
Урок № 16 

Тема. РМ №8. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки. 

Мета: вдосконалювати вміння й навички готувати виступи й виголошувати їх під час 

дискусії  добираючи мовні засоби ;залежно від мети спілкування й адресата мовлення, 

використовуючи різні способи виступу; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, 

логічне й критичне мислення, творчі здібності; виховувати в школярів любов та 

повагу до рідного слова, рідної мови, носіями якої вони є.  

Обладнання: пам’ятка, підручник «Українська мова, 10 кл» на сайті ліцею. 

Внутрішньопредметні зв’язки:синтаксис(текст), лексикологія (терміни). 

Міжпредметні зв’язки: література, історія, етика. 

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих  компетенцій. 

                                                           Перебіг  уроку: 

I. Організаційно-мотиваційний етап . 

II Ознайомлення з темою та метою нашою уроку . 

III Активізація опорних знань та мотиваційних резервів . 

Усні виступи звичні в нашому житті .Кожному потрібно вміти виступити і на зборах, і 

з лекцією,чи доповіддю, взяти участь у диспуті тощо. 

(Запис в зошит) Виступ під час дискусії – це роздум проблемного характеру .Автор 

такого роздуму намагається знайти вирішення певної проблеми чи складного питання. 

Оскільки багато проблем, які постають у нашому житті, то вони не передбачають 

однозначного вирішення, тому роздуми мають часто дискусійний характер. 

1.Будова виступу(запис в зошит) 

1)Вступна частина; 

2)Основна частина; 

3)висновки(пропозиції). 

3.Вимоги щодо проведення дискусії: 

А) визначити головні проблеми дискусії; 

Б) знаходити  докази у формі фактів або свідчень; 

В) обов’язково назвати імя та прізвище людини на яку  посилаєтесь; 

Г) ви повинні бути впевненими у своїх силах; 



Д) ви повинні викликати повагу у слухачів; 

Е)ваше мовлення повинно бути змістовним та багатим; 

Є) ваші жести і міміка повинні бути невимушеними ; 

Ж) ви повинні пам’ятати про стан свого суперника після дискусії. 

VI Процесуально-діяльнісний етап . 

1.Робота в зошитах. 

Зробити конспект. 

Ведучий ставить перед учасниками «Мозкового штурму» задачу і розповідає про його 

правила: 

Мета «штурму»- запропонувати найбільшу кількість варіантів рішення задачі; 

Примусьте працювати свою уяву; не відкидайте ніяку ідею лише тому. Що вона 

суперечить загальноприйнятій думці; 

Розвивайте ідеї інших  учасників; 

Не намагайтеся дати оцінку запропонованим ідеям- цим ви займетесь трохи 

пізніше. 

1. Ведучий призначає секретаря,який буде записувати всі ідеї, що виникають, 

слідкувати за тим , щоб не порушувались правила . при необхідності – 

втручатися.Перший етап триває до тих пір, поки не зявляються нові ідеї. 

2.  Ведучий обявляє коротку перерву, щоб учасники налаштувалися на критичний 

лад мислення.Починається «=2 етап.Тепер учасники «мозкового штурму» 

згруповують і розвивають ідеї, які можуть допомогти знайти рішення на 

поставлені питання, учасники приходять до рішення. 

3.  Ведучий підводить підсумок дискусії. Якщо «мозковий штурм» не приніс 

потрібного результату, слід обговорити причини невдачі. 

Непідготовлена дискусія на тему: 

«Що значить бути громадянином своєї держави?» 

Питання для обговорення (у кожного на парті). 

Контрольно-рефлексивний етап 

 

VII Підбиття підсумків уроку. 

 

VIII Домашнє завдання. 

1.Обрати тематику виступу  

2.Підготувати свою памятку , щодо вимог проведення дискусії. 

 
 


