. Для цього варто акцентувати увагу учнів на різних типах вправ і 

завдань (їх короткій назві та змісті роботи). Наприклад:  

o за допомогою різних префіксів перетворіть дієслова недоконаного виду на дієслова 

доконаного (трансформація);  
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o утворіть усі можливі особові форми дієслів наказового способу (моделювання);  

o позначте кодом різні форми дієслів: А – інфінітив, Б – особове , В – безособове,                  

Г – дієприкметник, Ґ – дієприслівник (кодування); 

o прочитайте виразно текст, поясніть орфограми в дієсловах (пояснювальне читання);  

o знайдіть і виправте помилки в побудові дієслівних словосполучень (редагування). 

Під час опрацювання теоретичного матеріалу про дієслово продуктивною формою 

роботи є складання мовних формул. Так, визначення дієприкметника [4, с. 112] семикласники 

можуть подати варіантами: Дієприкметник = дієслово + прикметник АБО Дієприкметник = 

дія + ознака. Дієвими також будуть графічні схеми (знак м’якшення у дієсловах) та мовні 

алгоритми на зразок:  

Якщо в ІІІ ос. мн. теп. часу -уть (-ють), то в ІІІ ос. одн. -е; 

Якщо в ІІІ ос. мн. теп. часу -ать (-ять), то в ІІІ ос. одн. -ить; 

Кола Вена як стратегія ТРКМ передбачає компаративний аналіз мовних явищ. 

Наприклад, можна порівняти дієслово і дієприкметник, дієприкметник і дієприслівник або 

кілька форм дієслова, визначивши їхні відмінні і спільні ознаки: 

 
Продуктивними будуть питання за таксономією Блума, оскільки передбачають різний 

підхід до однієї лінгвістичної теми. Це шість типів питань: знаннєві, уточнювальні, 

практичні, інтерпретаційні, творчі (прогнозуючі), оцінні: 

- Яку синтаксичну роль виконує дієслово? 

- Чи правильно, що дієприкметник є формою прикметника? 

- Як правильно будувати речення з дієприслівниковим зворотом? 

- Чому в дієслові «розпитати» пишемо з, а не с? 

- Чи від кожного дієслова можна утворити активний і пасивний дієприкметники? 

«Ромашку Блума» школярі можуть складати і самостійно як підсумковий вид роботи. 

На завершальному етапі вивчення теми «Дієслово» пропонуємо учням зібрати 

або створити самостійно кластер у формі індивідуальної, парної чи групової роботи: 
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Ефективною формою роботи на уроці української мови є сенкан – п’ятирядковий 

неримований вірш чіткої будови, який можна використовувати на будь-якому етапі заняття. 

Цікавими будуть власне мовні сенкани, наприклад, про дієслово, дієприкметник 

чи дієприслівник, адже відтворюють не тільки знаннєвий компонент компетентнісного 

підходу, а й діяльнісний і ціннісний. Наприклад: 

Дієприслівник 

Доконаний, недоконаний 

Вказує, не змінюється, поєднує 

Завжди називає додаткову дію 

Форма. 

Іншою стратегією технології розвитку критичного мислення є есе – невеликий 

прозовий твір вільної будови, що вирізняється новими поетичними образами і яскравими 

художніми засобами. Радимо семикласникам написати есе «Осінь у моєму житті», 

використовуючи якомога більше дієслів різних форм і якомога менше іменників. Разом 

аналізуємо текст щодо змісту й мовного оформлення.  

Усі методи і прийоми ТРКМ, безперечно, мають низку переваг: розвивають в учнів 

аналітико-синтетичні уміння й навички, є видами самостійно складеного візуалізованого 

продукту й водночас схемою-опорою для відповіді на уроці, тримають мозок 

у мисленнєвому тонусі. Педагог Нової української школи не просто навчає, розвиває чи 

виховує, а співпрацює з учнями, самовдосконалюючись разом із ними. Отже, технологія 

розвитку критичного мислення – це дієвий, продуктивний засіб партнерської взаємодії на 

уроці української мови.  
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