
План уроку 

з української мови 

Тема уроку: «СЛОВОВЖИВАННЯ,  ВИБІР СЛОВА,  ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ» 

Мета уроку: 

 Навчальна:  

- удосконалювати    базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні 

уміння та навички;  

- узагальнювати та поглиблювати знання учнів про мову як суспільне явище;  

- формувати загальнокультурну компетентність  учнів;  

- користуватися сучасними інформаційними джерелами; 

Розвиваюча:  
- розвивати  образне, аналітичне,  логічне  мислення; 

- вміння логічно та   правильно  висловлювати  свої  думки на  задану тему, вільно  
володіти  словами  професійної   лексики; 
- вміння проводити  пошуково - дослідницьку роботу          ( знаходити,  аналізувати,  
оцінювати,  систематизувати,  зіставляти);   
- сприяти   розвитку   в учнів  комунікативної   компетентності,  
- мовного  етикету,   творчої  активності; інформаційно – комунікативну 
компетентність. 

Виховна:  
- виховувати повагу до майбутньої  професії; 
- формувати духовний  світ   учнів, їх світоглядні переконання, громадянські якості, 
утверджувати за допомогою мови національні та  загальнолюдські цінності;  
- виховувати   культуру   спілкування, письмову культуру, почуття  відповідальності 
за чистоту  рідної мови. 

Методична мета: використання   нетрадиційних форм при проведенні уроків української 
мови  як засіб активізації пізнавальної  діяльності учнів. 

Тип уроку: урок  узагальнення й систематизації  вмінь і знань учнів. 

Вид  уроку: Урок-гра    « Семінар перукарів». 

Обладнання: обладнання комп’ютерного класу: персональні комп’ютери – 14 шт., 
інтерактивна дошка. 

Дидактичне забезпечення: Презентація  «СЛОВОВЖИВАННЯ,  ВИБІР СЛОВА,  
ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ»; словнички професійної лексики; опорні схеми; 
картка критеріїв оцінювання; оціночна відомість. 

Професія: «Перукар ( перукар – модельєр ), манікюрник» 

   Міжпредметні  зв ‘язки: Перукарська справа,  матеріалознавство,    професійна етика  
спецмалювання.   

 

 

 



Хід уроку 

Етапи  уроку  Діяльність викладача  Діяльність учнів  Очікувані 
результати  

І. Організація 
уроку 

1. Перевіряє  наявність  
учнів,  санітарний   стан  
кабінету. 
2. Перевіряє  готовність  
групи  до уроку. 
3.Проводить бесіду з техніки 
безпеки при роботі з 
комп’ютером 
4. Ознайомлення учнів з 
планом роботи на уроці. 
Повідомлення теми і мети 
уроку. 
5. Ознайомлення учнів з 
критеріями оцінювання 
(відомість оцінювання) 

Учні  зосереджуються  
та   включаються  до  
навчальної  діяльності 

Психологічне  
налаштування    
учнів   на   
продуктивну  працю 
впродовж уроку. 

ІІ. 
Актуалізація   
опорних  знань 
учнів 

Інтерактивна вправа                      
« Емпатія» 
Викладач пропонує учням 
переглянути бук – треллер 
про роботу перукаря 
 
Пропонує учням уявити себе 
у ролі перукарів – 
професіоналів, які зібралися  
на черговий професійний 
семінар з метою 
удосконалення своїх знань 
 
Слово вчителя: 
У нашій аудиторії зібралися 
досвідчені  перукарі, які 
мають свої перукарські 
салони і дбають про високий 
професійний рівень  і свій , і 
своїх колег. Кожен з вас 
намагається  привабити до 
свого перукарського салону 
якомога більше клієнтів. А це 
можливо  при певних умовах. 
Назвіть їх. 
 
Інтерактивна вправа 
«Власна думка» 
Учням пропонується 
висловити свою думку про  
критерії майстерності 
перукаря.  

 
Уявляють себе у ролі 
перукаря та 
включаються у 
роботу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роблять самостійні 
висновки й 
узагальнення. 
Висловлюють свою  
думку про  майбутню 
професію 

 
Розвиток  образного  
мислення, уяви. 
 
Мотивація до 
якісного  
оволодіння  
професійними 
знаннями та 
вміннями. 
 
  
 
Підготовка  учнів  
до    наступного  
сприйняття    нової  
навчальної     
інформації  
 
 
 
 
 
 

Формування   
життєвої , 
професійної  
компетентності 



Учні працюють із  опорними 
схемами («Слововживання,  
вибір слова,  лексична 
сполучуваність», 
«Мовлення», «Мовний  
етикет») 

ІІІ. Мотивація  
навчально- 
пізнавальної 
діяльності  
учнів 

Інтерактивна  вправа 
«Інтерв‘ю» 
Учням пропонується дати 
відповідь на питання :  
1.  Яку роль відіграє мова у 
роботі  
висококваліфікованого 
перукаря ? 
Слово  вчителя:  
Сьогодні ми з вами зібралися 
на  семінар перукарів, щоб 
поділитися досвідом, 
обмінятися  своїми 
враженнями і думками, 
дізнатись щось нове, 
придбати  сучасні 
перукарські інструменти, 
поглибити свої знання , 
збагатити перукарський 
досвід. 
Ознайомимось з  назвами 
етапів,  за якими  
проводитиметься робота 
нашого семінару: 
1. Перукарська палітра 
2.  Дзеркало моди 
3. Професійні пензлі 
4. Технологія зачісок 
5. Майстер – клас 
6. Змінити зачіску – змінити 

життя  

Беруть  участь  в   
інтерактивній    грі   
індивідуально 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознайомлюються з 
планом  навчально-
пізнавальної 
діяльності на уроці 

ІІІ. Мотивація  
навчально- 
пізнавальної 
діяльності  учнів 
Забезпечення   
мотивації та    
усвідомлення  
учнями   мети   
навчально-
пізнавальної 
діяльності.  
Формування   
самоосвітньої   
компетентності.    

ІV. 
Повідомлення   
теми і мети   
уроку  

1.Повідомляє  тему  і мету  
уроку 
 
 
 

Записують  у  зошит  
тему 

Усвідомлення   
теми   та    мети 
уроку   
 
   

V. 
Узагальнення й 
систематизація 
знань і вмінь 
учнів 
 
 
 
 
 

І етап  роботи 
«Перукарська палітра» 

 
Слово  вчителя:  
«Перукарська палітра» 
представлена сучасними 
перукарськими 
косметичними засобами. 
Перегляньте запропонований 
товар, оберіть те, що вам 

 
 
 
 
Учні працюють на 
персональному  
комп’ютері. 
Переглядають 
слайди №2 – 13, 
обирають косметичні 

 
 
 
 
 
Формування  
професійної 
компетентності, 
письмової  
культури мовлення   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необхідно для вашого салону. 
А в  зошити запишіть їх 
назви. Невідомі та нові 
терміни перевірте за 
«Словничком для перукарів». 
 
 
Інтерактивна вправа  
« Ланцюжок» 
Учням пропонується  скласти 
словосполучення  та речення 
із словами, які  записані в 
зошиті  
 
Слово вчителя:  
Перегляньте  
запропонований перукарський 
інвентар ( слайди № 14 – 15), 
запишіть у зашити  те , що 
ви бажаєте придбати для 
вашого салону . Нові терміни 
пропонується перевірити за 
«Словничком для перукарів» 
 
 
 
 
 
 
Інтерактивна права                      
« Валіза» 
Учням пропонується  скласти 
речення  із записаним  
словами професійної лексики 
– назвами перукарського 
інструменту 

засоби, які б вони 
хотіли придбати для 
свого салону, 
записують слова –
терміни в зошити. 
Учні працюють із 
«Словничком для 
перукарів» 
 
 
 
 
Виконують  вправи в 
зошитах  зі словами  
професійної  лексики 
 
 
Працюють на 
персональному 
комп’ютері. 
Учні переглядають 
слайди № 14 – 15 та 
записують у зошити 
терміни професійної 
лексики. 
Працюють із 
словничком для 
перукарів. 
Вчаться оперувати 
професійними 
термінами  
Удосконалюють  
професійну 
компетентність 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування   
автомізаційної 
компетентності 
(здатності  до  
творчості,  
саморозвитку, 
конкурентоспромож 
ності).   
 
 
 
 
 
 
 
Формування 
професійної 
компетентності. 

 ІІ  етап  роботи 
«Дзеркала моди» 

Слово  вчителя  
На кожному перукарському 
семінарі завжди 
представлено колекцію 
кращих сучасних зачісок. Ми 
пропонуємо вам переглянути  
найкращі  зачіски сучасних 
світових майстрів  - 
перукарів, які 
 увійшли в золоту скарбницю 
світової моди.  
 
Інтерактивна вправа                      
« Скажи відверто»  

 
 
Переглядають  
слайди-презентації 
колекції № 17 - 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Працюють з  
інформаційним 

 
 
 

Формування 
професійної 
компетентності 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учні роблять свої 
висновки 



Учням пропонується  
висловити свою думку про 
загальне враження від  
переглянутої колекції: 
1.Які зачіски вас зацікавили , 
вразили? 
2.Зачіски майстрів якої 
країни викликали у вас 
здивування? 
3.Які з переглянутих зачісок, 
на вашу думку, є нині 
популярними серед молоді? 
4.Що нового ви помітили у 
техніці виконання 
переглянутих зачісок 
світових брендів? 
5.Які з переглянутих зачісок, 
стрижок є популярними 
серед молоді нашої країни? 
6. Що вам не сподобалось у 
цих зачісках? 
 
Інтерактивна вправа                                    
« Скарбничка цікавих 
питань»  
Учням пропонується 
запитати у своїх колег про 
побачену колекцію 
Інтерактивна вправа  
« Цікавинки» 
Учням пропонується 
обмінятися думками із своєю 
колегою про побачену  
колекцію зачісок, 
прокоментувати одну з них  

матеріалом на 
моніторі  
комп’ютера, активно 
відповідають на 
питання. 
Висловлюють свою 
думку, оперуючи 
лексикою 
професійного 
спрямування  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учні   активно  
запитують та   
відповідають  на   
запитання, 
спираючись на    
індивідуальний    
навчальний досвід.  
 
 
 

 
 
 
 

Формування 
комунікативної 
компетентності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навички 
формулювання   
запитань та власних 
висловлювань. 
Формування 
професійної 
компетентності 

 ІІІ  етап 
«Професійні пензлі» 
Слово вчителя 
На нашому форумі зібралися 
досвідчені та креативні  
професіонали, які виконали 
вже не одне перукарське 
замовлення: сучасні брендові 
стрижки, молодіжні зачіски 
для свят , в діловому стилі 
тощо. Щоб пересвідчитись у 
цьому, ми проведемо гру «Ти – 
мені, я – тобі» 

 
Інтерактивна вправа «Ти – 
мені, я – тобі» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учням пропонується  
переглянути слайди № 37 – 
43. 
Працюючи в парах( один 
учень з якої є замовник , а 
інший – виконавець), учні 
обирають  зачіски, стрижки, 
які вони повинні виконати 
віртуально, а в зошити 
записати  технологію їх 
виконання. Учень – перукар 
зачитує виконання  своєї 
перукарської роботи , а 
учень-замовник оцінює 
правильність виконання  
роботи та робить певні 
відмітки у         таблиці 
"Критерії оцінювання". 
 

ІV етап 
«Технологія зачісок» 

Слово вчителя  
На наш семінар прийшли 
досвідчені перукарі, майстри 
своєї справи, які теж  
можуть показати свої 
колекційні  роботи – 
прекрасні  сучасні  зачіски 
 
Інтерактивна вправа 
 « Творча лабораторія»  
Учням пропонується 
розповісти  про створення 
своєї зачіски (Яку назву 
зачіски обрали? Розкажіть 
про поетапне виконання 
творчої роботи.  Чи складно 
було її виконувати? Чому 
саме таку зачіску 
виконували? ) 
Інтерактивна вправа 
«Солоха» 
Учням пропонується 
переглянути слайди № 47 – 
49  та  схарактеризувати 
сучасні молодіжні зачіски  

Учні  активно  
працюють,   
удосконалюють  
професійне мовлення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивають 
художньо – образне 
мислення, естетичні 
смаки 
 
 
 
 
 
   

Формування  та 
удосконалення 
вмінь та навичок  в 
усіх видах  
мовленнєвої 
діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розвиток творчих  
здібностей учнів. 

 
Формування 
комунікативної   
компетентності.   

 V.  Етап 
« Майстер  - клас» 

Інтерактивна вправа  
«Знавці» 

Учням пропонується 
переглянути слайди № 52 – 55 

 
 
 

 
Учні  активно  
працюють,   

 
 
 
 
Формування    
вмінь   



та розповісти  про роботу 
українських відомих 
перукарів 

 
 

Слово вчителя 
Ви – молоді  перукарі, повні 
сил та творчої енергії, 
творчих задумів. Так сталося 
у вашому житті, що вам 
пощастило бути асистентом 
у відомих італійських 
перукарів – майстрів своєї 
справи . У зв‘язку  з тим , що  
наші гості не знають 
досконало української мови,  
вам необхідно 
прокоментувати їх  роботу. 
 
Інтерактивна вправа «Ми 
креативні» 
 
Учням пропонується 
переглянути відео роботи 
італійських майстрів та дати 
відповіді на запитання 
1.Яку зачіску виконували 
майстри? 
2.Придумайте назву зачіски 
3.Які технології використано 
при виконанні даної зачіски? 
4.Що нового ви помітили при 
виконанні  даної зачіски? 
5.Чи сподобалась вас зачіска і 
чому? 
6.Чи змогли б ви  виконати 
таку зачіску? 

удосконалюють  
професійне мовлення 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Працюють з  
інформаційним 
матеріалом на 
моніторі  
комп’ютера, активно 
відповідають на 
питання. 
Висловлюють свою 
думку, оперуючи 
лексикою 
професійного 
спрямування  
 

 

використовувати   
знання в  майбутній   
професійній   
діяльності.   
 
 
 

Формування 
комунікативної 
компетентності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток творчих 
здібностей учнів  
 
 
 
 
 
Формування    
вмінь   
використовувати   
знання в  майбутній   
професійній   
діяльності 
 

 V. Етап 
«Змінити зачіску – змінити 
життя» 
Інтерактивна вправа « 
Погляд на зачіску? 
Учням пропонується  
переглянути зачіски світових 
майстрів перукарської справи, 
виконані  одній людині  і 
висловити свою думку на 
питання :  
Чи змінює зачіска людину ? 
Яку роль відіграє зачіска в 
житті людини? 

 
 
 
 
 
 

 
Розвивають 
естетичні смаки, 
інтелектуальні та 
творчі здібності 

 

 
 
 
 
 
 
 
Формування 
життєвої 
компетентності 
 
 



Чи потрібно надавати 
значення зачісці кожному з 
нас? 

VІ. Підведення 
підсумків  
уроку  

Інтерактивна вправа 
«Точка опори» 
 
Учням пропонується 
визначити сильні і слабкі 
сторони роботи перукаря 
 
Інтерактивна вправа 
«Самоаналіз» 
Учням пропонується 
визначити що їх хвилює у  
роботі  перукаря 
 
Слово вчителя  
Кожен з вас вже працював 
перукарем під час навчальної 
практики і всі ви зрозуміли, що 
бути перукарем важко , а 
бути  справжнім майстром 
своєї справи, 
висококваліфікованим  
спеціалістом – дуже важко і 
відповідально. Для цього 
потрібно  багато працювати 
над собою, багато знати, 
досконало володіти сучасними 
техніками перукарської 
справи, йти в ногу з життям 
світових перукарських брендів 
 
Повідомляє про   досягнення    
навчальної мети, аналізує 
активність учнів при  
вивченні  нового  матеріалу,  
повідомляє та  обґрунтовує 
оцінки,  отримані  учнями   на 
уроці   

 
 
 

Висловлюють 
особисту позицію 
щодо теми, яка 
обговорюється 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Аналізують   свою  
роботу  та роботу 
одногрупників  на 
уроці  
 
 

 
 
 
Формування  вмінь 
використовувати  
знання в майбутній 
професійній 
діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування 
особистості учня 

VІІ. Домашнє  
завдання  

Оголошує   домашнє   
завдання  творчого характеру:   
напишіть твір – мініатюру 
 « Сучасний перукар – 
майстер своєї справи».  
Пояснює  хід  його  
виконання.   

Учні   записують   в  
зошит   домашнє  

завдання 

Забезпечення   
розуміння  мети, 
змісту  та способів 
виконання   
домашнього 
завдання.   

 

 

 


