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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
Питання європейської інтеграції пвисвітлені у шкільних курсах новітньої
історії поруч із темами країнознавчого характеру, географії, іноземної мови.
Значення їх зумовлюється як пізнавальними освітянськими цілями, так і
потребами формування в учнів свідомого ставлення до стратегічних
пріоритетів України, серед яких вступ до ЄС посідає одне з головних місць.
Як засвідчує практика, учні старшої школи скоріше пам‟ятають деякі
факти щодо інтеграційних процесів у Європі без осмислення характеру самих
процесів. Важко сприймаються питання інституційно-політичної системи,
механізму прийняття рішень в ЄС, різні форми і стадії інтеграції,
взаємопереплетіння політичних, правових й економічних факторів розвитку ЄС
тощо. Це зумовлює необхідність визначити методологічні аспекти вивчення
сучасних інтеграційних процесів загалом і євроінтеграції окремо. Недоліки
методологічного плану, зокрема, полягають у тому, що процеси європейської
інтеграції досить часто подаються і сприймаються учнями переважно через
призму економічних, господарських, фінансових факторів, а політичні
інституції чи судова система постають як паралельні чи окремі явища.
У методологічному плані, перш за все, слід сформувати уявлення про
актуальність питань євроінтеграції, розкрити досягнення країн-членів ЄС. Учні
повинні зрозуміти:
1. Інтеграційні процеси в Європі, що почалися після закінчення Другої
світової війни, на початку ХХI ст. досягли значної інтенсивності і масштабів.
Нині в рамках Європейського Союзу об‟єдналися 28 держав-членів із
населенням близько 507 млн. чол.
2. На базі господарських організмів держав-членів ЄС створений
гігантський народногосподарчий комплекс, який протягом тривалого часу
демонструє швидкі темпи розвитку, забезпечуючи високий рівень життя,
добробуту і соціального захисту населення.
3. Досягнення соціальної ринкової економіки зумовлені глибокими
демократичними перетвореннями, сталими структурами громадянського
суспільства і захисту прав людини.
Європейський Союз (ЄС) – European Union (EU) – це об‟єднання країн
Європи, які через створення спільного ринку, економічного та валютного
союзу, а також шляхом реалізації спільної політики й діяльності мають на меті
забезпечити безперервне економічне зростання, соціальний розвиток і
згуртованість держав-членів. Держави ЄС створили спільні інституції, яким
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делегували частину своїх національних повноважень для того, щоб рішення в
певних сферах загальних інтересів могли ухвалюватись демократичним шляхом
на загальноєвропейському рівні. ЄС не бере за основу жодну з моделей
національної держави: не є ані федерацією, ані конфедерацією. Це винятковий
зразок об‟єднання, у якому держави-члени виступають як незалежні та
суверенні суб‟єкти, які об‟єднують свої можливості у багатьох сферах, де
мають спільні інтереси. Поняття «Європейський Союз» запроваджено із дня
вступу в дію Маастрихтського договору про Європейський Союз (01.11.1993 р.)
як поєднання наднаціональної (Європейська Спільнота) і міжурядових
складових. Європейський Союз, на відміну від Європейських Спільнот, не є
юридичною особою [3].
Отже, Європейський Союз треба сприймати як єдиний організм у
поєднанні всіх його інтеграційних складових – економічних, соціальних,
політичних, правових. Національні держави, що входять до його складу,
водночас залишаються незалежними та суверенними.
Об‟єднання суверенності держав-членів означає, що вони делегують
частку власних повноважень у прийнятті рішень європейським інституціям, які
створені для того, щоб рішення з конкретних питань, котрі мають спільний
інтерес, затверджувались демократичним шляхом на європейському рівні.
Ці завдання вирішує політична (інституційна) система ЄС, яка
демонструє високий ефект функціонування. Вона містить у собі основні
політичні інституції, які мають досить складний характер і унікальну
специфіку, а саме: сполучення наднаціональних, національних і
субнаціональних інституцій і організацій. Основними інституціями серед них є:
Європейська Рада, Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу,
Європейська Комісія.
Європейський Союз є політичним, економічним і культурним
об‟єднанням з ознаками конфедерації [1], до якого входять 28 європейських
держав з населенням понад 507 млн. людей.
Країни-члени Європейського Союзу – держави, які приєднались до
Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу
Європейський Союз був заснований шістьма країнами (Франція, Італія,
Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Люксембург), але після цього відбулось сім
етапів послідовного розширення ЄС, що наразі нараховує 28 членів.
Хронологія вступу країн до ЄС
1957 рік: Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція;
1973 рік: Великобританія, Данія, Ірландія;
1981 рік: Греція;
1986 рік: Португалія, Іспанія;
1995 рік: Австрія, Фінляндія, Швеція;
2004 рік: Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія,
Чехія, Угорщина, Кіпр;
2007 рік: Болгарія, Румунія;
2013 рік: Хорватія.
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На даний момент три країни мають статус кандидатів на вступ до
ЄС: Македонія, Туреччина, Чорногорія.
Представництво Європейської Комісії в Україні було відкрито в центрі
Києва у вересні 1993 року. З 1 грудня 2009 року (після набуття чинності
Лісабонського договору) Представництво Європейської Комісії перетворилося
на Представництво Європейського Союзу в Україні.
У результаті політики розширення ЄС отримав спільні кордони з
Україною 1 травня 2004 року, коли до союзу приєдналися десять країн, у тому
числі Польща, Угорщина, Словаччина. Наразі спільна протяжність кордонів
України та ЄС становить 1390,742 км.
Протягом багатьох років правовою основою відносин між Україною та
ЄС є Угода про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 року
(набула чинності 1 березня 1998 р.). Ця угода започаткувала співробітництво з
широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань.
Крім того, укладено низку галузевих угод і документів міжнародно-правового
характеру, згідно з якими здійснюється співробітництво між Україною та ЄС.
Україна співпрацює з ЄС у рамках проекту «Східне партнерство», одним із
завдань котрого є підготовка до вступу України до Європейського Союзу.
Також напрямок до членства у Євросоюзі занотований у Законі України
«Про
засади
внутрішньої
і
зовнішньої
політики»
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17), стаття 11 якого зазначає, що
«забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний,
правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі».
У листопаді 2013 року на саміті у Вільнюсі очікувалось підписання угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. Однак, 9 листопада в Росії відбулася таємна
зустріч президентів В. Януковича і В. Путіна, зміст якої залишається
невідомим. Після цього українська влада різко змінила риторику і 21 листопада
2013 року Кабінет Міністрів України вирішив призупинити процес підготовки
до підписання угоди з Євросоюзом. Унаслідок цього по всій Україні
розпочались масові акції протесту.
21 березня 2014 року була підписана політична частина угоди асоціації з
Європейським Союзом. Економічну частину угоди «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики» було підписано 27 червня 2014 року.
Процес взаємовідносин України з ЄС є тривалим, про що свідчить
хроніка відносин з ЄС:
 1991 – Декларація ЄС щодо України.
 1992 – перша зустріч Україна-ЄС на найвищому рівні.
 1993 – підписана угода між Європейськими співтовариствами та
Україною про торгівлю текстильними виробами, відкриття представництва
Комісії Європейських Співтовариств в Україні.
 1994 – Верховна Рада України ратифікувала Угоду про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС.
 1995 – перше засідання Спільного комітету Україна-ЄС, створення
представництва України при Європейських Співтовариствах.
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 1996 – Європейський Союз визнав за Україною статус країни з
перехідною економікою. Рада Міністрів ЄС прийняла план дій щодо України.
 1997 – Перший Саміт Україна-ЄС (Київ), підписано угоду
між Європейським Співтовариством та урядом України про торгівлю
сталеливарними виробами.
 1998 – набуття чинності угоди про партнерство і співробітництво між
Україною та ЄС, Україна офіційно заявила про прагнення набути статусу
асоційованого членства в ЄС, прийнято постанову Кабінету Міністрів України
№ 852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС.
Другий саміт Україна-ЄС (Відень).
 1999 – Третій саміт Україна-ЄС (Київ), ЄС підтвердив намір сприяти
вступу України до СОТ, початок роботи щодо запровадження зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС.
 2001 – Четвертий саміт Україна-ЄС (Ялта).
 2002 – П'ятий саміт Україна-ЄС (Копенгаген).
 У квітні 2004-го року на саміті Україна-ЄС євро-очікування України
були підірвані у зв‟язку з неотриманням статусу країни з ринковою економікою
від Ради Міністрів ЄС. Однак це сталося до Помаранчевої революції.
 2005 – Рада Європейського Союзу надала Україні статус країни із
ринковою економікою, черговий саміт.
 2006 – саміт ЄС-Україна, Хельсінкі.
 2007 – саміт ЄС-Україна, Київ.
 5 березня 2007 – розпочато переговори про укладення нової посиленої
угоди на заміну Угоди про партнерство та співробітництво.
 2008 – набуття чинності угоди про спрощення візового режиму та
реадмісію між Україною та ЄС, саміт ЄС-Україна (Евіан).
 Вересень 2008 – під час паризького Саміту Україна-ЄС досягнуто
компромісне рішення щодо назви нової посиленої угоди як Угоди про
асоціацію.
 7 травня 2009 – Україна стала учасницею ініціативи ЄС «Східне
партнерство».
 16 червня 2009 – під час засідання Ради з питань співробітництва
Україна – ЄС політично схвалено «Порядок денний асоціації Україна – ЄС».
 25 лютого 2010 – Європарламент схвалив резолюцію про ситуацію в
Україні в якій, зокрема, визнається право України на приєднання до ЄС. Також
Єврокомісії надається мандат задля роботи над «дорожньою картою»
безвізових подорожей між Україною та країнами ЄС.
 2011 – саміт ЄС-Україна, Київ.
 2013 – саміт ЄС-Україна, Брюссель. На саміті було ухвалено спільну
заяву, в якій зазначено, що Україна «рішуче налаштована виконувати»
передумови ЄС для того, щоб сторони змогли підписати Угоду про асоціацію та
зону вільної торгівлі.
 21 листопада 2013 року Кабінет Міністрів України вирішив
призупинити процес підготовки до підписання УА з Євросоюзом, унаслідок
цього по всій території країні виникли масові демонстрації проти призупинення
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процесу євроінтеграції. 24 листопада у Києві відбулась масова акція протесту, в
якій взяли участь понад мільйон людей.
 21 березня 2014 року в Брюсселі було підписано політичну частину
Угоди про асоціацію з ЄС за участі українського прем'єр-міністра Арсенія
Яценюка.
 27 червня 2014 року – Президент України Петро Порошенко підписав
другу (економічну) частину Угоди про асоціацію з ЄС.
 16 вересня 2014 року Європейський парламент ратифікував Угоду про
асоціацію між Україною і Європейським Союзом синхронно з Верховною
Радою України (у вигляді телемосту технологією Skype).
 З 1 листопада 2014 року вступило в силу тимчасове застосування
Угоди про Асоціацію.
 23 лютого 2017 року Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом
України і Європейським Союзом про участь України у програмі COSME.
27 червня 2014 року Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу
заявив, що Угода про асоціацію є початком вступу України в ЄС. Того ж дня
Комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле заявив, що він вірить у
майбутнє членство України в ЄС.
Щоб приєднатися до Євросоюзу, держава-заявник має задовольняти
політичні та економічні умови, загальновідомі як Копенгагенські критерії (в
честь минулого в Копенгагені саміту 1993 року): демократичний уряд, що
визнає верховенство закону і відповідних свобод та інститутів. Відповідно до
Маастрихтського договору кожна поточна держава-член, а також
Європарламент повинні прийти до згоди з приводу будь-якого розширення.
Вступ до ЄС відбувається в кілька етапів:
1. Підписання Угоди про асоціацію.
2. Включення в офіційну програму розширення ЄС.
3. Подача заявки на вступ.
4. Отримання статусу кандидата в члени ЄС.
5. Вступ до ЄС.
Україна знаходиться на першому з цих етапів.
ЄС відкрив кордони для України: Рада Європи схвалила рішення про
внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові
вимоги. Документ було підписано 17 травня 2017 року, а сам безвіз набуває
чинності за 20 днів.
Нагадаємо, як повідомляв «Главком», раніше за відповідне рішення
проголосував Європарламент. Безвіз для українців підтримала більшість
депутатів. А до того комітет Європейського парламенту з громадянських
свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив проект резолюції щодо безвізу
для України.
Уже починаючи з літа 2017 року, без візи можна буде відвідати
практично будь-яку країну ЄС. Виняток – Великобританія та Ірландія, які є
членом Євросоюзу, але не входять до складу Шенгенської зони.

9

Але без «штампу» в паспорті можна буде відвідати інші країни, які не є
членами ЄС, але входять до Шенгенської зони:
Ісландію;
Ліхтенштейн;
Норвегію;
Швейцарію.
Тим, хто захоче потрапити в Європу без візи, потрібно пам'ятати про
обмеження, які накладають європейці на спрощену систему перетину кордону
ЄС для українців.
По-перше, без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з
біометричним паспортом.
По-друге, віза не потрібна виключно при короткострокових
поїздках – до 90 днів за півроку. Якщо ви пробудете довше, то вам узагалі
можуть заборонити в'їзд на територію ЄС.
По-третє, безвізова поїздка виключає можливість працевлаштування в
Європі. Якщо ви хочете поїхати до ЄС, щоб знайти роботу, отримати візу таки
доведеться.
По-четверте, ви можете їхати на навчання до Євросоюзу без візи,
тільки якщо навчання триває не довше 90 днів. Інакше знову ж таки потрібна
віза.
Біометричний паспорт завжди має чип. Про те, що документ є
біометричним, свідчить спеціальний логотип. Якщо ваш паспорт не має такого
логотипу, ви не зможете перетинати кордон з ЄС без візи.
Щоб потрапити до ЄС без візи, вам може вистачити лише біометричного
паспорта. Але на практиці на кордоні у вас мають право попросити документи,
які підтверджують вашу платоспроможність та належні умови перебування.
Також вас можуть запитати про мету поїздки.
Термін перебування в країнах ЄС без візи обмежений. Ви можете
лишатися в Євросоюзі 90 днів протягом 180-денного терміну. Іншими словами,
протягом півроку можете провести у Європі за сукупністю три місяці.
Для кращого розуміння – приклад. Припустимо, ви в‟їхали до ЄС 1 січня.
Це означає, що у період до 30 червня ви зможете провести в Європі 90 днів.
Після того, як ви вичерпаєте свій ліміт, доведеться чекати наступного півріччя.
При цьому кількість перетинів кордону України з ЄС не обмежується. Ви
можете хоч щодня їздити до ЄС і назад. Головне – не перевищувати
обмеження: 90 днів на півроку.
Лишитися в Європі довше, ніж 90 днів, без візи неможливо. Якщо вам
бракує безвізового ліміту, доведеться таки отримувати «штамп» у паспорті –
наприклад, навчальну або робочу візу.
А ось якщо ви перебуваєте в ЄС із візою, термін дії якої закінчується, ви
можете залишитися в Європі ще на 90 днів.
Байдуже, де ви перебуваєте: у США, Австралії або Туреччині. Ви
зможете подорожувати до ЄС без візи з будь-якої країни світу, маючи
український біометричний паспорт.
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Яка вірогідність того, що до ЄС не пустять без візи
Напевно говорити ще зарано, але українці можуть орієнтуватися на
досвід Грузії, яка нещодавно також отримала безвіз від Європи і вже
користується його перевагами. За місяць за спрощеною процедурою до
Євросоюзу потрапило близько 11700 грузинів. Відмову отримали 26 людей,
тобто 0,2%.
Скільки грошей треба мати, щоб пустили без візи
У різних країнах Європейського Союзу діють різні вимоги. Наприклад,
щоб потрапити до Франції, вам може знадобитися 65 євро на добу, а ось у
Німеччині може вистачити 45 євро. Детальну таблицю з даними по країнах ви
можете
знайти
за
посиланням
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-andvisas/schengen/docs/reference_amounts_table_ en.pdf.
Для того, щоб підтвердити свої статки, не треба мати виписку з банку.
Вистачить чека з банкомата.
Отже, у методологічному аспекті учні повинні усвідомити, що сучасний
етап Європейської інтеграції пов‟язаний з діяльністю Європейського Союзу (з
1993 року). ЄС уособлює своєрідний союз незалежних держав-суб‟єктів, який
має ознаки різноманітних державних утворень, але не є ані федерацією, ані
конфедерацією. Особливість його функціонування полягає у примхливому
сполученні наднаціональних і субнаціональних інституцій ЄС із відповідними
інституціями національних держав-членів.
Наднаціональні інституції ЄС (Європейська Рада, Єврокомісія,
Європарламент, Рада ЄС, Верховний Суд та ін.) поєднують у своїй діяльності
законодавчі, виконавчі, контролюючі та судові функції і спрямовані на
відпрацювання і розв‟язання будь-яких економічних, господарських,
фінансових, політичних, правових, зовнішньополітичних, стратегічних,
воєнних, освітніх та інших політик в інтересах Спільноти.
Говорячи про сучасний стан ЄС, а саме: опитування постійно
засвідчують, що більшість європейців цінують основні переваги європейської
інтеграції, але стурбовані деякими напрямами діяльності та змінами в ЄС.
«Втім, – як засвідчує великий знавець і історик ЄС Десмонд Дайнен, – у добу
швидкої глобалізації та поширення загальної непевності, європейська
інтеграція видається важливішою, ніж будь-коли. Те ж прагнення безпеки та
економічного добробуту, яке надихало засновників Європейської Спільноти,
лежить сьогодні в основі ЄС, хоча регіональні й глобальні обставини докорінно
змінилися» [4, 17-18].
На теперішній час створені умови для ознайомлення європейської
спільноти з Україною шляхом надання інвестицій, розвитку туристичної сфери.
Європейська інтеграція України – це шлях глибинних реформ у всіх основних
сферах суспільного, політичного та економічного розвитку нашої країни. Усі
зазначені реформи повинні призвести до того, що Україна повинна
перетворитися в економічно і соціально розвинену країну з Європейськими
цінностями.
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РОЗРОБКИ УРОКІВ І ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРШОГО УРОКУ В 2017/2018 Н.Р.
ТЕМИ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРШОГО УРОКУ В МУЗЕЇ
Гайда Лариса Анатоліївна,
методист науково-методичної лабораторії
виховної роботи і формування культури
здоров’я комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
УРОК У МУЗЕЇ
Рекомендуємо організувати Перший урок у місцевих музеях або
використати їхній потенціал при розкритті актуальних питань державотворення
в Україні.
Пропонована таблиця надає можливість педагогам ознайомитись із
темами екскурсій, які презентують місцеві особливості розвитку рідного краю.
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№
з/п

1

Назва закладу
Кіровоградський
обласний
краєзнавчий музей

1.1 Філія:
Державний
заповідник-музей
І.К.Тобілевича
(Карпенка-Карого)
Хутір Надія

1.2 Філія:
«Історикоархітектурний
заповідник родини
Раєвських»

Тематика екскурсій для учнів
Відділ історії:
Археологічні пам‟ятки
нашого краю.
Заселення краю у ХVIII ст.
Розвиток краю у ХІХ –
поч.ХХ ст.
Події Української революції
1917-1921рр. у нашому краї.
Від УНР до УРСР.
Кіровоградщина у Другій
світовій війні.
Здобути. Збудувати.
Зберегти. (До 25-річчя
незалежності України)
Наш земляк – Володимир
Винниченко.
Скарби колекції О. Ільїна.
Відділ природи:
Заповідні куточки рідного
краю.
Дослідники краю та
природознавці-земляки.
Палеонтологічне минуле
краю.
Корисні копалини краю.
Червона книга
Кіровоградщини.
Рослинний і тваринний світ.
Екологічні проблеми
області.
Театральна родина
Тобілевичів.
Життя й діяльність Івана
Тобілевича.
Хутір Надія і корифеї
українського театру.
На хуторі бували…
Історія Всеукраїнського
свята театрального мистецтва
«Вересневі самоцвіти»
Оглядова екскурсія з
відвідуванням усипальниці
родини Раєвських.
Пересувна виставка «Храми
Кіровоградщини».
Екскурсія до музею історії
села Розумівки.
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Контакти
(0522)271841;
241962;
Пархомчук
Валентина
Олександрівна,
0505615922
krayeznavmuzey@ukr.net

Слюсаренко
Вікторія Анатоліївна,
0665222082

Чорний
Володимир Григорович,
0672646750

Галич
Михайло Васильович,
0979177502

1.3 Філія:
Музейноприродний
заповідник
«Тобілевичі»
1.4 Відділ:
Кіровоградський
меморіальний музей
М.Л. Кропивницько
го

1.5 Відділ:
Музей історії
українського
хореографічного
мистецтва

2

Кіровоградський
обласний художній
музей

3

Благовіщенський
районний
історичний музей

4

Бобринецький
районний
краєзнавчий музей
ім.М.Смоленчука

Село Арсенівка – колиска
корифея українського
драматурга Івана КарпенкаКарого.

Погрібий
Віктор Олексійович,
0978278536

Життя і творчість Марка
Кропивницького.
Єлисаветград театральний.
Зіркові учні
М. Кропивницького.
Шевченківська тематика у
творчості корифеїв українського
театру.
Історія Кіровоградського
академічного обласного
українського музичнодраматичного театру
ім. М. Кропивницького.
Творчий шлях відомих
українських хореографічних
колективів.
Український танець за
межами України.
Видатні українські
хореографи.
Заслужені ансамблі танцю
України - «Ятрань», «Зоряни»,
«Пролісок».
Пам‟ятки сакрального
мистецтва краю.
Мистецтво ХVІІІ – початку
ХХ століть.
Творчість художниківземляків.
Колекція художника-земляка
Петра Оссовського.
Історія Благовіщенського
району.
Наші видатні земляки.
Діяльність Ульяновського
цукрового заводу як
містоутворюючий чинник.
Історія Бобринеччини.
Життя й діяльність
М. Кропивницького.
Життя й діяльність
М. Смоленчука.
Пам‟ятки архітектури
Бобринця.

Галицький
Микола Олександрович,
0664171305
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Чонтай
Оксана Михайлівна,
0663433054

Ткаченко
Тетяна Олександрівна,
0994280579

Білоконь
Тетяна Сергіївна,
0673654067

Ісакова
Руслана Геннадіївна,
0501489492

5

Районний
українськоболгарський
історичний музей
ім. І. Гуржоса

6

Гайворонський
районний
краєзнавчий музей

7

Музей історії
Голованівського
району

8

Музей історії
підпільної
молодіжної
організації
«Спартак» с.
Красногірка
Добровеличківськи
й районний
краєзнавчий музей

9

10

Музей історії
Долинського
району

Наш земляк Віктор Чміленко
– Герой Небесної Сотні.
Історія Вільшанського
району.
«Арко-дружні» мости (з
історії болгар на Вільшанщині).
Життя й діяльність Івана
Гуржоса.
Пам‟ятні місця та
пам‟ятники Вільшанки.
Гордість землі отчої…
Мистецькі колекції
скульптора по дереву
Г. Пилипишина і художника
М. Жидельова.
Видатні уродженці
Гайворонщини.
Православні храми рідного
краю.
Пам‟ятки історії архітектури
Гайворона.
Технічні пам‟ятки
Гайворонщини.
Історія Голованівського
району.
Пам‟ятки історії та
пам‟ятники Голованівська.
Геологічна колекція
Липовеньківського кар‟єру.
Наші видатні земляки.
Творчість художниказемляка Г. Чопенка.
З історії підпільної
молодіжної організації
«Спартак».

Добровеличківка –
географічний центр України.
Історія Добровеличківського
району.
Мистецтво земляків.
Історія створення і розвитку
музею.
Видатні земляки.
Історія Долинського району.
Мистецька Долинщина.
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Поліщук
Михайло
Володимирович,
0991308372

Хлевнюк
Ольга Яківна,
0982562428

Іванчишина
Алла Григорівна,
0995318358

Кулик
Георгій
Варфоломійович

Грінченко
Валентина Миколаївна,
0977210819

Яковлева
Тетяна Михайлівна,
0660560091

11

Знам‟янський
районний
краєзнавчий музей

12

Нечаївський
літературномеморіальний музей
Юрія Івановича
Яновського
Історичний музей
Компаніївського
району

13

14
15

16

Музей історії
Маловисківського
району
Музей історії
Новгородківського
району

Новоархангельськи
й районний
краєзнавчий музей

Пам‟ятники і пам‟ятні місця
м. Долинської.
Колекція скульптора Андрія
Німенка.
Родина Бочковських і
Долинщина.
Знам'янщина: минуле і
сьогодення.
«Таємниці Чорного лісу»
(пам‟ятки історії та природи
краю).
«Чорнолісся пам‟ятає» (події
Української революції 1917 –
1921 рр.).
«Козацька слава не вмре, не
загине» (з історії сіл Мошорине
та Цибулеве).
Колекція робіт майстрів
декоративно-ужиткового
мистецтва Знам'янщини.
Родинні історії Яновських.
Життя і діяльність Юрія
Яновського.
Увічнення пам‟яті видатного
письменника-земляка.
АТО і Компаніївща.
Етнографія і побут
Компаніївщини.
Наш земляк фотографаматор Л Миргородський.
Зооекскурсія «Клініка
Компаніївського технікуму
БНАУ».
Віктор Близнець - наш
земляк, дитячий письменник.
Історія Маловисківщини.
Історія Новгородківського
району.
Творча Новгородківщина.
Духовні скарби рідного
краю.
Видатні постаті.
Життя і діяльності відомого
педагога П.Козуля.
Історія Новоархангельщини.
Пам‟ятні місця
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Лутай
Оксана Олександрівна,
0665295409

Садовенко
Раїса Прокопівна,
0982398412

Садова
Ярослава
Володимирівна,
0688267062

Коваленко
Анатолій Іванович,
0507475594
Кудіна
Оксана Федорівна,
0500329034

Галкін
Юрій Миколайович,
0989937810

17

Новомиргородський
районний
краєзнавчий музей

18

Краєзнавчий музей
Новоукраїнського
району

19

Олександрівський
районний
краєзнавчий музей

20

Музей історії
Онуфріївського
району

Новоархангельська.
Синьоводська битва: сучасні
розвідки та легенди.
Зелена Брама-пам‟ятка
Другої світової війни.
Євген Маланюк – наш
видатний земляк.
Археологічне минуле та
давня історія краю.
Наш земляк – Степан
Кожум'яка.
Творча Новомиргородщина.
Воїни-афганці – наші
земляки.
Пам‟ятки історії та культури
Новомиргорода.
Історія Новоукраїнського
району.
Пам‟ятки історії та культури
Новоукраїнки.
Наші видатні земляки.
Розвиток підприємств краю.
Священними шляхами
Великої Скіфії – Ексампей.
Історія Олександрівського
району.
Цвітненський гончарний
промисел: втрачені скарби.
Левко Мацієвич - син неба і
землі (кімната-музей Левка
Мацієвича).
Пам‟ятні місця і пам‟ятники
Олександрівки.
Польський письменник
української школи Міхал
Грабовський в Олександрівці.
Видатний український
хоровий диригент Анатолій
Авдієвський – наш земляк.
Історія Онуфріївського
району.
Онуфріївський дендропарк –
пам‟ятка садово-паркового
мистецтва.
Українська хата
Подніпров‟я.
Наші відомі земляки.
З історії сім'ї священика
О. Мерчанського.
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Ланженко
Світлана Григоріївна,
0678476831

Гаращенко
Микола Олексійович,
0953175200

Білошапка
Василь Вікторович,
0962240405

Ворон
Світлана Михайлівна,
0970488279

21

Петрівський
районний музей
історії

22

Захарівський музей
історії

23

Музей історії
Устинівського
району
Знам‟янський
міський
краєзнавчий музей

24

25

Кіровоградський
художньомеморіальний музей
О.О.Осмьоркіна

26

Кіровоградський
міський
літературномеморіальний музей
І.К.КарпенкаКарого

З історії Петрівського
району.
До джерел Святого
священомученика Миколая
Іскрівського та Святої
Параскеви у селі Іскрівці.
Наш земляк – С. Степняк
Кравчинський.
Історія Світловодського
району.
Історія села Захарівки.
Наші видатні земляки.
Предмети побуту мешканців
Подніпров‟я.
Гартовані в АТО.
Наш земляк – О. Мазуренко.
Наш ландшафтний заказник
– Монастирище.
Родинне дерево нащадків
Тараса Шевченка (Кобрева
світлиця).
Історія міста Знам‟янки.
Мистецьке життя
Знам'янщини.
Історичне середмістя
Знам‟янки.
Роль залізниці в історії
міста.
Життя й творчість
художника О. Осмьоркіна.
Єлисаветградський зодчий
Я. Паученко.
Художники-лауреати
мистецьких премій
О. Осмьоркіна та Я. Паученка.
Творчість художниківаматорів Кіровоградщини.
З історії музейної галереї
дитячої творчості.
Літературне життя нашого
краю.
Наші земляки – видатні
літературні діячі, письменники й
поети.
Життя й діяльність родини
Тобілевичів у Єлисаветграді.
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Сапок
Світлана Вікторівна,
0968657236

Царенко
Віра Павлівна,
0685342362

Орбан
Наталія Миколаївна,
0969689546
Моліс
Олег Вікторович,
0958962337

Чернова
Віта Василівна,
0502620509

Лісняк
Катерина Євгеніївна,
0664190286

27 Кіровоградський
музей музичної
культури
ім. К.Шимановського

28

Комунальний
заклад
«Олександрійський
міський музейний
центр імені
Худякової Антоніни
Федорівни»

29

Світловодський
міський
краєзнавчий музей

30

Педагогічномеморіальний музей
Василя
Сухомлинського
(Павлиш)

Кропивницький – місто
музичне (Музична культура
нашого краю від витоків до
сьогодення).
Його ім‟я носить наш музей
(Життя і творчість композитора
Кароля Шимановського).
Музичні інструменти: від
давнини до сьогодення.
Шляхами уславлених
музикантів (від Музичної школи
№ 1 ім. Г.Г. Нейгауза до
філармонії).
Від музею до театру
(вул. Архітектора Я. Паученка
та Дворцовою).
Історія розвитку
Олександрійщини.
Олександрія мистецька.
Дмитро Чижевський:
олександрійські щляхи.
Екскурсія містом «Стара
Олександрія».
Пам‟ятки архітектури
Олександрії.
Історія міста Світловодська.
Пам‟ятні місця і пам‟ятники
міста.
Етнографія і побут
мешканців Подніпров'я.
Пам‟ятки давньої історії
краю.
Парк культури і відпочинку
ім. Т. Шевченка – смарагдова
перлина Світловодська.
Життєвий і творчий шлях
педагога-земляка
В. Сухомлинського.
Історія авторської школи
В. Сухомлинського.
Екскурсія-читання казок
В. Сухомлинського в музеї.
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Полячок
Олександр Іванович,
0504575344

Чумак
Ольга Миколаївна,
0502629405

Бутко
Андрій Олександрович,
0660918001

Ткаченко
Зоя Юріївна,
0501962610

Гриценко Ірина Миколаївна,
учитель початкових класів
ЗШ І ступеня «Мрія»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ УКРАЇНУ
(урок-подорож для учнів 1 класу)
Мета: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості,
любові до рідного краю; формувати переконання у нетлінності духовних
скарбів народу, повагу до символів України; спонукати учнів до усвідомлення
ними необхідності бути корисними своїй державі.
Обладнання: зображення верби, калини, гілочка калини, аудіозапис пісні
«Україно моя, ти найкраща у світі», роздатковий матеріал, аудіозапис пісні на
вірші Андрія Малишка «Пісня про рушник», український вишитий рушник,
зображення державних символів України).
Хід уроку
І. Організаційний момент
Вітаю всіх моїх першокласників. Сьогодні ви стали справжніми учнями.
Сподіваюсь, що ви будете гарно навчатись і нести з гордістю звання «школяр
України».
ІІ. Акуалізація опорних знань
1. Прослуховування пісні «Україна моя, ти найкраща у світі».
- Як ви думаєте, про що ця пісня?
2. Складання «павутинки» до слова Україна.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Бесіда.
Сьогодні ми вирушаємо в цікаву подорож, в якій ми познайомимось із
народними і державними символами України та скарбами нашого народу.
- Що таке скарб? (Відповіді учнів.)
Але скарби, про які ми будемо говорити, незвичайні. Їх люди відчувають
серцем і душею. У ході подорожі ми будемо збирати скарби, на які багата наша
Україна. (Лунає звук потяга.)
2. Перша зупинка «Без верби і калини – нема України».
- Як ви думаєте ,чому так говорять?
(На дошці з’являється зображення гілочки верби.)
В Україні був звичай – висаджувати вербу на городі та біля ставків. Вона
оберігає джерельця від замулювання. З верби робили ясла для худоби, плели
кошики. Гілкою верби вітають зі святом Вербної неділі. Ось скільки цікавого
пов‟язано із вербою – народним символом України.
- Відгадайте загадку:
У вінку зеленолистім,
У червоному намисті,
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Видивляється у воду
На свою хорошу вроду.
Відгадка: калина.
- Улюбленою рослиною українців є калина. (На дошці зображення куща
калини.) Здавна говорили: «Посади калину – будеш мати щасливу долю».
На що схожа калина?
- У вас на партах є ягідки калини. Розламайте їх і розгляньте, на що схожа
кісточка калини? (На сердечко.)
Про калину складено багато легенд. Послухайте одну з них.
«Наскочили татари, захопили у полон дівчат і погнали у неволю. Була
серед них і Марина – найкраща дівчина. Якось втекла вона від охорони вночі.
Тікала, тікала, і, напевно б, утекла, та зачепилася своїм червоним намистом.
Розірвалася нитка, і там, де впали намистинки, проклюнулися навесні тоненькі
пагінці, що стали потім розлогими кущами калини. Навесні буяють білизною,
наче наречені, а восени палахкотять цвітом любові до рідної землі. Гірка
калина, як доля у неволі, і гарна, як рідна земля-матінка – найкраща!!!»
Робота в парах.
- Склади прислів‟я із його частин.
Любиш Україну – посади калину.
Дівчинка у вінку – мов калина у цвіту.
Компот з калини – здоров'я для родини.
3. Друга зупинка «І на тім рушникові...».
(Лунає пісня на вірші Андрія Малишка «Пісня про рушник».)
Важливе місце в житті українського народу займає рушник. Не було
жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, накривали хліб,
витирали руки. Без рушника не святкували ні дні народження дитини, ні
весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник як оберіг від
лиха. А дочок матері навчали вишивати рушники ще змалечку. Рушник
цінується в народі.
Розгляньте український вишитий рушник. Подивіться, як палахкотять
багатством кольорів рушники в нашій світлиці.
- Діти, які ви бачите кольори на рушниках?
- Нитками яких кольорів переважно вишиті рушники?
- Що вишито на рушниках?
Так, це надзвичайно дивні узори. Вони походять ще з давніх часів. Наші
предки на рушниках, зазвичай, вишивали рослини: калину, троянду, ромашку,
волошку, мак, барвінок, колоски пшениці. А доповнювали рослинні орнаменти
зображення птахів.
4. Рухлива гра «Голка та нитка».
Мета: учити дітей узгоджувати свої дії під час спільних рухів, розвивати
спритність, увагу та орієнтацію у просторі під час рухливої гри.
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Хід гри:
Діти стають в шеренгу та кладуть руки на плечі сусіда попереду.
Ведучий – «голка», він вибирає напрям руху, вільно пересувається по
кімнатою. Інші діти біжать за ним, намагаючись не розірвати ланцюжок. Якщо
«нитка» рветься, «голкою» стає інший гравець.
Під час руху діти промовляють слова:
Сюди-туди голка,
Сюди-туди нитка,
Ось тут буде листя,
Ось тут буде квітка.
5. Третя зупинка «Національні символи України».
- Послухайте легенду.
«Жила собі жінка. І мала вона трьох синів. Сини зростали чесними,
сміливими, дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя.
Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір.
Найстаршому матір подарувала на згадку про себе золоту корону з
трьома промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до
кращого життя. За цю трипроменеву корону люди дали першому синові ім‟я
Тризуб. Середньому сину мати дала в дорогу блакитно-жовтий одяг.
Сміливий та сильний був середній син, і прославив він свою матір
добрими звитяжними (героїчними вчинками). Люди запам‟ятали його і
прозвали Прапором.
А найменший син отримав у дарунок від матері соловейків голос. І де б
він не був, усюди лунала його дзвінка урочиста пісня. За цей голос і величний
спів люди дали йому ім‟я Гімн.
Так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-жовтий прапор і
урочистий гімн прославляють рідну неньку – Україну. Вони стали державними
символами України.»
Герб, Прапор і Гімн – три основні Державні символи України.
- Розгляньте зображення Герба України. На що він схожий?
Число «три» завжди вважалося казковим, чарівним. У народних казках
йдеться про трьох богатирів, три бажання, які виконують чарівники, три
дороги, що лягають перед казковими героями. Отже, у тризубі відображено
триєдність життя. Це Батько-Мати-Дитя. Вони символізують собою СилуМудрість-Любов.
- Розгляньте зображення Прапора України. Якої він форми? Які кольори
ви бачите на українському прапорі?
- Пригадайте, що означають ці кольори?
Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує
життя всьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних
променів якого не дозрів би, не заколосився б хліб. Це символ достатку
українського народу.
Синій колір – це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір води, без
якої не дозрів би хліб. І ще – це колір миру.
- Що таке Гімн?
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- Як називається Гімн України?
Гімн – це найголовніша пісня держави. З гімну починають урочисті
збори, свята, надзвичайні масові події, гімном їх і закінчують. Це хвалебна
пісня своїй Батьківщині, в якій народ висловлює побажання бути вільним,
щасливим, жити в достатку.
ІV. Заключна частина
1. Перегляд відеоролику «Україна».
2. Практичне завдання.
- Оберіть серед усіх зображень державні символи України і розфарбуйте
відповідними кольорами.

V. Підсумок уроку.
- Про що ми говорили на уроці?
- Що найбільше запам'яталось?
- Що розкажете батькам про наш урок?
Наша подорож добігає кінця. На згадку про нашу мандрівку вам будуть
ось ці паперові сердечка. Любіть свою державу, оберігайте її. Вона у нас, як
матінка, єдина. Урок я хочу завершити віршем Іванни Савицької «Україна».
Україна
Україна, любі діти,
Наш чудовий край.
Там ліси і полонини,
І луги, і гай.

І міста розлогі, чисті,
Знай, дитя, це, знай.
Україна наша рідна –
Це чудовий край.

І річок прудких багато,
І рибок в них тьма,
Все те, все, кохані діти, Вітчизна свята.

Україно, Україно,
Мій рідний краю,
Цілим серденьком дитини
Я тебе кохаю.

Україна – це біленьки
У садках хатки,
Ниви збіжжям засіяні,
Запашні квітки.

І щодня шлю молитву
Всевишньому Богу,
Щоб послав нам в Україну
Щасливу дорогу.

Список використаних джерел
1. Киричок В.А. Патріотичне виховання молодших школярів у
позаурочній діяльності ⁄ В.А. Киричок ⁄⁄ Класний керівник. – 2011. - № 9-10. –
С. 45
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2. Загадки про калину [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dovidka.biz.ua/zagadki-pro-kalinu/
3. Каталог рухливих ігор для дітей 3-7 років [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://uadoc.zavantag.com/text/6510/index-1.html?page=2.
Гончарова Світлана Леонідівна,
учитель початкових класів
ЗШ І ступеня «Мрія»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
З УКРАЇНОЮ У СЕРЦІ
(усний журнал для учнів 2 класу)
Фраза – напуття: «Тепло моїх долонь і розуму, і серця Я Україні милій віддаю.»
Мета уроку: формувати компетентності: ключові (уміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії, працювати згідно з
правилами роботи в групі; загальнокультурна – дотримуватись норм
мовленнєвої культури; здоров‟язбережувальна – дотримуватись правильної
постави за партою; предметні – поглибити знання учнів про нашу Україну;
розвивати творчі здібності школярів, цікавість до рідного краю; виховувати
патріотів держави, повагу до її символів, бажання стати гордістю своєї
Батьківщини.
Обладнання: дошка, прикрашена дитячими малюнками, вишитим
рушником, квітами-символами України; плакат з гіками калини та словами –
символами на них.
Хід уроку
І. Організація учнів до уроку
1. Привітання вчителя.
- Дорогі діти, вітаю вас із початком нового навчального року, бажаю
міцного здоров‟я, успіхів у навчанні, справжніх друзів і високих досягнень!
2. Вітання учнями один одного.
- Привітайте один одного зі святом знань, посміхніться, скажіть своєму
сусідові комплімент, потисніть йому руку.
ІІ. Ознайомлення з темою уроку. Мотивація навчальної діяльності
Діти, пропоную вам поміркувати та закінчити рядки з вірша Василя
Симоненка:
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки … (Батьківщину).
(Діти пропонують свої варіанти відповідей, учитель закінчує рядок
словами поета.)
Так писав відданий син України Василь Симоненко, поет, патріот і
мужній громадянин. Як і рідну матір, так і Батьківщину людина не вибирає, але
прикипає до неї всім серцем, як і до рідної неньки, проймається великою і
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світлою любов‟ю на все своє життя. От ми з вами і почнемо нашу дорогу до
знань з найсвітлішого – з любові до рідного краю.
Україна – це наш рідний край, наша дорога і мила земля, де ми
народилися, уперше побачили і пізнали світ, почули колискову пісню, рідну
мову, відчули любов і ласку. Це наша наймиліша у світі Батьківщина.
Діти, подивіться уважно на дошку. На гілочках куща калини написані
слова.
- Про що ви думаєте, коли їх читаєте?
Калина
Дніпро
лелека
вишиванка
Тарас Шевченко
барвінок
Київ
верба
тризуб
віночок
криниця
Отже, здогадались? Так, правильно. Україна – наша Батьківщина – ненька
зі своєю історією, добротою, щирістю, красою, садочками та полями, над якими
вільно та грайливо у безхмарному голубому небі пролітають лелеки…
Це найдорожча і найрідніша земля, де ми народилися, де живуть наші
батьки, рідні, де звучить чарівна українська пісня.
Усі ці слова стосуються нашого рідного краю – України.
(Учитель прикріплює по середині табличку зі словом Україна.)
- А якими ще словами, близькими за значенням, ми можемо її назвати?
(Батьківщина, рідна сторона, любий край, земля батьків, отчий дім,
рідний дім, отча земля, моя держава.)
Прочитайте тему нашого уроку.
(Діти з дошки читають тему «З Україною у серці».)
- Як ви розумієте ці слова? Що може тримати людина в серці?
(Учитель підсумовує відповіді учнів, підводить до висновку.)
Отже, сьогодні ми з вами розпочинаємо подорож нашою країною. Ми
будемо гортати уявні сторінки усного журналу, виконуючи різні завдання, та
ще краще пізнавати нашу рідну країну.
Під час уроку треба бути старанними і наполегливими, тільки разом ми
подолаємо цей шлях.
ІІІ. Осмислення та усвідомлення матеріалу уроку
1. Перегортаємо 1 сторінку «Україна устами поетів»
- Послухайте вірш. Якими ще словами, що асоціюються з Україною,
можемо доповнити запропонований на дошці текст.
Що ж таке є моя Батьківщина?
Попід тином дідова криниця,
Під вікном червоніє калина,
Ген у полі – золота пшениця.
казочка цікава у бабусі,
На даху в своїм гнізді лелека,
і тихенька пісенька матусі.
І дорога у майбутнє – ой далека.
Сила та незламність мого тата,
І веселочка зігнулась понад ліс,
вся обсаджена квітками рідна хата.
І стрімкий за полем обеліск.
(Діти доповнюють групу слів на дошці словами з вірша: бабусина казка,
пісня матусі, сила тата, пшениця тощо.)
- Чи є десь на землі такий чарівний край, де тихі весняні ночі пливуть на
крилах солов‟їних пісень, де вранці на замріяній річці джерельною водою
умивається біле латаття, де навесні та влітку під шатами яскравих дерев
яскравіє килим різнотрав‟я і квітів?
Так, є! Це наш рідний край.
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(Звучить пісня «Квітуча Україна» у виконанні Н. Май.)
Рідний край… Він починається від батьківського порогу, стрункої тополі,
твоїх воріт, з барвінку, який ніжно стелиться по садочку. Найсвятішими для нас
є слова Україна, Батьківщина.
(Учні декламують вірші.)
1. Є край, де найкращі у світі пісні
4. Сади чарівні, мальовничії села,
І цвітом чарує калина,
Моя Україна – це пісня весела.
Де сонечко вперше всміхнулось мені
Це щира, багата, як світ, її мова,
Це дім мій – моя Україна.
Крилата, така мелодійна, чудова!
2. Ось небо блакитне і сонце в зеніті!
Моя Україна – найкраща у світі!
Моя Україна – це ліс і озерця,
Безмежні степи і чарівні джерельця.

5. Її обереги – верба і калина.
Найкраща у світі – моя Україна.
Бо нам найрідніша Вітчизна і мати.
То як же нам, дітям, її не кохати!?

3. Красиві пейзажі і гори високі,
Маленькі струмочки і ріки глибокі.
Міста старовинні і замки прекрасні,
Великі будови і дуже сучасні.

6. Моя Україна – козацькая слава!
Така волелюбна і мирна держава.
Вона дорога нам, і рідна, і мила,
Бо світ перед нами, як мати, відкрила.
Вітчизно свята, дорога Україно,
Для кожного з нас ти у світі – єдина.
2. Перегортаємо 2 сторінку «Ми – актори».
Інсценізація
Сценка
УВчитель:
Засперечались одного разу діти, яка стежка найкраща.
1 дитина:
– До магазину, – там є цукерки.
2 дитина:
– Ні, до школи, – там є діти.
3 дитина:
– Ні, до річки, – там можна купатись.
4 дитина:
– Ні, в садок, – там повно яблук та груш.
5 дитина:
– Ні, у поле, – там простір широкий.
Учитель:
Але тут увійшла мама. Діти запитують її (хором):
– Яка стежка найкраща?
Учитель:
Мама подивилась на дітей, лагідно посміхнулась і відповіла...
Мати:
– Додому, діти! До рідного дому!
- Як ви гадаєте, чому мама так сказала?
- А для вас яка стежка найкраща?
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3. Перегортаємо 3 сторінку «Народ скаже – як зав’яже».
Гра-конкурс «Хто швидше промовить кінцівку прислів’я»
Рідна сторона – мати, а чужа – … (мачуха).
Людина без Батьківщини, що … (пташка без пісні).
Та земля мила, де … (мати народила).
Всюди добре, а … (дома краще).
Без верби і калини … (нема України).
За рідний край … (життя віддай).
Тільки в ріднім краї… (солов‟ї співають).
- Молодці! А хто з вас може пригадати інші прислів‟я про Україну?
4. Перегортаємо 4 сторінку «Бабусина скринька».
Здавна в українців був звичай – найцінніші речі складати у скриню.
Повна скриня – це символ достатку. У цю скриню ми зберемо речі, якими
відрізняється український народ від інших народів.
- Попрацюйте в парах. Виберіть ті речі, якими славляться українці.
Плов, вареник, драник.
Лелека, слон, мавпа.
Пальма, калина, ялина.
Вишитий рушник, віяло, матрьошки.
Береза, клен, верба.
Місяць, зірка, тризуб.
Чорнобривці, кактус, гвоздика.
Віночок, хустинка, шапка.
(Діти працюють в парах, підкреслюють на картках потрібні слова.
Перевірка відбувається фронтально.)
5. Перегортаємо 5 сторінку «Славетні українці».
Українська земля багата талановитими людьми. Скільки поетів та
художників, спортсменів та співаків прославляють Батьківщину на рідних
теренах та в усьому світі. Пригадайте їх імена.
(Діти називають видатних українців.)
- Пропоную переглянути слайд-шоу «Гордість Батьківщини »
6. Перегортаємо 6 сторінку «Ми співавтори». Робота в групах.
Щоб переконатися, яка прекрасна кожному з нас рідна Батьківщина,
спробуємо відредагувати строфи у вірші.
(Діти об’єднуються в групи по 5-6 учнів, за малюнками-картками.
Завдання для кожної групи розписані на листках.)
І група «Листочки калини»
Моя Батьківщина – це хата й …, (калина)
Що виросла біля … (вікна)
Моя Батьківщина – це вся Україна,
Що в цілому світі …!(одна)
Моя Батьківщина – це села й містечка,
Й верба, що пустила … (гілля)
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І річка красива від нас недалечко…
Уся наша рідна …!(земля)
Моя Батьківщина – це будні і …,(свято)
І неба безмежного шир.
Щасливе дитинство, і мама, і …,(тато)
Це радість, це ласка і …!(мир)
ІІ група «Кетяги калини»
Ось небо блакитне і сонце в зеніті!
Моя Україна – найкраща … (у світі)
Моя Україна – це ліс і озерця,
безмежні степи і чарівні … (джерельця)
Красиві пейзажі і гори високі, маленькі
Струмочки і ріки … (глибокі)
Сади чарівні, мальовничі села,
Моя Україна – це пісня … (весела)
Це щира, багата, як світ, її мова,
Така мелодійна, крилата, … (чудова)
Її обереги – верба і калина, …
Найкраща у світі – моя … (Україна)
Бо нам найрідніша Вітчизна і мати,
То як же нам, дітям, її … (не кохати)
Вона дорога нам, і рідна, і мила,
Бо світ перед нами, як мати … (відкрила)
Вітчизна свята, дорога Україна,
Для кожного з нас ти у світі … (єдина)
(Учні працюють у групах, за потреби користуються підказкою – словами
для довідки.
Командири команд зачитують отримані вірші. Відбувається перевірка
та обговорення.)
7. Перегортаємо 7 сторінку «Ми патріоти».
Кожен патріот добре знає історію та традиції свого народу. Спробуємо
свої сили та дамо відповіді на запитання вікторини.
Вікторина «Чи знаєш ти свою країну?»
* Назва нашої держави? (Україна.)
* Столиця України? (Київ.)
* Основні кольори нашого прапора? (Синій і жовтий.)
* Назвіть державні символи України. (Герб, Гімн, Прапор України.)
* Рослини – символи України. (Верба і калина.)
* Які обереги українського народу ви знаєте? (Віночок, рушник.)
* Яка велика річка протікає на Україні? (Дніпро.)
* Частина світу, в якій знаходиться наша Батьківщина. (Європа.)
* З чим українці зустрічають гостей? (З хлібом-сіллю.)
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Дякую, діти, за чудову роботу! Я вірю, що ви ростете справжніми
патріотами нашої Батьківщини і обов‟язково прославите її своїми добрими
справами.
ІV. Підсумок уроку
1. Створення композиції «Уквітчана Україна ».
(Діти на паперових кетягах калини та листочках пишуть побажання для
Батьківщини та прикріплюють їх на гілочках калинового куща, що на дошці.
Отримується кущ калини із словами, кетягами та листочками.)
Хай цей калиновий кущ буде символом нашої майбутньої України –
соборної, заможної, мирної та рідної всім нам.
2. Заключна бесіда.
- Про яку Україну ви мрієте?
- Що ви вже зараз для цього можете зробити?
3. Слово вчителя.
Любі діти! Кожен із нас творить своє майбутнє та майбутнє нашої країни.
Хоча ви ще навчаєтесь в школі, проте вже будуєте наше спільне майбуття.
Закiнчити наш урок я хочу словами вірша Любові Компанієць:
Найкраща в цілім світі
Люблю я в рідному краю
Веселі співанки пташині,
І річки бистру течію,
І руту-м‟яту при долині;

Пропахлі вітром колоски,
Гінке, гінке безмежне поле,
І мамин хліб, і ті стежки,
Як ними вранці йду до школи;

І перші проліски в гаю,
І щедре сонечко в блакиті…
Люблю Вітчизну я свою,
Вона найкраща в цілім світі.

Список використаних джерел
1. Третяк О.П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів. Частина 1. / О.П. Третяк. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 159
[1] c.
2. Виховні заходи. 1-4 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
3. Дітям про державну та народну символіку України / упоряд.
Л.М. Римар. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2004.
4. Куріпта В.І. Сценарії позакласних заходів для 1-4 класів. / В.І. Куріпта.
– Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 368 с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання»;
Вип. 5 (29)).
5. Сценарії свят в початковій школі. 1 - 4 класи . – Торсінг-плюс, 2005.
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Баканьова Світлана Валеріївна,
учитель початкових класів
Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.
Петрівської районної ради
Кіровоградської області
ДІТИ ЄДНАЮТЬ УКРАЇНУ
(тренінг для учнів 3 класу та членів їх родин)
Мета: створити атмосферу доброти, взаєморозуміння, бажання служити
українському народу, Батьківщині; виявити у дітей, їхніх батьків найкращі риси
характеру; сформувати вміння не соромитися приймати допомогу від інших і
бути ініціаторами добрих справ; виховувати доброзичливість.
Обладнання: переносна дошка, маркери, магніти, предметні картки,
«Сонечка Милосердя» із кольорового паперу; кольоровий папір, картон,
ножиці, клей, стрічки, шаблони, пластилін, бісер, степлер.
Місце проведення. Куточок мрій (за В. Сухомлинським).
Хід тренінгу
І. Організаційна частина (діти з родинами сидять у колі)
а) Психологічна гра «Комплімент».
Минуло літо – чарівна пора. Ви всі підросли, змужніли, подорослішали.
Станьмо і скажімо один одному приємний комплімент.
б) Малюнок «Квітка душі».
Уявіть, що ви навчилися бачити в людях тільки хороше. Згадайте близьку
людину і намалюйте квітку її душі. Намагайтеся намалювати стільки пелюсток,
скільки чеснот ви розгледіли у своїй близькій людині.
в) Колаж «Букет людських чеснот».
Створіть букет найкращих рис характеру людей. Підберіть одне слово,
яке охарактеризує цей незвичайний букет.
ІІ. Основна частина (використання педагогічної інновації – скрайбінг).
Тема першого уроку «Діти єднають Україну».
Створимо скрайб-малюнок за допомогою символів, малюнків, умовних
позначок, що нас усіх може єднати.
1. Гра «Диво Єдності».
Об‟єднаймося у групи-родини. Кожна група отримує картки із
зображенням різних предметів.
Подумайте, люди яких професій спільно працювали, щоб виготовити цей
предмет.
Презентації роботи груп-родин.
2. Творче завдання «Якщо бракує єдності».
Розкажіть, що може статися з родиною, у якій немає єдності, у таких
ситуаціях:
хтось у родині тяжко захворів;
у будинку необхідно робити ремонт;
у родині немає грошей;
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діти не слухають дорослих;
у родині з‟явилася домашня тваринка.
3. Гра «Сонечко Милосердя».
Розкажіть про милосердні вчинки (можуть висловлюватися і учні, і
дорослі).
За кожну розповідь ви отримуєте подарунок – Сонечко Милосердя.
Тепер Сонечко Милосердя хоче доторкнутися до вас і подарувати «свій
промінчик» (підійти до тих дітей, хто не брав участі у дискусії про
милосердні вчинки).
- Як ви вважаєте, чи допоможе вам промінчик вирішити ваші проблеми?
- Як саме?
4. Малюнок «Сад Добрих Справ».
Послухайте уважно приказки і прислів‟я:
Добро добром згадують;
Добрим ділам все – добрий кінець;
Доброму скрізь добре;
Хто добре робить, тому зло не шкодить;
Гляди, не забудь: людиною будь!
Родини! Намалюйте дерево з плодами. Кожен плід на цьому дереві –
якась добра справа, яку мрієте зробити, або зробили.
Презентація малюнків.
Посадимо сад добрих учинків.
ІІІ. Рефлексія.
1. Аналіз тренінгу.
- Що, на вашу думку, означає вираз «діти єднають Україну»?
- Що означає служити Батьківщині?
- Що ви відчуваєте, коли робите щось для інших людей?
- Що ви відчуваєте, коли інші люди щось роблять для вас?
- Чи жертвували ви коли-небудь задля інших чимось таким, що для вас
особливо дороге?
2. Добровільна справа «Оберіг для рідної людини».
Ми сказали багато приємних слів про людські чесноти, про служіння
людям, Батьківщині. Прийшла пора самим зробити добру справу. Родиною
створіть і подаруйте оберіг хорошій людині.
(На столі є необхідні матеріали: ножиці, клей, кольоровий папір, картон,
бісер, кольорові нитки, стрічки, шаблони кружечків.)
3. Тренінгове заняття закінчується даруванням оберегів один одному,
воїнам АТО.
Список використаних джерел
1. Лопатіна О.О., Скребцова М.В. 50 уроків про чесноти для занять з
дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку. – Харків: Видавнича група
«Основа», 2008. – 237 с.
2. Третяк О. П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів. Частина 1. – Х.: Вид. Група «Основа», 2013. – 248 с.
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3. Творчий підхід до формування патріотичного середовища у початкових
класа
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.slideshare.net/alex_kishik/ss-55830751.
4. Виховання патріотизму як основи національної свідомості молодших
школярів засобами сучасного уроку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://teacher.at.ua/publ/vikhovannja_patriotizmu_jak_osnovi_nacionalnoji_svidomo
sti_molodshikh_shkoljariv_zasobami_suchasnogo_uroku/19-1-0-18513.
Кошман Інна Василівна,
учитель початкових класів
Івангородської філії
КЗ «Олександрівське НВО №2»
ВСЕ, ЩО РІДНЕ, ХАЙ НАМ БУДЕ НАЙДОРОЖЧЕ І СВЯТЕ,
РІДНА ВІРА, РІДНА МОВА, РІДНИЙ КРАЙ НАШ НАД УСЕ!
(урок-квест для учнів 4 класу)
Мета: розширити знання учнів про свою рідну державу, розкрити суть
поняття «патріот», «патріотизм», формувати і розвивати патріотичні почуття
учнів, розвивати пізнавальний інтерес до минулого і сьогодення рідного краю,
виховувати почуття гордості за рідну землю, бажання приносити користь рідній
країні, сприяти покращенню життя на цій землі.
Обладнання: аркуші паперу, прислів‟я, портрети історичних діячів,
контурна карта, карта України, фотографії, вірші українських поетів, ребуси,
кросворд.
Девіз уроку:
Може, десь земля є краща й вища,
а над нею – небо золоте,
та мені найкраща та, де вишня,
та, де вишня мамина цвіте.
Богдан Радиш
Хід уроку
І. Організація класу.
Сьогодні свято завітало в школу,
Бо Перше вересня, і пролунав дзвінок.
Змужнілі, сонцем зласкані улітку
Ми розпочнем найперший наш урок.
ІІ. Актуалізація знань.
1. Вступне слово вчителя.
Швидко промайнуло тепле літечко і ось вже першовересень покликав вас
до школи.
За літо ви набралися сил, подорослішали. Нас чекає цікава і напружена
робота в 4 класі, пізнавальні уроки читання, математики, української та
англійської мов… А на нашому найпершому уроці ми поговоримо про ті
найважливіші речі, без яких не може існувати кожна людина.
Як ви думаєте, про що буде йти мова сьогодні на уроці?
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2. Вправа «Мікрофон».
Учні передають мікрофон один одному і називають найважливіші для
людини речі, про які може бути мова на цьому уроці (про маму, рідну землю,
здоров‟я тощо).
3. Оголошення теми та мети уроку.
Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе. Кожен
пишається своєю рідною землею, завжди хоче розповісти про неї найкраще.
Ми щасливі, що народилися на чудовій, багатій, мальовничій землі – у
нашій Україні. Тут жили наші діди й прадіди, тут живуть наші батьки, тут
корінь роду українського. Де б ми не були, ми завжди будемо згадувати і рідну
домівку, де ми народилися, і мамині очі, і вірних друзів, з якими ділили і
радощі, і горе, і ще багато-багато речей, які ми пам‟ятаємо і любимо ще з
дитинства.
Сьогодні на уроці ми ще раз переконаємося, яка чудова, багата та
унікальна рідна земля, перевіримо рівень наших знань про Україну та
дізнаємося багато цікавого про нашу Батьківщину.
Я не бував за дальніми морями,
Чужих доріг ніколи не топтав –
В своїм краю під буйними вітрами
Щасливим я і вільним виростав.
Мене ліси здоров'ям напували,
Коли бродив у їхній гущині,
Мені поля задумливо шептали
Свої ніким не співані пісні.

Коли не вмів ще й букваря читати,
Ходив, як кажуть, пішки під столом,
Любить людей мене навчила мати
І рідну землю, що б там не було.
Чужих країв ніколи я не бачив,
Принад не знаю їхніх і окрас,
Та вірю серцем щирим і гарячим:
Нема землі такої, як у нас.
Василь Симоненко

ІІІ. Усвідомлення.
1. Робота з кросвордом.
Людину творить країна, де вона народилася. Але й країну створюють
люди, які в ній живуть. Дайте відповіді на питання кросворда й у виділених
клітинках ви прочитаєте, як називають людей, які люблять свою Батьківщину.

1) Ім‟я бога грому у древніх слов‟ян. (Перун)
2) Рослина – символ України. (Калина)
3) Начальник козацького війська. (Гетьман)
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4) Найбільша річка України. (Дніпро)
5) Ім‟я сестри засновника Києва. (Либідь)
6) Автор казки «Лис Микита». (Франко)
7) Одна з 12 обов‟язкових страв на Святий вечір, яку готують із пшениці і
заправляють маком, горіхами, медом та узваром. (Кутя)
- Яке слово утворилось у виділених клітинках? (Патріот)
2. Пояснення значення слова «патріот», «патріотизм».
Патріот – це людина, яка любить свою Батьківщину, йде на подвиг за неї,
віддана своєму народові.
Патріотизм – це почуття любові до рідної землі, прагнення зберегти її
мову, культуру, готовність діяти в інтересах своєї країни та захищати її від
ворогів.
3. Робота в групах.
Патріоти – це люди, які дуже люблять свою країну і роблять все, щоб
вона розвивалася і процвітала. Запишіть, що саме і як слід робити людямпатріотам, щоб рідна земля була квітучою і щасливою.
П – поважати традиції та звичаї своєї Батьківщини;
А – активно діяти;
Т – трудитися на благо Батьківщини;
Р – розвиватися самому;
І – ініціативно працювати;
О – оберігати свій рід;
Т – творити добро
4. Квест.
Сьогодні у нас незвичайний урок – урок-квест. Ми будемо складати
пазли, а для цього нам потрібно виконати певні завдання. Виконуючи завдання
квесту, ми не тільки систематизуємо свої знання, а й ще раз переконаємось, яка
чудова і унікальна наша Батьківщина. Проте спочатку нам потрібно
об‟єднатися в команди. У вас на партах лежать частини малюнків з краєвидами.
З‟єднайте свою частину малюнка з картками інших однокласників так, щоб
утворилось ціле. Переможе та команда, яка першою складе карту України.
Станція «Держава в центрі Європи»
1) Обведіть контури України на контурній карті.
2) Напишіть назви держав, з якими межує Україна.
3) Позначте на карті найбільші українські міста.
4) «Що в Україні най-най…»
- найбільша річка – це … (Дніпро);
- найвища гора – це … (Говерла);
- найбільший звір – це … (зубр);
- найкрасивіше і найглибше озеро – це …(Синевір);
- найбільше місто – це … (Київ);
- найглибша печера – це …(Оптимістична).
Станція «Мова – душа народу»
1) Із розрізнених слів складіть приказки та прислів‟я про рідну землю:
рідна , і , в , мила , земля , жмені (Рідна земля і в жмені мила.)
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за , віддай , рідний , життя , край (За рідний край життя віддай.)
людина , соловей , без , Батьківщини , без , як , пісні (Людина без
Батьківщини, як соловей без пісні.)
за , тепліше , та , морем , миліше , дома (За морем тепліше, та
дома миліше.)
рідна , мачуха , земля , мати , чужа , а (Рідна земля мати, а чужа –
мачуха.)
землі , за , рідної , золото , грудка , дорожча (Грудка рідної землі
дорожча за золото.)
2) Відтворіть вірш із розрізнених рядків.
Солодкий дивний світ, що ми звемо життям,
В його теплі зростав і усміхавсь квіткам!
Як не любить той край, де вперше ти побачив
Де вперше став ходить і квіткою неначе
(Як не любить той край, де вперше ти побачив
Солодкий дивний світ, що ми звемо життям,
Де вперше став ходить і квіткою неначе
В його теплі зростав і усміхавсь квіткам!
Володимир Сосюра )
Як любо тут, як славно жить серед цієї вроди.
Вітчизні хочу я своїй зрости достойним сином.
Але до рідної землі збайдужитись не можна.
Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна.
Босоніж стежка побіжить левадою в городи...
Є в світі зваби немалі, цікава стежка кожна..
(Босоніж стежка побіжить левадою в городи...
Як любо тут, як славно жить серед цієї вроди.
Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна.
Вітчизні хочу я своїй зрости достойним сином.
Є в світі зваби немалі, цікава стежка кожна...
Але до рідної землі збайдужитись не можна.
Володимир Коломієць)
Напуває яворину і оброшує сади.
Дуже любимо завжди,
Літом злива в теплу днину поливає степ, луги,
Бо на цій землі хорошій ми зростаємо міцні,
Взимку білу полотнину тче пороша навкруги,
Навіть грози і пороші на своїй землі хорошій
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Ми чудову Батьківщину, нашу рідну Україну
Нам несуть щасливі дні.
(Взимку білу полотнину тче пороша навкруги,
Літом злива в теплу днину поливає степ, луги,
Напуває яворину і оброшує сади.
Ми чудову Батьківщину, нашу рідну Україну
Дуже любимо завжди,
Бо на цій землі хорошій ми зростаємо міцні,
Навіть грози і пороші на своїй землі хорошій
Нам несуть щасливі дні.
Платон Воронько)
3) Напишіть якомога більше прикметників, які характеризують українську
мову.
Станція «Йдемо у майбутнє, пам’ятаючи про минуле»
1) Прочитайте зашифрований уривок із вірша Романа Завадовича «Наша
Батьківщина».
Читати треба за ходом годинникової стрілки, щоразу пропускаючи
однакову кількість кружечків.
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(Хай не буде ні одної української дитини, що не вміла б розказати про
минуле України.)
2) Розгадайте ребуси – дізнаєтеся прізвища найвідомішого кошового та
видстних гетьманів України.

3) Додайте словечко – закінчте прислів‟я.
Де козак, там і … (слава).
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Степ та воля – козацька… (доля).
Козацькому роду нема … (переводу).
Ми з такого роду, що любимо … (свободу).
Козак не боїться ні тучі, ні … (грому).
Станція «Обереги рідної землі»
1) З‟єднайте опис предмета із його назвою.
Вишита сорочка
писанка
Квіти, листя, сплетені в коло, яким найчастіше прикрашають
лелека
голову
Розмальоване куряче або декоративне, звичайно дерев‟яне
рушник
яйце, призначене для Великодніх свят
Довгастий шматок тканини для витирання обличчя, тіла,
вінок
посуду і т.п., а також вишитий шматок тканини для
оздоблення житла в українських оселях.
Великий перелітній птах із довгими ногами та довгим прямим вишиванка
дзьобом
Кущова рослина з білими невеликими квіточками та гіркими
верба
чи кисло-солодкими ягодами, зібраними в кетяг
Дерево або кущ із гнучким гіллям, вузенькими листочками.
калина
Найчастіше росте по берегах річок, понад ставками, поблизу
копанок
2) Знайдіть у таблиці назви рослин, що входять в український віночок.
Я К Л Ю Б И С Т О К Т О З
И М
І
Б М А Л Ь В А К И В А М А К Т
Р
У В Ю Б
Б
Е
З
С М Е
Р
Т Н И К Ь
Р О М А Ш К А
І
Т Д Е
Р
Е В
І
Й
З
В Я Б Л У Н Я Н Т
Р О Я Н Д А
М А С В О Л О Ш К И Ю Л Д Ж Г И
(Любисток, мальва, мак, безсмертник, ромашка, деревій, яблуня,
троянда, волошки).
Станція «Славні сини та дочки України»
1) Підпиши портрети відомих українців.
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(Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка, Богдан Хмельницький,
Ліна Костенко, Ярослав Мудрий.)
2) Вгадай історичну особу за описом.
37 років залишався Великим князем. У цей період Київська Русь
перебувала на вершині могутності. Саме завдяки йому в Києві будувалися
школи, було укладено перший літопис, засновано першу на Русі бібліотеку.
(Ярослав Мудрий.)
Відомий український політичний і державний діяч, полководець,
гетьман України, засновник Української козацької держави. (Богдан
Хмельницький.)
Ще навчаючись в школі, захопився авіабудуванням. Після закінчення
інституту працював головним конструктором на заводі, що випускав планери.
Створив єдиний у світі літак, який знаходиться в серійному виробництві понад
50 років. Його ім‟я дало назву всім українським літакам. (Олег Антонов.)
Відома українська художниця-самоук. Жодного дня не вчилася в
школі, не мала вчителів малювання, але її картини з квітами відомі на весь світ.
(Катерина Білокур).
Він спочатку виступав як футболіст, але спортивних вершин досягнув
як тренер. Під його керівництвом футбольна команда «Динамо» Київ 8 разів
ставала чемпіоном. Цього тренера Андрій Шевченко називав своїм батьком і
вчителем. (Валерій Лобановський).
Станція «7 чудес України»
1) З‟єднайте фотографію і назву об‟єкта.
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(Києво-Печерська Лавра, місто Кам’янець, дендропарк Софіївка, Софія
Київська, Херсонес Таврійський, острів Хортиця, Хотинська фортеця.)
ІV. Підсумок уроку.
Ось і підійшов до завершення наш урок. Напевне, усі ви зрозуміли, на
якій унікальній землі ми живемо. Ми маємо те, чим варто пишатися, і у нас є
чим гордитися. Наші предки дуже багато трудилися, щоб Україна стала
незалежною могутньою державою. А тепер від нас, від наших знань і вмінь, від
нашого патріотизму залежить, якою бути Україні далі.
1) Інтерактивна вправа «Мікрофон».
- Продовжте речення «Після цього уроку я знаю, що …»
2) Робота в групах.
Обговоріть і запишіть на листочках, як ви, учні 4 класу, можете
проявляти свій патріотизм. Прикріпіть ці листочки на карті України і
пам‟ятайте, що людину прикрашають не слова, а добрі справи.
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою –
і вічні ми будемо з нею!
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Дуняшенко Наталія Василівна,
учитель української мови
та літератури гімназії № 9
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
МОЯ УКРАЇНО! ТИ МАТИ ЄДИНА НА ВСІ ПОКОЛІННЯ Й ВІКИ…
(веб-подорож для учнів 5 класу)
Мета: формувати уявлення про Україну як про суверенну державу з
давньою історією, багатою культурною спадщиною, розширити знання учнів
про державні символи України; розвивати в учнів творче мислення, уяву,
комунікабельність, уміння працювати в команді; сприяти вихованню
патріотичних почуттів, любові до рідного краю.
Обладнання: карта України, роздатковий матеріал для учнів, аудіозапис
Гімну України, зображення Державного Прапору і Герба України, комп‟ютер,
виставка книг.
Споконвічна – рідна земля,
Незалежна – держава моя,
Вічна і завжди єдина
Ненька моя – Україна.
Микола Бук
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Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель:
Є багато країн на землі,
В них – озера, річки і долини.
Є країни великі і малі,
Та найкраща завжди Батьківщина.
Звучить пісня «Діти України» у виконанні Світлани Весни.
- Що ви очікуєте від уроку?
- А що означає любити Батьківщину? (Радіти її успіхам, дбати про неї,
намагатися своєю працею, здібностями, учинками, справами примножити її
славу, добробут.) А ще любити означає «знати». Чи добре ви знаєте нашу
Україну?
II. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу
Учитель: Наш урок присвячений Україні, її символам. Поговоримо про
них на сторінках нашої веб-подорожі. Долаючи етапи веб-мандрівки, сплетемо
з вами віночок. Це символ добра й чудовий оберіг, у якому прихована чарівна
сила любові до рідної землі.
І сторінка нашої веб-подорожі: «Легенда про виникнення української землі»
Багато планет, різних і таких не схожих одна на одну, породив наш
Творець. Але якось набрав Творець пригорщу родючих ґрунтів і голубих вод та
й кинув чудодійний дар на планету, що пролітала поблизу. За мить ця планета
ожила і заграла всіма барвами.
Минуло багато часу, і вирішив Творець провідати ту планету. Дістав він
із Божої скрині мішок і склав у нього весь свій скарб: золото і срібло, діаманти і
кришталь, руду і сіль, вугілля і граніт… Кинув свій мішок у напрямку планети,
яку щойно нарік Землею.
Розв‟язався мішок із скарбом, і почали висипатися з нього Божі дари на
планету. І найбільше їх насипалося на слов‟янську землю. Минули тисячі років.
Якось зібрався Творець поглянути на цю маленьку планету. Облетів довкола неї
й побачив дивовижний куточок, краще від якого не було на всій Землі. І
вигукнув Господь: «Це справжній рай!»
Ступив Він на казкову землю, яка так припала йому до душі, й нарік її
Україною. Адже у цій назві було слово «рай». Ось так і виникла українська
земля, яку сам Творець хотів би мати за рай. «Україна – рідний край».
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Асоціативний рядок:

- Перша квітка нашого віночка – мальва. Символ віри, надії та любові.
ІI сторінка нашої веб-подорожі: «Декламаційна»
Учитель: Україна, рідний край, Батьківщина, Вітчизна - прості прекрасні
слова.
Учні:
1. Красивий, щедрий, рідний край
і мова наша солов‟їна
Люби, шануй, оберігай
усе, що зветься Україна.
2. Україно, краю милий,
Краю золотавий,
Поля твої широкополі,
Пісні дзвінкоголосі.
3. Міста наші рідні,
Сади пишноцвітні,
Пшениці ряснії,
Городи багатії.
4. Струмок серед гаю, як стрічечка.
На квітці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, малюють, квітують поля.
Добридень тобі,Україно моя!
5. Рідна ненька, Україно!
В моїм серці ти єдина!
Бо твої степи чудові,
Луки різнокольорові,
І вгорі блакитне небо,
І птахів веселий щебет.
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6.

7.

8.

-

Все це моя Батьківщина,
Моя гарна Україна!
Моя славетна Україна,
Земля незламних козаків,
Була ти мужня і нетлінна
На протязі значних років.
І незалежною ти стала,
Майбутнє жде тебе значне,
На цілий світ вже пролунало
Слівце віршоване міцне.
І мова наша солов‟їна
Завжди лунає у серцях
У патріотів України
По всім далеким манівцям!
Я живу в такій країні,
Де Дніпро міцний реве,
Де народ завжди єдиний
Й визнання є світове.
Де степи навкруг жовтіють
Під блакитним небосхилом.
Де повсюди люди мріють,
Де завжди хай пахне миром!
Гарна назва «Україна»
Сенс значний в собі таїть.
«У» – то урожай в країні,
«К» – то Київ, що стоїть.
«Р» – рівнини під степами,
«А» – то армія міцна,
«Ї» сховалась за лісами,
«Н» – то ненька дорога.
«А» – то аґрус, абрикоси,
І акація струнка,
Що розпустить свої коси,
Коли прийде вже весна.
Друга квітка нашого віночка – барвінок. Це символ життя.

ІІI сторінка нашої веб-подорожі:
«Державні Символи України»
24 серпня 1991 року – у цей день прийнято Акт проголошення
незалежності України, за яким вона є самостійною демократичною державою.
Україна має державні символи прапор, герб і гімн, які відображають її історію.
44

1 учень
Прапор – це державний символ,
він є в кожної держави,
Це для всіх – ознака слави.
2 учень
Синьо-жовтий прапор маємо,
синє - небо, жовте – жито,
прапор свій оберігаємо.
3 учень
Герб – символ влади.
Наш герб – тризуб,
Це воля, слава, сила.
4 учень
Наш герб – тризуб, недоля нас косила,
та ми зросли, ми є, ми завжди будем,
добро і пісню несемо ми людям.
5 учень
Гімн – найголовніша пісня країни.
Слова палкі, мелодія врочиста,
Державний гімн ми знаємо усі.
Для кожного села, містечка, міста –
це клич один з мільйонів голосів.
- Наступна квітка нашого віночка – ромашка. Це символ доброти і
ніжності.
ІV сторінка нашої веб-подорожі: «Чи знаєш ти?»
Кросворд
1. Як називається герб нашої держави? (Тризуб).
2. Які гори України ви знаєте? (Карпати).
3. Як називається найбільша річка України? (Дніпро).
4. Який птах є символом України? (Лелека).
5. Столиця України? (Київ).
6. Кущ-символ України? (Калина).
7. Збірка віршів Т.Г. Шевченка? (Кобзар).
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- Наступна квітка – волошка. Символізує чисту радість та сподівання, що
живуть у кожній людській душі.
1.

2.

3.

4.

V сторінка нашої веб-подорожі: «Загадки»
На ріднім полі шепчуть колоски,
Я рад би знати тихі їх думки.
Я слухав, чув, як кожна колосина
Шептала тихо слово: (Україна)
У світі одна – всім потрібна вона. (Батьківщина)
3. Ми родились у долині,
У білесенькій хатині,
Коло вишень і калини.
За хатиною садок
І зелений моріжок,
Там багато є квіток.
Під горбом ставочок сяє,
Різна рибонька гуляє,
Качка з дітьми пропливає.
Як же зветься гарний край,
Де за ставом степ і гай
Пишно квітнуть, наче рай? (Україна)
На землі великій є одна країна:
Гарна, неповторна, красна, як калина.
І живуть тут люди добрі, працьовиті
І скажу, до речі, ще й талановиті.
Землю засівають і пісні співають,
На бандурі грають і вірші складають
Про ліси і гори, і про синє море,
Про людей і квіти, то скажіть же, діти,
Що це за країна? …( Наша славна Україна!)
Цей фахівець нам розказав
Про долі націй та держав,
Де наші пращури жили,
Які в них звичаї були?
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Які одежа, посуд, хата,
Та ще цікавого багато.
Розкопки буде він вести,
Щоб нам минуле довести. (Археолог)
5. У вінку зеленолистім,
У червоному намисті,
Видивляється у воду
На свою хорошу вроду. (Калина)
6. В мене є великий хист:
Я співаю, як артист.
Спів той радісний усюди
Дуже люблять слухать люди. (Соловей)
7. Сплелися у коло
Усі квіточки з поля.
Барвисті, духмяні,
В стрічках шовковистих.
І кличе в танок
Український… (Вінок)
8. Говорить доріжка –
Два вишитих кінця:
«Умий своє личко,
Щоб грязюка зійшла,
Щоб мене не забруднити,
Треба вчасно лице мити». (Рушник)
9. У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині край.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без ... (Батьківщини)
- Наступна квітка – незабудка. Це символ вічності.
VI сторінка нашої веб-подорожі:
«Прислів’я про Україну, рідну землю»
Нема на світі України, немає другого Дніпра.
Наша слава – Українська держава.
На чужій стороні Вітчизна вдвічі миліша.
Усюди на світі добре, а вдома – найкраще.
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
Людина без рідної землі, як соловей без гнізда.
Жити – Вітчизні служити.
Грудка рідної землі дорожча за золото.
Рідна земля – мати, а чужа – мачуха.
Та земля мила, де мати родила.
У чужій сторонці не так світить і сонце.
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Де рідний край, там і під ялиною рай.
За рідний край життя віддай.
За морем тепліше, та вдома миліше.
У ріднім краю, як у раю.
Кожному мила своя сторона.
- Остання квітка нашого віночка – безсмертник. Це символ здоров‟я.
III. Закріплення вивченого матеріалу
Учитель: Ми сьогодні сплели свій вінок-оберіг. Вінок добра.
Цікаве малювання
«Вінок любові до України»
Діти прикріплюють до контура карти України квітку, супроводжуючи
свої побажанням рідній Вітчизні (добра, миру, безпеки, процвітання, мудрих
людей тощо).
Вправа «Квіти Україні»
На пелюстках квіток написати, що ви можете зробити для України, коли
виростете. (Посадимо сад, збудуємо гарні будинки, спечемо смачний хліб,
намалюємо багато чудових картин тощо.)
Учитель: Ми всі хочемо бачити нашу Батьківщину сильною, багатою,
славетною й квітучою. Нехай вона зараз розквітне від безмежної любові до неї!
Хай кожен «посадить» символічну квітку, прикріпивши її до карти України.
Нехай ваші гарні майбутні справи возвеличать нашу сонячну Україну.
IV. Підсумок уроку
- Чи здійснилися ваші очікування від уроку?
- Що запам‟яталося найбільше? Чим?
- Про що ще ви хотіли б дізнатися?
Україно моя неозора,
Дуже хочу тобі побажати,
Аби сяяли радісно зорі,
Щоб хотілось схід сонця стрічати.
Щоб ліси скрізь шуміли веселі
Та щоб плівся гнучкий виноград,
Щоб сміялись у кожній оселі,
А країна цвіла, ніби сад.
Хай шумить під віконцем ліщина,
Соловейко всю нічку співа,
Ніби дівчина, в лузі калина
Восени знов намисто вдяга.
Краю мій, тобі сонця бажаю,
Аби хліб на полях колосився.
Я тебе по віночку впізнаю.
Щастя всім нам, хто тут народився.
Учитель:
Ми пишаємося своєю країною, молимося за щасливе майбутнє
Перегляд відеокліпу пісні «Благослови» («Молитва за Україну») у
виконанні Алли Івашини.
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V. Домашнє завдання
Розгадати он-лайн кросворд «Україна – рідний край»
https://learningapps.org/watch?v=p9pgw7n2a01
Скласти власний ребус до поняття «Україна» за зразком:
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%D3%CA%D0
%C0%AF%CD%C0&skip=2&mode=0
Список використаних джерел
1. Бабійчук Т. І. Оживе добра слава, слава України: літературний вечір /
Т. І. Бабійчук // Укр. літ-ра в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 11. – С. 44-48.
2. Барановська Л. Моя Україна: конкурсна програма / Л. Барановська //
Шкільний світ. – 2010. – № 20. – С. 13–14 (вкл.).
3. Безніско О. П. Живи та міцній українська державо! Сценарій до Дня
Незалежності України / О. П. Безніско // Виховна робота в школі. – 2005. – № 8.
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// Шкіл. світ. – 2005. – № 35. – С. 22-24.
6. Світлана Весна «Діти України» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=S6GIk4iYTKQ.
7. Алла Івашина «Благослови» («Молитва за Україну») [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IeB1YYGedzQ.
8. Моя Україно! Ти мати єдина на всі покоління й віки… Веб-подорож
(перший урок 2017-2018 н.р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://dynashenkomyukraine.blogspot.com/.
Гончар Валентина Олексіївна,
учитель математики
КЗ «Першотравнева ЗШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради»
УКРАЇНА – ДЕРЖАВА ЄВРОПЕЙСЬКА
(урок-спілкування для учнів 9-11 класів)
Мета: сприяти усвідомленню учнями місця України серед інших країн,
особливо Європи, допомогти зрозуміти важливість Європейського об'єднання,
приналежність України до європейської сім‟ї народів, акцентувати увагу на
необхідності розширення знань про Україну як можливого члена Євросоюзу,
сприяти формуванню нового європейського світогляду молоді, розвивати
навички творчого мислення учнів шляхом їхнього включення в полеміку,
формувати моральні пріоритети, які визначають людину найвищою цінністю.
Обладнання: глобус, карта Європи, плакат із портретами героїв
«Небесної сотні», ілюстрації буднів і свят України, Конституція України, герб,
прапор, виставка літератури з теми.
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Виходять двоє дітей з глобусом.
Єднає нас, людей, планета,
Яка у Всесвіті одна,
І той, хто близько чи далеко,
Тобі мов брат або сестра.
Нам разом на землі цій жити,
Любить і мріять, будувать, творить,
Щоб зберегти її, ми мусим щось робити,
Ми мусим діяти-не тільки говорить.
Що можу я? Один - мізерно мало,
Та разом – сила чимала.
Від кожного залежить, щоб не стала
Вже завтра гіршою земля.
Всесвіт, суспільство, людина...
Це те, заради чого ми живем і творимо.
Учитель. Кожній людині мила своя сторона! Земля, на якій ви
народились, є рідною для вас, бо на ній живуть ваші мама і тато, братики і
сестрички, бабуся і дідусь – ваш рід, ваша родина. Родина до родини – то народ.
Наш Перший урок пропоную розпочати рядками про Батьківщину – Україну.
Учень декламує вірш «Моя Україна».
Учень.
Моя Україна
На світі багато чудових країн,
Мені наймиліша, найкраща країна,
Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн,
Безсмертна моя Україна.
Ти з давніх віків непокірна була
І волю свою боронила невпинно.
Нарешті збулося – її здобула
Звитяжна моя Україна.
На землях твоїх неозорих степів
Живе працьовита і чесна родина,
Хвилюється колосом стиглих хлібів
Моя золота Україна.
В садах і дібровах в вечірні часи
Чарує нас пісня дзвінка солов‟їна,
І чути співочі дівчат голоси, –
Пісенна моя Україна.
Тепер ще не легко живеться тобі,
Є в тому, мабуть, особлива причина.
Та все подолає в тяжкій боротьбі
Незламна моя Україна.
50

Квітуй, мов калина, над плесами вод,
Будь в дружбі і праці міцна та єдина.
Хай буде щасливим твій вільний народ,
Прекрасна моя Україно!
Учитель. Подивіться, будь ласка, у вікно: шепоче замріяний ліс слова
кохання річці синьоокій, а день стоїть у шелестах золота, у світлосяйній
блакиті, у потоках музики, у віночках чорнобривців. Обнялися голубе небо і
зелені голови співучих ялин. Ніжиться під вересневим сонцем наша ненькаУкраїна. Тепер вона самостійна, незалежна і горда.
Це моя Україна день новий починає,
Величава княгиня усміхається нам.
С. Галябарда
Вона впивається щастям від того, що зуміла виховати людей, здатних
об'єднатися на Майдані, здобути волю, вибороти справедливість. Мільйони
українців устали з колін, відчули себе богатирями духу, викликали у світі
захоплення і здивування. Ми заявили про себе як про велику націю, гідну
зайняти достойне місце у світовій спільноті, бо зуміли відродитися,
воскреснути з попелу, із великої руїни.
Колективна творча справа
Завдання: створити колаж на тему «Народ мій завжди буде!»
Учням пропонується набір із фотографій краєвидів України, визначних
подій для нашого народу, мистецьких конкурсів, змагань (спортивних, творчих
тощо), вирізки із газет, журналів про життя та творчість співвітчизників
тощо; ватман, клей, ножиці, степлер, кольоровий папір, маркери та ін.
Методичні поради для вчителя:
1. Робота має бути колективною, такою, щоб кожен учень класу
долучився до творчої справи.
2. Набір для колажу має бути різноплановим, головна мета – показати
сучасне життя української громади із позицій здобутків, творчого натхнення,
перемог.
3. Дуже добре було б, щоби до справи долучилися не тільки учні, а й
батьки.
4. Можна використати ватман формату А2 і потім розмістити
колективну роботу в класному куточку.
5. Після роботи важливо, щоб учні прокоментували свій вибір і пояснили,
чому вони створили саме такий колаж.
Пам’ятайте: справу творчістю не зіпсуєш!
Учитель. Революція Гідності – це новий термін, який визначає політичні
та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року,
викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо
закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому
курсу. Чим була революція для кожного з нас? Для когось прогулянкою, для
когось війною. Але в першу чергу Майдан став випробуванням на цінність
особистості людини, виміром людськості та гідності.
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Учні.
Для чого люди вийшли на Майдан?
Що їхні сонні душі розбудило?
Розвіявся густий-густий туман,
Що прикривав всю правду так грайливо…
Для чого мерзнем, нащо стоїмо?
Бо хочем Україну ми підняти!
ЇЇ «Європою» ми гордо назвемо,
Бо вона гідна статус такий мати.
У всіх містах великих і малих,
У всіх куточках неньки України
Всі люди, всі – від юних до старих –
Пророчать позитивні й стрімкі зміни.
Тож не сидіть тихенько в стороні,
Не будьте ви до цих подій байдужі!
Бо знайте, ви сьогодні не одні!
А разом ми нестримні й справді дужі!
Учитель. Сьогодні ми пройдемо з вами етапами Єврореволюції, згадаємо
основні події тих днів. Під час боротьби українського народу проти режиму
формувалося громадянське суспільство.
Показ документальної стрічки про події, що відбувалися в країні і на
Майдані Незалежності у 2013 році (5 хв.) На фоні стрічки звучить вірш.
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду й попрошуся у сон твій тихенько,
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колисковую ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває:
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я любив. I любив Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
Учитель. Ми – українці – свідомий і відповідальний народ, здатний
відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність,
братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола
спільної мети. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє
майбутнє і довів: у нації, яка вийшла на Майдан і заявила, що спроможна на
захист своєї свободи, є велике серце і високий дух.
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Революція Гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та
суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян – справжніх патріотів
Батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною – ціною людських
втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв
Небесної Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свої переконання
найвищу ціну власне життя. Тому пропоную вшанувати хвилиною мовчання
всіх, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України.
Ушанування пам’яті загиблих на Майдані і під час АТО
хвилиною мовчання.
Але Революція Гідності не завершилася, вона продовжується на Сході
нашої країни. Саме завдяки мужності українських військових там, ми зараз
можемо спокійно жити тут. Ми віримо в перемогу наших воїнів, які з почуттям
гідності, патріотизму нині воюють на Сході України, захищаючи її
територіальну цілісність, відстоюючи ідеали свободи і демократії як найвищої
цінності сучасного цивілізованого суспільства. Сьогодні до нас завітали хлопці,
які побували в пеклі війни, – учасники антитерористичної операції.
Спілкування учнів із учасниками АТО, випускниками школи.
Виступи учасників АТО.
Учитель. Протягом сьогоднішньої зустрічі ми згадали героїчну історію
нашої держави, згадали імена людей, які, не шкодуючи власного життя,
захищали рідну землю. Так було, є і буде, поки існує світ. А ви як вважаєте,
потрібні Україні Збройні сили, потрібні їй захисники? Може, хтось із вас мріє в
майбутньому стати воїном чи офіцером?
Змалку готуйте себе до військової служби, будьте витривалими,
терплячими і не бійтеся труднощів. Армія - могутній щит і меч нашої Вітчизни,
який завжди зможе дати відсіч нападникам і ворогам. Хтозна, як в майбутньому
складуться ваші життєві дороги. Хтось більше пов‟яже свій життєвий шлях із
математикою, хтось менше. Але знання математики у військовій справі
необхідні.
Розв’яжіть військові задачі в групах
1. Недалеко від дороги розташовано два населені пункти. Знайти місце на
лінії дороги для облаштування блок-посту, яке було б рівновіддаленим від цих
населених пунктів. Зробіть малюнок.
2. Чотири зенітні установки розміщені на відрізку 110 м. Відстань між
першою і третьою зеніткою дорівнює 89 м, а між другою і четвертою – 56 м.
Знайдіть відстань між другою і третьою зенітними установками.
Учитель. Не забуваймо ніколи того, ким ми є, хто наші батьки, де наша
батьківщина, яка наша рідна мова. Щоб ми могли завжди з гордістю сказати: «Я
– Українець!».
Я-Українець!
Говорю всім сміло:
Любити свій нарід –
То святеє діло.
Завжди по-вкраїнськи
Буду говорити,
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Тільки по-вкраїнськи
Господа молити.
Хоч і чужі мови
Буду колись знати,
Та рідну найбільше
Буду шанувати.
Нехай Україні,
Так дай же їй, Боже,
Любов моя щира
В потребі поможе.
Учитель. Революція відбулася не лише в політичному житті країни.
Передовсім вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості. За словами
Президента Петра Порошенка, «Україна – це територія гідності і свободи.
Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був
святом свободи, і революція 2013 року, Революція гідності. Це був надзвичайно
важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою
європейськість, гідність, своє прагнення до свободи».
Учень.
Народ мій є,
Народ мій завжди буде,
Ніхто не переможе мій народ!
Народ переміг, перемогла правда і справедливість, Майдан об'єднав нас
усіх, дав віру і наснагу, упевненість і гордість.
Зараз Україна – одна з найбільших держав Європи з площею 603,7 тис.
квадратних кілометрів, населенням більш як 42 млн. чоловік. Вона межує із
сімома країнами світу. Наша Вітчизна – центр Європи.
Учитель. Що ж таке Європа? Яка вона, Європа?
Учень. Протягом багатьох століть поспіль Європа утримувала історичне
лідерство. Звідси почалися Великі географічні відкриття, тут зародився
капіталізм, відбулася перша революція. Європа – це і територія, на якій
відбувалися події двох світових воєн, і приклад об'єднання багатьох держав для
спільного вирішення злободенних проблем, це і спільні гроші – євро, це і
спільний дім для десятків різних націй та народів, взаємопроникнення культур.
У Європі знаходиться 45 незалежних держав. Загальна площа Європи понад
10 млн. кв. км, населення – більш 700 млн. чол.
Учень-історикознавець. Чи знаєте ви, за яким географічним об‟єктом
проходить кордон між Європою та Малою Азією? Про це ми дізнаємося, якщо
розв‟яжемо завдання і за правильними відповідями відшукаємо слово.
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Правильна відповідь: Босфор.
Босфор – протока між Європою та Малою Азією, що з‟єднує Чорне море з
Мармуровим і разом з Дарданелами – із Середземним.
За легендою, свою назву протока отримала завдяки Іо. Щоб уникнути
гніву своєї дружини Гери, Зевс перетворив свою кохану на ім‟я Іо в білу
корову. Нещасна Іо обрала водний шлях порятунку, пірнувши в синій вир
протоки, що з тих пір так і називається «коров'ячим бродом» або Босфором.
З обох боків протоки розташоване історичне місто Константинополь,
сьогоднішній Стамбул. Стамбул розташований одразу в двох частинах світу –
Європі та Азії – і немов з‟єднує їх у вічному поцілунку. Багаторазово він
змінював своє ім‟я, кожне з яких знаменує яскраві періоди світової історії, –
Візантія, Новий Рим, Константинополь, Стамбул, Царгород.
Вікторина
Як розшифровується абревіатура ЄС? Європейський союз.
Яка єдина грошова одиниця введена в Європейському Союзі? Євро.
На якому материку знаходиться Європа? Євразія.
В якій країні знаходиться географічний центр Європи? Україна.
Яку країну Європи називають «Країна гейзерів та вулканів»? Ісландія.
Яка країна на європейському континенті найменша? Ватикан.
Яка країна Європи найбільш густонаселена? Монако.
У якій країні Євросоюзу протікає найкоротша у світі річка Аріль
(довжина річки – 84 м)? Італія.
Яка гірська вершина Українських Карпат найвища? Гора Говерла.
Який півострів Європи найбільший? Скандинавський півострів.
Географічне лото
Діти отримують 2 набори карток – один із назвами країн, інший – з
столицями. Їм необхідно розкласти картки у відповідності один з одним –
країна та її столиця. Для полегшення завдання діти можуть отримати карту
Європи.
Країни:
1. Австрія – Відень.
2. Данія – Копенгаген.
3. Греція – Афіни.
4. Італія – Рим.
5. Швеція – Стокгольм.
6. Франція – Париж.
7. Німеччина – Берлін.
8. Україна – Київ.
Учитель. Ми знову почали писати свою історію. Які барви
переважатимуть на скрижалях цієї історії? Куди буде спрямована енергія нації?
Яку державу ми збудуємо? Шановані в Україні і за її межами люди дають свої
прогнози. У них – різні погляди, неординарне бачення завтрашнього дня
України, її майбутнього місця і ролі в житті людства.
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Договір про створення ЄС було підписано в 1992 році в Нідерландах
керівниками держав і урядів членів Європейського співтовариства. 1 листопада
1993 року договір набув чинності.
Зараз ЄС об‟єднує 28 держав континенту: Австрію, Бельгію, Болгарію,
Великобританію, Данію, Грецію, Естонію, Ірландію, Іспанію, Італію, Кіпр,
Латвію, Литву, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Польщу, Португалію,
Румунію, Словаччину, Словенію, Угорщину, Фінляндію, Францію, ФРН,
Хорватію, Чехію, Швецію (показує на карті).
Внутрішня політика ЄС базується на розробці спільної програми
діяльності в сільському господарстві, телекомунікації, транспорті, енергетиці,
довкіллі.
Зовнішня – на розробці програми зовнішніх економічних зв‟язків і
торгівлі, поступовому посиленні своєї міжнародної ролі шляхом проведення в
життя спільного зовнішнього курсу та стратегії безпеки.
Учень. Зараз Україна – індустріально-аграрна країна зі значними
економічними ресурсами. Частка її національного доходу у світовому
виробництві становить більше 2%. За промисловим виробництвом цей
показник був вищим і дорівнював 2,5%. Водночас кількість її населення не
перевищує 1% від населення планети.
Учень. Україна посідає перше місце в світі за видобутком залізної,
марганцевої руд, збором цукрових буряків, соняшнику, четверте – за обсягами
видобутку виробництва сталі, збору картоплі, п‟яте – за виробництвом сірчаної
кислоти, шосте – мінеральних добрив. За абсолютними розмірами виробництва
деяких видів продукції Україна входить до десятки найбільших виробників. Це
стосується випуску телевізорів, шовкових тканин, виробництва електроенергії,
цементу, зерна, м‟яса, олії...
Учень. Україна не тільки задекларувала свою незалежність, вона
домоглася дипломатичного визнання на міжнародній арені. Вона переконала
світову громадськість у важливості свого державницького існування як
запоруки стабільності в Європі. Це було нелегкою справою, адже останні 300
років світ переконували, що української нації не існує...
Учень. Наша країна як європейська має свою Конституцію, національну
валюту. Україна – це повновартісна, повносила європейська держава. Вона
усвідомлює своє місце в сучасному світі. Має вольовий та гордий, працьовитий
народ, що хоче мати власну нормальну державу, поважає власну історію,
культуру і рідну мову. Наша держава – демократична, бо у ній народ бере
участь в управлінні її справами.
Учитель. Кожен з вас має право на думку. Отже, я хочу почути ваші
щирі слова про те,чи потрібен нам ЄС, що він нам дасть.
Вправа «Мікрофон», під час якої учні висловлюють власні думки
- Я думаю, що ми варті бути в ЄС, бо у Карпатах знаходиться
географічний центр, бо ми родом з Київської Русі, ми давно прийняли
християнство.
- Моя думка така: Європа – непогано. Але треба мати свою голову. Ми
самі маємо подбати про Україну. Звісно, у деяких питаннях Євросоюз може нам
сприяти.
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- Я вважаю, що політичні процеси, які відбулися останні часом і ті, яі
тривають у нашій країні, наближають нас до Європи. На мою думку, Україна
має вступити до ЄС. Це сприятиме підвищенню рівня життя народу, наблизить
його до європейських стандартів.
- Для того, щоб у наших людей з'явилося бажання бути в Євросоюзі,
влада має забезпечити людям високий життєвий рівень. Думаю, що в Європу
нам ще рано.
- Однозначно, я – за Євросоюз. Хіба погано буде, що ми зможемо вільно
пересуватися Європою, мати універсальні гроші, визнані у всіх країнах?
Берімось до роботи разом із новою владою, допомагаємо і вірмо їй – і Україна
себе ще покаже!
- Щоб вступити в ЄС, нам потрібна стабільна влада, повага до прав
людини, забезпечити виконання норм європейського права, треба мати
високоефективну ринкову економіку. Лише тоді ми зможемо з чистою совістю
стати членом ЄС.
- Нам не треба поспішати, усі плюси і мінуси варто обміркувати.
Потрібно дізнатись про те, чи не шкодують країни, які ввійшли у ЄС, що
зробили цей крок?
- Ми вже звикли до таких слів як євровалюта, європарламент, євромода, і
ще до багатьох, які починаються з «євро» і мають значення досконалості,
зразковості. Проте, хоч і живемо в центрі Європи, європейцями нас не
вважають, не пускають у євродвері. Кажуть, що ми ще не дозріли. Зробіть,
мовляв, щоб у всьому був у вас порядок, тоді і приймемо вас у цивілізовану
сім'ю. Я вважаю, що вони праві: ми повинні розпочати зміни в собі, а тоді вести
Україну у Європу.
Учитель. Я рада була чути ваші відповіді, роздуми. Вони щирі. І це
головне. Це означає, що ви не боїтеся розмірковувати, висловлювати свої
думки – значить, ви маєте європейське мислення, у вас формується новий
європейський світогляд. Діти, що для вас означає бути громадянином
європейської держави?
Продовження вправи «Мікрофон»
- Нова українська душа прагне і вимагає нової думки, нових життєвих
форм. Ми не звикли до стабільності, нас треба навчити наполегливо працювати. Нас миттю не запросять до європейської спільності. Головне, як на мене –
це праця на користь держави і себе.
- Європейська держава – не просто незалежна. Це країна: незалежності,
добробуту, свідомих громадян і справедливих законів, країна, яка шанує рідну
мову, права особистості. Отже, бути громадянином такої держави – значить,
мати національну свідомість, захищати інтереси нації.
- Думаю, що той, хто був на Майдані, відчув щастя жити у європейській
державі, бо сам відвойовував, захищав її. Європа вибухнула інтересом до нашої
країни. Ніхто від нас такого не сподівався. Але ми - Європа, ми – центр Європи.
І ми відчули себе європейською нацією.
- Щоб бути справжнім громадянином, потрібно все робити якнайкраще,
бо це є обов'язком; поважати результати своєї і чужої праці, не шкодити нікому
ні за яких обставин.
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Учень.
Я всім серцем люблю Україну свою,
Про майбутнє ми дбаєм щоднини:
А в Європу усім ми народом йдемо,
Щоб було якнайкраще людині.
І сьогодні настав вже омріяний час:
Незалежна – бо наша Вкраїна.
Із тризубом і гімном у Євросоюз
Іде наша земля – Україна!
Учитель. Отже, ми переконалися, що Україна – держава європейська.
Вона представлена в усіх європейських організаціях, співпрацює з ЄС,
громадяни України працюють у країнах Європи. Україна має своє мистецтво,
яке має європейський характер.
Україна є частиною Європи. Ми повинні все робити, аби прискорити вхід
у європейську співдружність. А це можливо лише за умови, що разом будемо
збагачувати Україну, дбати про її авторитет, підвищувати добробут громадян.
Учень. Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом –
статус, що дозволив громадянам України вільно перетинати міждержавні
кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства
для отримання дозволу, починаючи з 11 червня 2017 року. Cьогодні на часі є
основні питання реалізації євроінтеграційного курсу України. Йдеться про
створення зони вільної торгівлі та надання Україні статусу асоційованого члена
ЄС. Це питання суто політичне, яке відкриває Україні перспективу для
отримання плану дій щодо вступу в Євросоюз.
Cьогоднішній рівень відносин України та Європейського Союзу діловий
та практичний.
Учень. Ми українцями йдемо у світ і раді з того, що маємо свою державу,
мову, свій Майдан. Вірю, що у майбутньому пов'яжемо свою долю з Європою,
бо ми того варті, бо ми – серце Європи, бо нас підтримує слово Грушевського,
бо ми вслухаємося у заповіти Кобзаря, бо маємо ніжну душу Лесі і мужність
Франка, талановитість Марусі Чурай і хоробрість Мазепи.
Звучить уривок з пісні «Новий день над Україною» (вірші: С. Галябарда;
музика: Б. Кучер).
Знову сонце ласкаве промінь свій посилає
І степам, і долинам, і потокам гірським.
Це моя Україна день новий зустрічає.
Моя лагідна мати усміхається всім.
Там, де Січ Запорізька духом вольності лине,
І козацькії чайки в Чорне море пливуть.
А на київських кручах сяє злото Софії.
І на гору Чернечу нас дороги ведуть...
Бо козацькому роду та й нема переводу.
І у вічному небі, наче зорі горять.
Це моя Україна день новий зустрічає,
Величава княгиня, погляд ясних очей.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ОЧИМА УКРАЇНЦІВ
----------------------------------------------EUROPEAN UNION AS UKRAINIANS SEE IT
(урок для учнів 9-11 класів з використанням відеоматеріалів
та текстів для читання)
Objectives: - to increase pupils active involvement in all areas of the language
practice;
- to practice reading a text to extract specific information.
- to develop the ability to work in different activities (individually,
in groups, in pairs);
- to develop students‟ reading, listening, speaking skills;
- to enrich students‟ knowledge on the topic;
- to develop students‟ presentation skills.
Equipment needed: a Smartboard, a computer, a projector, access to Internet.
Materials needed: handouts for reading; quiz “What is the EU”, a video “A
brief history of the European Union”
Procedure
I. Getting ready for the lesson
1. Greeting, setting aims
2. Introduction to the topic
Teacher: We hear about the European Union every day on the news or read
about it in the newspapers. However, many people are not interested in the EU. Why
do you think this is?
The EU is not important to our lives.
The EU is much too complicated.
The media don‟t report enough about the EU.
All the important issues are decided in the Member States rather than
Brussels or Strasbourg, so it is enough to get involved with national politics.
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Politics is generally boring.
(Students’ answers.)
Teacher: What about you? What is your level of interest in the European
Union?
Student: My level of interest in the European Union is very high (fairly high,
moderate, low, very low, non-existent) because ___________________________
3. Get warmed up! Check your knowledge!
Aim: to get students ready to perceive the information on the topic, to
introduce them the task of the lesson, to check their knowledge on the topic
“What is the EU?” (http://europa.eu/teachers-corner/quiz/what-eu_en)
II. Main body
Watching the video
Aim: to give practice in identifying main concepts in the text of the film
unit, to teach students to perceive not only by listening but combine it with
watching.
A brief history of the European Union
(https://www.youtube.com/watch?v=XgnXwrsMBUs)
Pre-watching
Answer the questions
Why did a number of European leaders become convinced that they had to
unite economically and politically?
Can you predict what these numbers stand for?
1973
6
10
1986
2002
While-watching
Ask the students to watch and check their own predictions (from the previous
readiness activities)
Post-watching
History of the EU in pictures
Teacher: Match the pictures from the history of the European Union to the
correct captions.
1. After the Second World War, many cities all over Europe lay in ruins; here
is Frankfurt am Main in Germany.
2. A symbolic act: Jean Monnet (r.), President of the High Commission of the
European Coal and Steel Community (ECSC), presents the first block of „European‟
steel, so inaugurating the common market for steel in April 1953.
3. 25 March 1957: in Rome, representatives of the six founding countries,
Belgium, the Federal Republic of Germany, France, Italy, Luxembourg and the
Netherlands, sign the Rome Treaties establishing the European Economic
Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom).
4. On 7 February 1992, the Heads of State or Government sign the Maastricht
Treaty, establishing economic and monetary union.
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5. The 1997 Treaty of Amsterdam sets the seal on the step-by-step creation of
an area of freedom, security and justice; here is the treaty document with signatures
and official seals.
6. With a large image projected onto the European Commission building in
Brussels, the EU welcomes its new members Bulgaria and Romania in 2007.
7. On 10 December 2012, the Nobel Peace Prize was awarded to the European
Union in Oslo, Norway. The Nobel Prize Committee honoured the EU‟s contribution
over 6 decades to the advancement of peace, democracy and human rights in Europe.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.
Group Work
Aim: to give practice in group work for specific information.
Teacher: The European Union was founded by six countries, but was always
intended to be for the whole of Europe – that is to say, open to further members.
The EU now has 28 members and others are waiting at the door. What is it that
makes the EU so attractive to these other countries? And what‟s next in the
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enlargement process? We will discuss these questions. Let‟s read this the extract from
the Principles of the EU.
Principles of the EU
Way back in the Treaties of Rome signed in 1957, which established the
European Economic Community and the European Atomic Energy Community, the
„preamble‟ (the foreword to the treaty) read:
‘RESOLVED by thus pooling their resources to preserve and strengthen peace
and liberty, and calling upon the other peoples of Europe who share their ideal to
join in their efforts’
Today, Article 49 of the Treaty on European Union reads as follows:
‘Any European State which respects the values referred to in Article 2 and is
committed to promoting them may apply to become a member of the Union.’
Article 2 of the Treaty on European Union reads:
‘The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom,
democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the
rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member
States in a society in which pluralism, nondiscrimination, tolerance, justice,
solidarity and equality between women and men prevail.’
Teacher: Who can become a member? What do the principles set out in
Article 2 mean in practice? What does a country have to do if it wants to join the EU,
and what must it never do? What do you think? Fill in the table and discuss
A country …
can join the EU
cannot join the EU
… that does not have freedom of
the press
… that applies the death penalty
… that allows its citizens to
protest against the government
… in which the parliament is
elected on a regular basis
… in which a president governs
until he dies and is succeeded by
his son
… in which gays and lesbians
have the same rights as
heterosexuals
… in which the army determines
policy and may even intervene
in internal affairs with military
power
… in which people are
considered innocent until their
guilt has been established by a
court
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… in which there is only one
party which is therefore always
in government
… which protects minorities,
even where the majority would
like to put more pressure on the
minorities
Reading and Discussion
Aim: to give main concepts of the text, to discuss the text & develop
speaking skills
Teacher: And who are the gentlemen in the photos?

José Manuel Barroso (Portugal)
Martin Schulz (Germany)
Herman Van Rompuy (Belgium)
Teacher: There is currently much discussion within the EU and the Member
States about how the EU should look in the future. Many people are debating the
future of Europe. And naturally, the EU‟s top politicians are also thinking about it.
Here are some examples. Please read, analyze them – and then discuss what you
think of them.
The European Union of the future
José Manuel Barroso (Group 1)
President of the European Commission, speech given at the Brussels Think
Tank Dialogue – „The state of the EU in 2013: Heading towards federalism or
fragmentation?‟ Brussels, 22 April 2013:
„I agree that, at times when Europe often seems to shift between integration
and fragmentation, we need to come clear about our political plans, options and
intentions. It is a fundamental choice we have to make if we want the European idea
and the European values to succeed both within and beyond our borders.
I for one have not been afraid to use the forbidden word: federalism. To begin
with, it has precisely the opposite meaning of what a lot of people suspect or fear.
Federation is not a super state, but a democratic federation of nation states that can
tackle our common problems, through the sharing of sovereignty in a way that each
country and each citizen are better equipped to control their own destiny. It implies
an explicit acknowledgement that we cannot unite Europe against the Member States,
so we need to build it with the Member States. I believe in a Europe where people are
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proud of their nations but also proud to be European and proud of our European
values.
The European Union as we know it today already has a number of undeniably
federative elements: a supranational European Commission with a mandate to
promote the general European interest, a directly elected European Parliament, an
independent European Central Bank and a European Court of Justice based on a
system of law, the primacy of which is recognised over national law. All of these
institutions have supranational powers which have increased over time.
This division of power between the central level and the component states is
never set in stone and will always be disputable and disputed. Even in established
federal states, from the USA to Germany, there is an ongoing debate about
subsidiarity, about what the federal government can and must do, and about where its
power ends, and should end. For the next decades, I believe the European Union will
be more forward looking and more outward looking. It will be a powerful instrument
for European citizens and Member States to unite their efforts in shaping
globalization and in defending our common values. The world is changing very fast
and, together, European Member States can play a fundamental role. Only united and
with stronger common institutions will we be able to tackle the challenges of
economic and financial crises, of resource scarcity and climate change, of the
situation in the world about poverty and underdevelopment. And, together, we will
also create better conditions to protect our shared values and to keep, while
reforming, our social model, our social market economy and the most important
features of the European way of life.‟
Source: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-346_en.htm
Martin Schulz (Group 2)
President of the European Parliament, has written in a book about the European
Union:
„I am convinced that Europe needs to grow closer together if it is not to
founder. Coming out of the mouth of a European politician, this call may not surprise
many people – after all the public have been bored often enough with sermons telling
them that our Community is like a bicycle ride: if we stop pedaling, the bike will
topple over. But that is not what I mean. European integration does not necessarily
have to be taken further to prevent the EU from collapsing. It is quite possible to
conceive of a situation that could be accepted as a stable end-point of unification. But
we have not yet reached this situation. The increased cooperation that I have in mind
is based on the sober admission that we have not done a proper job in some places as
we built the European edifice. For example, we have a common currency, but no
common fiscal and financial policy. That was bound to go wrong, and now the muchquoted markets demonstrate every day how Europeans are pitted against each other
time and again because of this error. We have also taken a wrong turn in European
spending policy. Instead of investing in future growth areas, we are shoveling our
money into subsidy pits and keeping industries of the past alive artificially. Just as
bad is our positive babel of voices in foreign and security policy, which makes us an
international laughing stock. Above all, we also need some institutional clarity in the
EU in the medium term, as even specialists now find it hard to distinguish the
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specific competences of the President of the European Parliament, the Commission
President, the Council President and the President of the European Council. What we
urgently need is a true European government, elected and supervised by parliament.‟
Source: (Martin Schulz: Der gefesselte Riese: Europas letzte Chance, Berlin
2013)
Herman Van Rompuy (Group 3)
In a speech in Copenhagen, President of the European Council, spoke about
regaining the trust of citizens:
„The banking and public debt crisis has affected public confidence in the
strength of our economies. “Can Europe remain an attractive and competitive
continent in a world which is changing so quickly?” Yet there is also an anxiety
related to the European project. “Can the European Union offer the right answers?”
The fact is that all our economies have to adapt to a changing world. To remain
competitive, we Europeans must work more, better; be innovative and creative, and
we can no longer afford to live beyond our means. Reforms must be done – EU or no
EU. A public deficit of 15 % and a public debt of 160 % of GDP are unsustainable –
EU or no EU. The competitiveness of our economies must increase – EU or no EU.
But in the public eye, even when the decisions are taken by national leaders,
the blame often falls on the Union. The truth is, we did not change in good times, or
not enough, so we have to change in bad times. However, we are still better off
changing together! All Europe‟s political leaders know this, and act accordingly, as I
witness at every summit. But how can we convince citizens? That is the ultimate
challenge. Jobs, growth, and their prerequisite, political and financial stability: these
are the main ingredients to bringing back people‟s confidence: their confidence in the
strength and resilience of our continent, of Europe‟s economies, and their confidence
in the European project. Once again, the two are closely linked. There is another way
for politicians to regain the confidence of the public.
Leaders must tell the truth. One such truth is that the impact of reforms on
growth and jobs takes time. Another, that the ultimate answer to the crisis does not lie
in the creation of financial instruments (funds and bonds), but in changes in the real
economy. Yet another, that the cost of non-Europe would be unbearable.
Those who pretend that their country can succeed on its own do not just sell
illusions, but lies! Populism and nationalism cannot provide answers to the
challenges of our times. Politicians must set out clearly what is at stake.
They also have to speak out loudly their European convictions. How can you
ask to favour the European cause if the leaders themselves do not have the courage to
defend and promote European integration? It is as simple as that. We need European
policies, but also European language.‟
(„Beyond the institutions: Why Europe today?‟ Speech by Herman Van
Rompuy, President of the European Council, at the Europe Conference in
Copenhagen, 11 May 2012.)
Source:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/
130149.pdf
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Teacher: How do you see things? The development of the European Union
particularly affects the younger generation, who will live and shape their lives in the
21st century. What do you want? What is important to you?
Take the views of the European leaders as a basis for tackling these questions.
Each make up your own list of priorities. What are the three most important points
for you? And three more things you definitely do not want. The list could look like
this:
I definitely want:
I certainly don’t want:
1.
1.
2.
2.
…
…
III. Summary
1. Home assignment: The year 2030 and me.
Teacher: Where do you want to be living in 2030 and what would you like to
be doing? Everyone will surely answer this question differently. But whether your
wishes come true depends not only on your personal abilities and good luck but also
on the political situation.
In 2030 I would like to live in and work as a…………..
I see my personal situation like this:…………….
To achieve these goals, I want the following from my country’s politicians
today:………………
This is what I want from European policy-makers today:…………
2. Evaluation of the lesson

Бузько Вікторія Леонідівна,
учитель фізики КЗ «НВО № 6
«СЗШ I-III ст., ЦЕВ «Натхнення»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»,
кандидат педагогічних наук
ІСТОРИЧНА ОДІССЕЯ
(урок-гра для учнів 10 класу)
Правила гри. Виготовляється ігрове поле з ілюстраціями, які
зображають різні фізичні явища чио події, пов‟язані з історією фізики, або
портрети вчених-фізиків. Учасники гри поспішають до фінішу. На шляху вони
зустрічають багато перешкод у вигляді питань або картинок, зміст яких треба
пояснити. Ігрове поле кріпиться до дошки. У ролі фішок використовуються
різнокольорові магніти. Гра організовується у вигляді змагання між командами.
Представники команд по черзі кидають кубики і пересувають фішку відповідно
до кількості номерів на кубику.
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Якщо фішка потрапила на зелений квадрат, вони повинні скласти
розповідь за зображеною картинкою (у даній грі розповісти про вченого,
зображеного на картинці, і про основні відкриття або винаходи, які зроблені
ним). Якщо учень не зміг виконати завдання, його фішка залишається на місці,
якщо відповів – рухається вперед (кількість номерів + три квадрата). Якщо
фішка потрапляє на червоний квадрат, учень повинен дати відповіді на два
додаткові запитання, що стосуються відкриттів українських учених, зроблених
у певний період.
Якщо фішка потрапляє на жовтий квадрат, то: правильно відповівши на
поставлене питання, учень залишається на ньому; якщо ж він відповідає
неправильно – повертається на декілька кроків назад. Якщо фішка потрапляє на
синій квадрат, то: правильно відповівши на питання, учень переміщається на
декілька квадратів уперед; якщо ж відповідає неправильно – залишається на
місці. Перемагає той учасник (або та команда), чия фішка швидше дістанеться
до квадрата № 145 (рис.1). Дану гру доцільно запропонувати учням 9-го класу
на підсумковому уроці. За декілька тижнів до гри учні отримують завдання
ознайомитися з біографіями і досягненнями вчених-фізиків, які зробили
значний внесок у розвиток фізичної науки.
1. Юрій Михайлович Дрогобич (Котермак) (1450-04.02.1494) – доктор
філософії та медицини, професор. Народився в м. Дрогобичі (Львівська
область). Закінчив Болонський університет (Італія), зі 1476 р. працював у
даному університеті. У 1478 р. отримав ступінь доктора філософії, а згодом –
доктора медицини (1482).
Ю. М. Дрогобич складав щорічні прогностики і календарі-альманахи про
видимий рух планет, взаємне розміщення планет і Сонця, досліджував та
«оцінив» затемнення Сонця.
7. Початок ХІХ ст. – винайдено центральне парове опалення й обладнано
ним перший будинок. (Василь Каразин, Харківський університет). Дайте
відповідь на запитання: що називають конвекцією?
8. 1874 р. – уперше здійснено передачу електроенергії на відстань – Федір
Піроцький. У 1880 році ним же сконструйовано перший у світі трамвай та
електровоз. Запитання: що називають електричним струмом; умови існування
електричного струму в колі?
13. Олександр Дмитрович Засядько народився в с. Лютенька Гадяцького
району Полтавської області 27 травня 1779 р. Служив військовим у російській
армії. Із 1829 року – генерал-лейтенант. У 1799-1827 роках – учасник усіх
військових кампаній, що їх проводили російські війська. У 1815 р. почав
працювати над створенням бойових порохових ракет. Сконструював пускові
станки залпового ракетного вогню, винайшов оригінальну ракету розривної дії
(1818 рік), розробив тактику бойового застосування ракетної зброї.
25. Розповісти про Миколу Івановича Кибальчича. Народився в селищі
міського типу Короп Чернігівської області 19 жовтня (31 за н. с.) 1853 року. По
духу – революціонер, народоволець і водночас винахідник. Навчався у СанктПетербурзі в інституті, пізніше – у медико-хірургічній академії. Був ув‟язнений
і відбував ув‟язнення в Лук‟янівській тюрмі м. Києва. Після звільнення керував
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лабораторією вибухових речовин. Удруге був заарештований у 1889 році і за
судовим процесом про вбивство царя засуджений до смертної кари. У в‟язниці
розробив проект реактивного літального апарата. Він першим висловив ідею
застосування реактивних двигунів у повітроплаванні.
36. Народився Іван Павлович Пулюй (учений змінив прізвище Пульгуй
на Пулюй у 1881 році) у містечку Гримайлові на Тернопільщині в небагатій,
але порядній і поважній родині бургомістра. У 1864 р. Іван Пулюй з відзнакою
закінчив Тернопільську класичну гімназію і в цьому ж році вступив на
теологічний факультет Віденського університету. Одночасно він відвідував
лекції з математики, фізики та астрономії. По закінченні курсу богослов‟я
замість отримання сану священика, усупереч волі батьків, І. Пулюй у 1869 р.
вступив на філософський факультет Віденського університету. Після
закінчення навчання у 1872 р. він став асистентом кафедри експериментальної
фізики цього університету, а згодом – асистентом-викладачем кафедри фізики,
механіки та математики Військово-морської академії у м. Фіуме (тепер Рієка в
Хорватії). У 1875 р. Іван Павлович вступив у Страсбурзький університет, де
вивчав електротехніку, з відзнакою захистив дисертацію і здобув ступінь
доктора філософії цього ж університету (спеціалізація з фізики). Потім він
повернувся до Відня, де працював приват-доцентом Віденського університету,
обіймав посаду технічного директора електротехнічного бюро.
Подальша доля вченого пов‟язана з Прагою. Професор І. Пулюй
очолював кафедру фізики в Німецькій вищій технічній школі. У 1902 р. він став
першим деканом першого в Європі електротехнічного факультету,
забезпечуючи найвищий рівень наукових досліджень у своїй лабораторії. Разом
з ним працювали викладачі й студенти-політехніки, а також професори з інших
навчальних закладів (чеських і німецьких). Маючи глибокі знання та веселу
вдачу, професор І. Пулюй здобув неабиякий авторитет серед учених,
громадських діячів та промисловців. Серед його добрих знайомих був і
видатний фізик А. Ейнштейн.
Характерною рисою наукової творчості Пулюя є те, що об‟єктом його
вивчення завжди були проблеми, які перебували в центрі уваги фізичної науки
та технічного прогресу: молекулярна фізика (сімдесяті роки), катодні промені
(початок вісімдесятих, електротехніка, властивості та природа рентгенівських
променів).
У галузі електротехніки вчений удосконалив технологію виготовлення
розжарювальних ниток для освітлювальних ламп, першим дослідив неонове
світло. Його лампи були набагато кращими від ламп Едісона і демонструвалися
1884 р. на всесвітній виставці в м. Штайєрі. У дослідженнях ламп Івану
Павловичу допомагала панна Катерина-Йосифа-Марія Стозітська, яка згодом
стала його відданою дружиною (заради його досліджень вона навіть відрізала
свої коси і віддала волосся для сирівцю – його карбонізували й припаювали до
ламп).
Низка
промислово
розвинених
країн
Європи
запатентували
запропоновану Іваном Пулюєм конструкцію телефонних станцій та
абонентських апаратів, зокрема застосування розподільчого трансформатора. За
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участю І. Пулюя запущено ряд електростанцій на постійному струмі в АвстроУгорщині, а також першу в Європі електростанцію на змінному струмі.
Світове визнання отримали дослідження катодних променів в апаратах
власної конструкції. «Лампа Пулюя» (1881) була прототипом рентгенівської
трубки.
37. 1908-1911 рр. – сконструйовано і побудовано перший у світі
одногвинтовий вертоліт (гвинтокрил) Ігорем Івановичем Сікорським.
43. Георгій Еріхович Лангемак народився 26 червня (8 липня за новим
стилем) 1898 р. в м. Старобєльську Луганської області в сім‟ї вихідців із
Франції. Його батьки та сестра Марія викладали французьку мову, що була
рідною для їхньої сім‟ї. Дитинство та юність Георгія пройшли в Єлисаветграді
(Кропивницький), де він навчався з 1907 по 1916 рік у чоловічій гімназії.
Закінчивши на «відмінно» цей навчальний заклад, він у 1916 р. вступає на
філологічний факультет Петроградського університету. Вагоме значення мали
дві публікації Г. Лангемака в 2-ому випуску праць інституту «Ракетна техніка».
У статті «До питання про підвищення швидкості й дальності реактивних
снарядів» викладено рекомендації з оптимізації параметрів снаряда, що
дозволяють значно збільшити дальність стрільби. У другій статті «Ракетні
авіаційні бомби» Георгій Еріхович обґрунтував ідею про доцільність
використання реактивної тяги для авіаційних бомб. Публікація завершується
словами: «Ми бачимо, що застосування ракетного заряду дає ряд надзвичайно
важливих переваг, з яких головні: можливість збільшення приблизно вдвічі
пробивної здатності бомби, можливість зменшення польотної ваги бомби при
тій же пробивній здатності, нарешті, можливість скорочення часу падіння
бомби, а отже, збільшення її влучності». За час роботи в інституті Георгій
Лангемак практично завершив роботу над реактивними снарядами РС-82 мм і
РС-132 мм, які потім стали основою реактивного міномету «Катюша». У
1933 р. в ГДЛ були проведені офіційні полігонні випробування із землі,
морських суден і літаків 9 видів ракетних снарядів різних калібрів на
бездимному поросі конструкції Б. Петропавлівського, Г. Лангемака і
В. Артем‟єва. У січні 1938 року Г. Лангемака розстріляли.
55. 1923 р. – уперше за допомогою камери Вільсона, розташованої у
магнітному полі, спостерігали викривлення траєкторій польоту α-частинок
незалежно один від одного Петро Капиця і Д. Скобельцин. Які ви знаєте
методи реєстрації іонізованих частинок? Що називають радіоактивністю?
57. 1920-1926 рр. – проведено візуальні спостереження Марса за
допомогою 270-мм телескопа, на основі яких було складено карту поверхні
планети Барабашовим Миколою Павловичем. Назвіть планети Сонячної
системи.
71. Микола Федорович Герасюта (18.12.1919-10.04.1987) – учений у
галузі механіки, член-кореспондент АН УРСР з 1967 року. Народився в
м. Олександрії (тепер Кіровоградська область). Закінчив Одеський університет
(1941). З 1954 р. працював у конструкторському бюро «Південне» (з 1966 р. –
заступник головного конструктора), водночас з 1955 р. – у Дніпропетровському
університеті (з 1962 р. – професор). Наукові праці стосуються прикладної
механіки, машинобудування, ракетно-космічної техніки. За створення ракети
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Р-12 Микола Федорович був нагороджений у 1959 році орденом Леніна. У
листопаді 1960 року йому присуджено вчений ступінь доктора технічних наук.
У 1961 році за видатні заслуги у створенні зразків ракетної техніки й
забезпеченні успішного польоту людини в космічний простір М. Ф. Герасюті
було присвоєне звання Героя Соціалістичної Праці. Микола Федорович –
співавтор розробки чотирьох поколінь бойових ракетних комплексів від Р-12 до
Р-36М і ракет-носіїв «Космос», «Циклон», «Зеніт». У 1962 році він став
заступником Головного конструктора КБ «Південне» з питань розробки
системи керування, динаміки й керування польотом ракет (на цій посаді він
пропрацював чверть століття). Одночасно він керував розрахунковотеоретичним комплексом, що повинен був забезпечувати науковими
дослідженнями й розрахунковими роботами всі етапи створення нових бойових
і космічних ракет.
87. Юрій Васильович Кондратюк народився 9 (22 за н. с.) червня
1897 року в Полтаві. Учений, винахідник, один із піонерів космічних польотів.
Виховувався у свого діда – земського лікаря Я. Доценка. У 1916 році закінчив
другу Полтавську гімназію. Того ж року вступив до Петербурзького
політехнічного інституту. З 1918 року працював у Полтаві, Клові та на
ст. Бобринська, 1921-25 рр. у Малій Висці (Кіровоградської області) на
цукровому заводі, з 1925 – на станціях Криловська та Ельхотово (Північний
Кавказ). У 1927 році Кондратюк переїздить до Новосибірська, де займається
проектуванням елеваторної техніки. Із 1933 року працював в українському
науково-дослідному інституті промислової енергетики в Харкові науковим
керівником групи з проектування і будівництва найбільшої в світі Кримської
вітроелектростанції. Розробки Кондратюка з будівництва залізобетонних веж і
вітротехніки використані, зокрема, при будівництві телевеж. Під час війни
працював у Центроенергобуді (Москва). Незалежно від К. Ціолковського
Ю. Кондратюк розробив основні проблеми космонавтики, космічних польотів,
конструювання міжпланетних кораблів, які виклав у праці «Тим, хто буде
читати, щоб будувати» (1918-1919 р. р.). Ця праця згодом була доопрацьована
вченим і видана в Новосибірську під назвою «Завоювання міжпланетних
просторів» (1929 р.). У ній автор вивів основні рівняння польоту ракети,
розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів, виклав
теорію багатоступінчастих ракет, запропонував також використовувати для
ракетного палива деякі метали і неметали та їх водневі сполуки. У книзі було
розглянуто проблеми створення проміжних міжпланетних ракетних базсупутників планет, повернення космічних кораблів на Землю та їх посадку з
гальмуванням атмосферою, ідею використання гравітаційного поля небесних
тіл для розв‟язання цих проблем.
У працях Ю. Кондратюка питання ракетодинаміки, ракетобудування та
інші, пов‟язані з освоєнням космічного простору, знайшли свої розв‟язання.
Багато з них використовувались і використовуються в міру розвитку
космонавтики, зокрема, при створенні космічних систем, при розрахунках
траєкторій польотів для посадки на місячну поверхню. Загинув Ю. Кондратюк
на фронті у 1942 році [52].
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86. 1932 р. – запропонована протонно-нейтронна модель будови атомного
ядра (Дмитро Іваненко, незалежно від В. Гейзенберга). Хто перший
запропонував ядерну модель атома? Назвіть склад ядра атома.
97. Володимир
Миколайович
Челомей
(30.06.1914-8.12.1984) –
винахідник крилатих ракет, видатний конструктор у галузі ракетної техніки,
академік АН СРСР. Народився у м. Сєдльце на українському Підляшші (тепер
м. Сєдльце, Польща) в учительській родині. «Батько» ракети-носія «Протон», за
допомогою якої були виведені в космос космічні кораблі «Союз», «Мир»,
«Прогрес», автоматичні станції «Вега», які вивчали Венеру і комету Галлея,
інші апарати.
У 1937 році Володимир Челомей закінчує з відзнакою Київський
авіаційний інститут. Наукою почав займатися ще будучи студентом. Щасливе
поєднання глибокого теоретичного проникнення з чудовою винахідливістю
інженера особливо проявилися під час його роботи в галузі ракетної техніки.
Працюючи з початку Великої Вітчизняної війни в Центральному інституті
авіаційного моторобудування, він втілює свою студентську мрію – створює
новий тип двигуна (пульсуючого повітряно-реактивного), який знайшов
широке використання в крилатих ракетах та інших ракетних установках.
Володимир Миколайович є автором нової ідеї розкриття крила ракет у повітрі,
технічне рішення якої визнане у всьому світі.
У 1959 році В. Челомея призначають генеральним конструктором. У
керованому ним конструкторському бюро за участю суміжних організацій і
була створена ракета-носій «Протон», що знаменувало собою початок нового
етапу в освоєнні космосу. Згодом у цьому КБ були створені станції серії
«Салют».
Упродовж декількох років В. Челомей викладав і керував МВТу
ім. М. С.Баумана кафедрою коливань і механічних процесів, був блискучим
популяризатором науки.
102. Корольов Сергій Павлович народився 12 січня 1907 року у
м. Житомирі. Закінчив у 1924 році в Одесі професійну технічну школу. У 192426 рр. навчався в Київському політехнічному інституті. У 1930 році закінчив
вище технічне училище і одночасно Московську школу льотчиків. Розробив
кілька конструкцій планерів. Був одним з організаторів, а пізніше й
начальником групи вивчення реактивного руху. Група створила і запустила в
1933 році рідинну ракету «ГІРД-0,9».
У кінці 1933 року С. Корольов – заступник директора з наукової частини
реактивного науково-дослідного інституту, а з 1934 році – керівник відділу
ракетних літальних апаратів. Розробив низку проектів, у тому числі проект
керованої крилатої ракети і ракетопланера. У 1942-45 р.р. – заступник
головного конструктора двигунів у дослідно-конструкторському бюро,
займався оснащенням серійних бойових літаків рідинними ракетними
прискорювачами.
Подальша діяльність ученого пов‟язана зі створенням ракетної техніки.
Зокрема, він очолював розробку і запуск балістичних, геофізичних ракет, ракетносіїв і кораблів-супутників «Восток», «Восход», супутників серії «Електрон» і
«Молния», багатьох супутників «Космос», перших автоматичних міжпланетних
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станцій (АМС) «Зонд». Ракетно-космічні системи, створені під його
керівництвом, дали змогу здійснити запуски штучних супутників Землі і
штучних супутників Сонця, польоти АМС на Місяць, Венеру, Марс, а також
м‟яку посадку на поверхню Місяця.
104. Ким і коли була сконструйована перша високопродуктивна вітрова
електростанція? (1936 р. – Юрій Кондратюк). Назвіть альтернативні види
енергетики.
110. 1942 р. Винайдені зварювальні головки для дуги, що
саморегулюється (Борис Патон). Що називають електричною дугою? Назвіть
види самостійних розрядів.
120. Олександр Теодорович Смакула (09.09.1900-17.05.1983) увійшов в
історію науки як один із найвидатніших українських фізиків ХХ ст. Він є
гордістю не лише українського народу, а й світової науки. Понад 40 років свого
життя Олександр Смакула віддав науці за межами України. «Але своєї
Батьківщини не забув і повік не забуду», – писав він у 1964 році.
Народився український учений 1900 року в селі Доброводи неподалік від
Збаража на Тернопільщині в селянській родині. Закінчив початкову школу у
рідному селі, вчився в Збаразькій, а пізніше – Тернопільській гімназії.
Згодом, у 1922 р., О. Смакула успішно закінчив навчання в
Тернопільській гімназії і того ж року склав іспити до Геттінгенського
університету – відомого європейського наукового центру в Німеччині. 1927 р.
Олександр здобув науковий ступінь доктора філософії, успішно склавши
докторський іспит, та став працювати асистентом у фізичному інституті під
керівництвом знаменитого професора Роберта Поля. Олександр Смакула мав
добру наукову перспективу в Німеччині, та все-таки прагнув повернутися на
рідну землю. 1928 року він, на запрошення колишнього вчителя і земляка
професора А. Музички, приїхав до Одеси працювати в університеті. Професор
Поль відкликав його до Німеччини. І вже з 1930 року молодий учений почав
працювати у Гайдельберзі в Інституті медичних досліджень керівником
оптичної лабораторії, а з 1934 р. – керівником дослідної лабораторії всесвітньо
відомої фірми Карла Цайсса в Єні.
У 1935 році О. Смакула робить епохальне відкриття, на яке отримав
перший у світі патент, – спосіб поліпшення оптичних приладів, що отримав
назву «просвітлення оптики». Суть відкриття в тому, що поверхню скляної
лінзи покривають спеціальним шаром певного матеріалу, що значно зменшує
відбивання світла від поверхні лінзи й одночасно збільшує контрастність
зображення. Оскільки оптичні лінзи є основним елементом різних приладів –
фотоапаратів, мікроскопів, телескопів, перископів, стереотруб, біноклів, різних
оптичних пристроїв до стрілецької зброї тощо – це відкриття стало вагомим
здобутком, яким користується все людство до сьогодні, як на Землі, так і в
космосі для фотографування Землі та інших планет. Проте мало хто знає, що
цим епохальним відкриттям ми завдячуємо українському вченому і
винахідникові О. Смакулі. Одним із перших застосував поняття квантової
механіки
для
з‟ясування
механізмів
взаємодії
електромагнітного
випромінювання з твердими тілами. Вивів кількісне математичне
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співвідношення, відоме як «формула Смакули» (1930), яке застосовується і
тепер у всьому світі.
127. Борис Павлович Грабовський (08.06.1901-13.01.1966) – ученийвинахідник, конструктор першої у світі установки електронного телебачення.
Народився в м. Тобольську (Росія), син відомого українського поета Павла
Грабовського. Грабовський винайшов і запатентував (патент № 5592) перший у
світі апарат «телефот» (1927) – праобраз нинішнього телевізора, у якому
використав пучки електронів для передачі та прийому зображень. Перша
публічна демонстрація передачі зображення на відстань відбулася 26 липня
1928 року на дослідній станції Середньоазіатського округу зв‟язку в
присутності комісії. Тоді вперше у світі було передане електронним способом
рухоме зображення на відстані 20 кроків. Для другого випробування (4 серпня
1928 р.) в центрі Ташкента виготовили 18-метрову телевежу; на екрані
приймача діаметром 12 см було видно обличчя перехожих, рухомий трамвай.
Цю подію зафіксували кінооператори.
Грабовський має 50 заявочних свідоцтв, 12 патентів і авторських
свідоцтв, серед його винаходів: катодний осцилятор, зябра для дихання людини
у воді, катодний комутатор.
Дайте відповідь: що називають тріодом? діодом?
145. Тамм Ігор Євгенович (1895-1971) – фізик-теоретик, засновник
наукової школи, академік АН СРСР (1953), Герой Соціалістичної Праці (1953).
Праці з квантової теорії, ядерної фізики (теорія обмінних взаємодій), теорії
випромінювання, фізики твердого тіла, фізики елементарних частинок. Один з
авторів теорії випромінювання Черенкова-Вавілова. У 1950 запропонував
(разом з А. Сахаровим) застосовувати нагріту плазму, розташовану у
магнітному полі, для одержання керованої термоядерної реакції.
Тамм Ігор Євгенович народився 26 червня (8 липня) 1895 року на
узбережжі Тихого океану у Владивостоці в родині Ольги Тамм й Євгенія
Тамма, інженера-будівельника.
У 1898-му році сім‟я Таммів відправилась назад у центральну Росію, але
не сушею, а морем, відвідавши на пароплаві Японію, Китай, Сіам, Індію,
Єгипет і Туреччину. Прибувши в Малоросію, Тамми осіли в Єлисаветграді
(нині Кіровоград, Україна). У Єлисаветграді І. Тамм жив з 1898 р. до 1913 р.
Здібного юнака хвилювали соціальна несправедливість, соціалізм, література,
менше його цікавили біологія й історія, і лише на останньому місці стояла
фізика. Проте після закінчення гімназії на вимогу батьків він поїхав навчатися
до Единбургського університету (з того часу в його англійській вимові зберігся
шотландський акцент, що так здивував згодом нобелівську комісію й шведську
королівську родину). У 1914 році Ігор повернувся до Росії і вступив на фізикоматематичний факультет Московського державного університету. Але
незабаром почалася Перша світова війна. Навесні 1915 року він пішов
добровольцем і став «братом милосердя» – під снарядами виносив поранених,
доглядав за ними й писав у листах, що вчиться під бомбами «тримати себе в
руках». Диплом про завершення навчання в МДУ він одержав у 1918 році. Під
час революції 1917 року Тамм активно включився у політичну діяльність, мав
успіх і був обраний делегатом від Єлисаветграда на перший з‟їзд Рад. Він
входив у фракцію меншовиків-інтернаціоналістів. Основні напрямки наукової
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творчості Тамма відносяться до квантової механіки, фізики твердого тіла, теорії
випромінювання, ядерної фізики, фізики елементарних частинок, а також до
розв‟язування низку прикладних завдань.
У 1930 р. І. Тамм створив квантову теорію розсіювання світла на
кристалах і теорію розсіювання світла електронами. У 1931 р. він (разом із
С. Шубіним) розробив квантову теорію фотоефекту в металах. До цього
напряму відносяться й роботи, у яких була обґрунтована можливість особливих
станів електронів на поверхні кристалічного тіла (рівні Тамма, 1932 р.). Ці
роботи згодом набули вагомого значення у зв‟язку з розвитком фізики
поверхневих явищ і мікроелектроніки.
У 1937 р. разом з І. Франком І. Тамм розробив теорію ЧеренковаВавилова випромінювання (Нобелівська премія).
У 1934 р. й 1936 р. Тамм публікує роботи, які стосуються природи
ядерних сил. Ці праці мали суттєвий вплив на вирішення проблеми сильних
взаємодій. У галузі ядерної фізики широкої популярності одержав також метод
трактування взаємодії ядерних елементарних частинок (метод Тамма-Данкова,
1945 р.). У прикладній фізиці найбільшу популярність одержали виконані в
1950-1953 рр. спільно з А. Сахаровим роботи з утримання й термоізоляції
плазми за допомогою магнітних полів.
Гру закінчено! Переможці отримують нагороду.
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Лисенко Оксана Миколаївна,
учитель початкових класів
Маловисківської ЗШ №3 I-III ст.
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області,
учитель-методист, лауреат
обласної педагогічної премії
імені Василя Сухомлинського
МИ ДЛЯ ЄВРОПИ – ЄВРОПА ДЛЯ НАС...
НОВІ ГОРИЗОНТИ ВІДКРИТИ ВЖЕ ЧАС!
(інтерактивні вправи для моделювання Першого уроку)
Гра «Хрестики-нулики: мандруємо країнами Європи (Євросоюзу)»
(за мотивами відомої гри)
Вікова категорія: середні та старші класи.
Готується ігрове поле:
ДЕРЖАВНІ
СТОЛИЦЯ
МОВА
СИМВОЛИ
ВІДОМІ
СПОРУДИ

ЛІТЕРАТУРА

ПРИРОДНІ
ДИВА

ТРАДИЦІЙНІ ПОПУЛЯРНИЙ ІСТОРИЧНИЙ
СТРАВИ

СПОРТ

ДІЯЧ

Опис: Грають дві команди: «Хрестики» і «Нулики». Завдання полягає у
тому, щоб дати правильну відповідь на питання, яке «приховане» під обраною
коміркою. Якщо одна команда не відповідає, право відповіді переходить до
іншої. За правильну відповідь комірку позначають логотипом команди, яка
впоралася із завданням. Гра триває, допоки не буде заповненим усе ігрове поле.
Якщо жодна з команд не може відповісти, дозволяється користування
ґаджетами (обом командам одночасно).
Комірки ігрового поля можна змінювати за вибором учителя.
Наприклад, країна – ФРАНЦІЯ:
1. Столиця – Париж.
2. Державні символи: прапор, що складається з трьох вертикальних смуг
– синьої, білої і червоної. Французька республіка не має офіційного герба.
3. Мова: французька.
4. Відомі споруди: Ейфелева вежа.
5. Література: Оноре де Бальзак, Віктор Гюго, Альбер Камю.
6. Природні дива: річки Сена та Рейн, гори Альпи.
7. Традиційні страви: устриці, жаб‟ячі лапки, цибулевий суп.
8. Популярний спорт: футбол та регбі.
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9. Історичний діяч: кардинал Ришельє, Наполеон Бонапарт.
Перелік країн Європейського Союзу: Австрія; Бельгія; Болгарія; Велика
Британія; Греція; Данія; Естонія; Ірландія; Іспанія; Італія; Кіпр; Латвія; Литва;
Люксембург; Мальта; Нідерланди; Німеччина; Польща; Португалія; Румунія;
Словаччина; Словенія; Угорщина; Фінляндія; Франція; Хорватія; Чехія;
Швеція.
Гра «Єврокв’ярні»
(за мотивами методики «Світова кав’ярня»)
Вікова категорія: середні та старші класи.
Учасники сідають за столики. На столах замість скатертини – аркуші
паперу (ватману), поділені на сектори.

Опис: У центрі – прапорець певної європейської країни, зокрема й
України. Кожна група працює маркером визначеного кольору. За сигналом
команди заповнюють необхідною інформацією обраний сектор. Після
наступного сигналу переходять до інших столиків, рухаючись за годинниковою
стрілкою. Гра триває, поки учасники не повернуться до старту. Виграє та
команда, яка правильно та в повному обсязі заповнила сектор на кожному
столику. Саме тому й маркери в команди певного кольору.
За потреби вчитель може підготувати додаткові матеріали для роботи в
групах: малюнки, ілюстрації, енциклопедії, текстові картки тощо.
Після виконання роботи проводиться презентація.
Рекомендовано закінчити гру:
- приготуванням та частуванням традиційними стравами країн, про які
йшла мова;
- прослуховуванням музичних творів і виконавців різних стиль обраних
країн;
- переглядом і обговоренням фрагментів кінофільмів мовою оригіналу
тощо.
Гра «Європазли»
Вікова категорія: початкові та середні класи.
Учитель готує частини великого пазла (ватману) за кількістю членів
групи. Окрім цього, необхідно підготувати ілюстративний матеріал: світлини,
малюнки, вирізки із газет, журналів, текстові повідомлення. Кожен член групи
отримує індивідуальне завдання: оформити власну частину пазла відповідно до
особливостей запропонованої вчителем країни.
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Прогнозований результат: склавши частини пазла, група отримує цілісну
картинку, яка дає уявлення про культурні, політичні та інші ознаки певної
країни.
Наприклад: спільний пазл про Україну.

Виготовлення лепбуків про країни Європи
Вікова категорія: будь-які класи.
Лепбук – це навчальна папка, присвячена якійсь одній темі. Секрет
криється в його оформленні: тут доречно використовувати різноманітні
кишеньки, додаткові розвороти, «віконця» й інші цікаві варіанти стилізації.
Це чудова розвивальна гра з індивідуальним характером, яка, окрім
потрібної інформації, дасть учням ще й поштовх до творчості!

Ланцюжок понять
Вікова категорія: будь-які класи.
По вертикалі пишемо назву країни, до кожної літери добираємо слова,
поняття, терміни, пов‟язані із вказаною державою.
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Мозковий штурм
(на «долоньках»)
Вікова категорія: будь-які класи.
Діти отримують шаблони долоньок, на яких пишуть відповідь на
запитання «Що я можу запропонувати європейцям?».
Вправа «Мої кроки до Європи»
Вікова категорія: будь-які класи.
Діти отримують шаблони стопи по декілька штук на кожного, на яких
пишуть відповідь на питання «Що мені необхідно, щоб наблизитися до
європейської спільноти?».
Вправа «Знайдіть спільне»
Вікова категорія: будь-які класи.
Учитель готує порівняльну таблицю для пари учнів чи групи:
В Україні є:
Впиши назву країни або країн з такою ж
ознакою.
Президент
Моря
Гори
Кам‟яне вугілля
Назва починається з літери "У"
У назві країни 7 букв
Тощо
Вправа «З якої країни казковий герой?»
Вікова категорія: початкові класи.
Завдання: віднайти рідну країну казкового героя. За можливістю назвати
назву казки та її автора.
Кіт у чоботях
Франція
Карлсон
Швеція
Цибуліно
Італія
Пітер Пен
Англія
Вінні Пух
Англія
Білосніжка
Німеччина
Спляча красуня
Франція
Піноккіо
Італія
Попелюшка
Франція
Геркулес
Греція
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Прислів’я народів Європи
Вікова категорія: початкові класи.
Завдання: з'єднати частини прислів'їв із запропонованих частин.
Наприклад:
Краще без хліба,
ніж без розуму (Швеція).
Хто слова не тримає,
той честі не має (Чехія).
Хто сіє колючки,
той збере будяки (Франція).
Що з серця виходить,
те до серця доходить (Франція).
Треба з‟їсти не одну хлібину,
доки пізнає людина людину (Угорщина).
Хто літо змарнує,
той зиму почує (Польща).
Як нема без кісток риби,
так нема без хиби людини (Німеччина).
Вправа «Чия тінь?»
Завдання: упізнати за контурами країну, назвати її.
Пофантазуй: на що схожа країна за своєю тінню?
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Кизименко Валерій Олександрович,
методист КПНЗ
«Кіровоградський обласний центр
дитячої та юнацької творчості»,
переможець обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості»
ВИВЧАЙ ЄВРОПУ – ЗМІНЮЙ УКРАЇНУ –
КРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ!
(виховний захід інтелектуального спрямування
для дітей та юнацтва)
Мета: покращити знання молоді про Європейський Союз, основні
напрямки його діяльності, країни-члени ЄС, європейські цінності, історію,
економіку, культуру; сприяти формуванню усвідомлення власної ролі й
значення у житті держави, причетності до європейського співтовариства;
прищепити дітям і молоді навички самостійного здобування інформаційних
матеріалів щодо роботи ЄС у цікавій пізнавально-ігровій формі.
Завдання: стимулювання дітей та молоді до поглиблення знань про ЄС;
залучення гуртківців до підготовки заходів і формування навичок самостійної
роботи; формування інтелектуальної, активної, розвиненої та творчої
особистості; залучення педагогів і батьків до спільної роботи з дітьми над
підготовкою заходів.
Вікова категорія: 15-21 рік.
Рекомендована структура фестивалю передбачає висвітлення таких
питань:
- цілі, принципи, етапи формування Європейського Союзу;
- символіка ЄС;
- основні документи ЄС, дати їхнього прийняття, ключові положення
документів;
- структура / інституції ЄС;
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- сфери та напрями діяльності ЄС: економічний і валютний союз ЄС,
спільна зовнішня політика та політика безпеки й оборони, співпраця у сфері
правосуддя та внутрішніх справ;
- валюта ЄС: історія запровадження та принципи функціонування;
- відносини Україна – ЄС: основні документи, цілі, пріоритети сторін,
напрями та механізм співробітництва;
- знання з політики, економіки, культури ЄС.
Захід можна влаштовувати в декілька турів. Гуртківці об‟єднуються в
команди (2-6). За правильні відповіді нараховуються бали. Перемагає та
команда, яка набрала найбільшу кількість балів.
Тривалість: 1,5-3 години.
Ресурси: інформаційно-довідкові, візуальні та дидактичні матеріали
(мапи Європи, прапори ЄС і країн-членів).
Присутні: ведучий, помічники організатора, команди по 6 осіб, журі
(якщо є можливість), глядачі.
Ведучий: (Приклад вітального слова.)
Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати всіх присутніх знавців
європейської історії, економіки та культури. Як вам відомо, стартом нашої
гри є складне цікаве запитання, а фінішем – правильна відповідь. Необхідно
швидко зреагувати, адже час прийняття рішення обмежений.
Готуючись до фестивалю ви об’єднались у команди та обрали капітанів.
Отже, шановні капітани, представте свої команди.
Правила 1 гри – «Що? Де? Коли?»:
1. 1 гра складається з 1 раунду (12 запитань).
2. Команди мають 1 хвилину на пошук правильної відповіді до кожного з
питань.
3. Після завершення 1 хвилини команди мають 10 секунд, щоб написати
свій варіант відповіді і віддати його помічникам ведучого.
4. Якщо команда надала відповідь пізніше, бал не зараховується.
5. Після того як команди надали свої варіанти, ведучий оголошує
правильний варіант.
6. Помічники ведучого перевіряють відповіді команд і нараховують бали
в залежності від наданих відповідей.
7. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
8. Переможцем вважається та команда, яка в сумі набрала найбільше
балів.
9. Якщо 2 команди набрали однакову кількість балів, ведучий оголошує
запитання, за результатами якого буде визначено переможця.
10. Під час ігор заборонено користуватись будь-якими допоміжними
матеріалами (телефонами, смартфонами, планшетами, довідниками тощо).
1 етап – Що? Де? Коли?
1. Яка країна ЄС вважається батьківщиною Кирила і Мефодія?
Відповідь: Греція.
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2. У четвертій книзі про Гаррі Поттера четверо магів сходяться у
змаганнях турніру трьох шкіл. Окрім британського Гогвартсу і Дурмстрангу,
який приховує своє місце розміщення, у змаганнях також бере участь школа під
назвою Шармбатон. У якій країні ЄС знаходиться ця академія (в оригіналі
книги назва звучить як Beauxbâtons) ?
Відповідь: Франція. У пер. назва «Чарівні палички».
3. Мер Лондона Кен Лінгвінстон, який був при владі з 2000 по 2008 рік,
вважав затори однією з найбільших проблем у місті. Він стверджував, що і
самому нерідко доводилось втрачати дорогоцінний час. Наступник Лінвінстона
– Борис Джонсон – вирішив цю проблему кардинальним чином. А яким?
Відповідь: почав їздити на роботу на велосипеді.
4. Назвіть будь-які 3 країни, які на даний момент утрималися від
використання євро, як єдиної національної валюти.
Відповідь: Данія, Швеція, Велика Британія, Польща, Угорщина,
Хорватія, Болгарія, Чехія, Румунія.
5. Який Президент України підписав Угоду про партнерство та
співробітництво з ЄС?
Відповідь: Леонід Кравчук.
6. Назвіть хоча б 2 країни ЄС, які не входять до НАТО.
Відповідь: Фінляндія, Швеція, Австрія, Ірландія, Мальта.
7. Велика територія українських земель у XVI сторіччі перебувала у
складі Великого князівства Литовського. Який документ цієї держави містив
основні положення права та ніс ідеї рівності, віротерпимості та заборони
рабовласництва?
Відповідь: Литовський статут. Видавався у трьох основних редакціях
1529, 1566 і 1588.
8. Збірна якої європейської країни стала чемпіоном ЄВРО-2012 в Україні
та Польщі?
Відповідь: Іспанія.
9. Яка Стародавня європейська держава стала союзницею Київської Русі
за Володимира Великого та у якої було запозичене християнство?
Відповідь: Візантія.
10. Де було підписано угоду про запровадження безвізового режиму?
Відповідь: м. Шенген.
11. Участь яких країн передбачають зустрічі у «Нормандському
форматі»?
Відповідь: Франції, України, Росії, Німеччини.
12. Ця держава – член ЄС, вона має найменші збройні сили у
Європейському Союзі. Чисельність регулярної армії країни – лише 900 чоловік.
Про яку країну йдеться?
Відповідь: Люксембург.
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2 етап – «Брейн-ринг» (командний)
Правила гри:
1. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
2. Команди мають 60 секунд на пошук правильної відповіді до кожного з
питань.
3. Якщо за 60 секунд жодна з команд не дає відповідь, бал не
зараховується нікому.
4. Щоб показати готовність команди до відповіді, капітан команди має
натиснути на кнопку/вдарити у дзвін/просвистіти у свисток.
5. Право відповідати має та команда, гравець якої першим натиснув на
кнопку/вдарив у дзвін/просвистів у свисток.
6. Якщо команда, яка відповідала першою, дала неправильну відповідь,
інші команди мають 20 секунд на пошук правильної відповіді.
7. Якщо друга команда дала неправильну відповідь, або взагалі не було
надано жодної відповіді, ведучий оголошує правильний варіант.
Вступ до брейн-рингу – жеребкування команд.
Питання брейн-рингу
Бій 1
1. Перша угода між ЄС та країнами колишнього Радянського Союзу була
підписана ЄС саме з ЦІЄЮ країною.
Відповідь: Україною. (Угода про партнерство та співробітництво між
Україною та ЄС підписана 16 червня 1994 та вступила в дію 1 березня
1998 року.)
2. ЦЯ причина, на думку міських чиновників, найбільше впливає на
зменшення популярності використання автомобілів у центрі Лондона?
Відповідь: щоденна плата за проїзд у центрі міста. (Складає 14,5 євро.)
3. ЦЮ країну називають «банкіром» усього світу.
Відповідь: Швейцарія.
Бій 2
1. 80% тексту Угоди про асоціацію України з ЄС займають норми саме у
ЦІЙ сфері.
Відповідь: торгівля, економіка.
2. У ЦІЙ європейській країні було винайдено такі винаходи: швидка
допомога, калькулятор, повітряна куля, кіно, мультфільми, фотографія,
акваланг?
Відповідь: Франція.
3. ЦЯ країна – «молочна ферма» Європи.
Відповідь: Данія.
Бій 3
1. В Україні об‟єктів світової спадщини ЮНЕСКО лише 7, а найбільше в
ЦІЙ країні.
Відповідь: Італія. (48 об’єктів.)
2. У Брюсселі знаходиться музей ЦІЄЇ скульптури, в якому зібрано більш
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ніж 800 костюмів, розроблених спеціально для цієї однієї скульптури.
Відповідь: хлопчик, який пісяє.
3. На Русі столицю ЦІЄЇ країни звали Стекольним градом.
Відповідь: Швеція. (Стокгольм.)
Бій 4
1. ЦЯ європейська країна в січні 2015 року передала елементи озброєння
Україні.
Відповідь: Литва.
2. У ЦІЙ європейській столиці співвідношення велосипедистів та
автомобілістів на дорогах складає 48% до 18% на користь власників
велосипедів.
Відповідь: Амстердам. (Амстердам називають «велосипедною
столицею» за неймовірну кількість велосипедів. На 750 тисяч жителів
налічується більше 600 тисяч велосипедів.)
3. Форма ЦІЄЇ країни – у вигляді одного з різновидів взуття.
Відповідь: Італія.
Бій 5
1. ЦІ три країни ЄС здійснювали у 2014 році поставки газу в Україну.
Відповідь: Польща, Словаччина, Угорщина.
2. На території ЦІЄЇ сучасної країни ЄС жив персонаж Граф Дракула.
Відповідь: Румунія. (Персонаж Брема Стокера, Дракула, жив на сході
Європи. Проте сама книга про нього писалася автором на батьківщині, у
сучасній Ірландії.)
3. Навкруги ЦІЄЇ країни тільки Середземне море.
Відповідь: Мальта.
¼ фіналу
Бій 6
1. Рада Європейського Союзу знаходиться у цьому місті.
Відповідь: Брюссель.
2. Європейський Союз у 2012 році був нагороджений ЦІЄЮ всесвітньо
відомою премією.
Відповідь: Нобелівська Премія Миру (За свою діяльність направлену
на підтримку миру, демократії та захист прав людини більше шести
десятиліть.)
3. За версією британського видання «The Times» у 2014 році саме ЦЯ
людина удостоїлась звання «Людина року».
Відповідь: Ангела Меркель (За послідовну позицію стосовно російської
агресії в Україні.)
Бій 7
1. Європарламент засідає у ЦІЙ країні.
Відповідь: Франція. (У місті Страсбурзі.)
2. Якби Європейський союз був єдиною країною, то яке місце у світі за
кількістю населення він займав?
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Відповідь: 3 місце. (Населення набільших країн світу: Китай – 1300 млн.,
Індія – 934 млн., США – 262 млн., Індонезія – 198 млн., Бразилія – 162 млн.,
Росія – 147 млн., Пакистан – 140 млн., Японія – 125 млн., Бангладеш – 120 млн.,
Нігерія –114 млн.).
3. Саме ЦЯ дочка київського князя Ярослава Мудрого, відомого
побудовою тісних зв‟язків із давніми європейськими, державами стала
королевою Франції.
Відповідь: Анна Ярославна. (Дружина короля Генріха І.)
Бій 8
1. Єврокомісія збирається у штаб-квартирі у ЦІЙ країні.
Відповідь: Бельгія. (Штаб-квартира розташована у Брюсселі.)
2. Символом повноти, досконалості та єдності на Європейському прапорі
є саме ЦЕ.
Відповідь: 12 зірок. (Автори концепції прапора ЄС вважали, що 12 зірок,
як 12 знаків зодіаку, символізують єдність та повноту народів Європи, а
також їх гармонійне співіснування та солідарність.)
3. Дочка Ярослава Мудрого Єлизавета Ярославна стала королевою ЦІЄЇ
країни.
Відповідь: Норвегія. (Дружина короля Гаральда III Суворого.)
Бій 9
1. Європейський суд з прав людини засідає у цьому місті.
Відповідь: Страсбург.
2. Саме ЦІ 3 мови є офіційними в ЄС.
Відповідь: англійська, французька, німецька.
3. У 2014 році перед судом постала саме ЦЯ чинна європейська принцеса.
Відповідь: іспанська принцеса Крістіна. (Сестра короля Іспанії
Феліпе VI заплатила штраф у справі корупції з благодійним Фондом її чоловіка
«Noos Institute».)
½ фіналу
Бій 10
1. До жінок в цих країнах звертаються «пані».
Відповідь: Польща, Україна.
2. Саме цю столицю мадам де Сталь назвала «єдиним місцем, де можна
обійтися без щастя».
Відповідь: Париж.
3. ЦЯ країна вирішила не входити в ЄС на референдумі 1972 року. На
наступному референдумі, у 1994 році, мешканці країни знову проголосували
проти.
Відповідь: Норвегія.
4. ЦЮ країну виключили зі складу ЄС.
Відповідь: таких країн немає – жодну з країн-членів не виключали з
Євросоюзу.
5. З 1967 року в ЦІЙ столиці знаходиться штаб-квартира НАТО.
Відповідь: Брюссель.
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Бій 11
1. ЦЕ місто об‟єднує великих музикантів: Моцарта, Шуберта, Штрауса.
Відповідь: Відень.
2. У цій столиці перебувала академія Сан-Фернандо, в якій у 19241926 рр. навчався Сальвадор Далі.
Відповідь: Мадрид.
3. Її постійний епітет – Злата.
Відповідь: Прага.
4. Це – єдина столиця, усередині якої розташована ціла держава.
Відповідь: Рим, в якому розташований Ватикан.
5. За легендою, ЦЮ столицю заснував пастух Букур.
Відповідь: Бухарест. (Румунською – Букурешти.)
Фінал
Бій 12
1. Місто ста веж.
Відповідь: Прага.
2. На набережній цієї столиці - бронзова Русалонька.
Фінал: Копенгаген.
3. ЦЯ скульптура на Карловому мості, пов‟язана зі слов'янською історією.
Відповідь: cтатуя Кирила і Мефодія.
4. Гімном ЄС став САМЕ ЦЕЙ всесвітньовідомий твір німецького
композитора Людвіга ван Бетховена.
Відповідь: 9 симфонія (Назва гімну «Ода до радості»; Фрідріх Шиллєр
у 1785 році написав слова оди.)
5. У столиці ЦІЄЇ країни знаходиться знаменитий музей «Прадо»
(національний музей живопису і культури).
Відповідь: Іспанія, Мадрид.
6. Номінал найкрупнішої євро-банкноти.
Відповідь: 500 євро.
7. ЦЯ телефонна послуга стала дешевшою завдяки політиці ЄС.
Відповідь: роумінг.
3 этап – «Своя гра» (письмова)
Правила гри:
1. Гра проводиться «під запис» на бланку з 7 ігрових тем.
2. У кожній ігровій темі (ведучий оголошує назву кожної теми перед
початком) – 5 питань вартістю 10, 20, 30, 40 і 50 балів.
3. Якщо відповідь правильна, команда заробляє бали, рівні вартості цього
питання. Неправильні відповіді штрафуються негативною кількістю балів за
номіналом питання.
4. Визначаються місця кожної команди за сумою балів. Перемагає
команда, яка буде мати найбільшу суму балів.
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Тема 1 «Ці неповторні країни»
(вам – підказки, нам – назва країни)
10. У країні воюють із морем, польдери створюють. Тут свято шанують
закон. У Гаазі суд ООН.
Відповідь: Нідерланди.
20. Її володіння Ютландія, Гренландія, її продукція – сир, масло і бекон.
За формою управління – монархія, але й монархам писаний тут закон.
Відповідь: Данія.
30. «Ікарус», салямі, токайські вина... Дві третини країни займають
рівнини.
Відповідь: Угорщина.
40. Її прославив Микола Коперник, він довів Землі обертання. Ставши
членом НАТО та ЄС, країна продовжила свій прогрес.
Відповідь: Польща.
50. Країні цій місто назву дало, а Васко да Гама їй славу здобув.
Відповідь: Португалія.
Тема 2 «Фінанси ЄС»
10. ЦІ дні є початком та кінцем фінансового року у ЄС.
Відповідь: 1 січня – 31 грудня.
20. САМЕ ЦЕЙ номінал пропущено в рядку монет євро – 1 цент, 2 центи,
5 центів, 10 центів, 20 центів, 1 євро, 2 євро.
Відповідь: 50 центів.
30. САМЕ ЦЕЙ номінал пропущено в рядку банкнот євро – 10 євро,
20 євро, 50 євро, 100 євро, 200 євро, 500 євро.
Відповідь: 5 євро.
40. На банкнотах євро містяться символічні вікна, ворота та ВОНИ.
Відповідь: мости.
50. ЦЯ валюта слугувала прототипом євро.
Відповідь: екю.
Тема 3 «КУХНІ І ЇЖА КРАЇН ЄС»
(вам – характеристику кухні, нам – назву країни)
10. ЦЯ кухня налічує більше ста видів макаронних виробів – пасти. До
кожного виду пасти треба подавати особливий соус, причому він неодмінно
повинен бути свіжим. У ресторанах при кожній зміні страв подають новий вид
хліба, що гармонує з цими стравами. Ще одна візитна картка ЦІЄЇ кухні – піца,
яку в поважаючому себе ресторані готують тільки на живому вогні.
Відповідь: Італія.
20. Однією з найбільш знаменитих рибних страв уважається суп буйабес.
Вони варять, смажать, тушкують і запікають яловичину, телятину,
баранину, свинину, домашню птицю, дичину. Традиційною стравою вважається
біфштекс зі смаженою у фритюрі картоплею. Нарешті, особливе місце в ЦІЙ
кухні займають паштети: із свинячої або курячої печінки, з м‟яса кролика зі
свининою, з качки або куріпки. Країна – законодавиця кулінарної моди і жодна
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національна кухня не перевершила її в оригінальності та вишуканості.
Натуральні вина, в основному сухі і напівсухі – часто використовуються для
приготування різних страв.
Відповідь: Франція.
30. Чимало впливів випробувала на собі ЦЯ кухня, адже народ
мореплавців звідусіль щось брав із собою. Наприклад, індонезійські страви
залишилися з колоніальних часів. У них немає звички їсти багато хліба. Після
гарячої страви зазвичай буває десерт: молочний коктейль із ваніллю, кефір,
узимку – каша, у свято – пудинг, багато фруктів. Ситна їжа сильно
присмачується спеціями: перцем, гвоздикою, корицею, мускатним горіхом. У
даний час усе більше вживається в їжу сирих овочів – з одного боку, це корисно
для здоров‟я, з іншого – тому що їх швидко готувати. Знаменитий сир у цій
країні – не тільки десерт. Сир у супі, у салаті, сир з ананасами і шинкою, сир з
рибою і запечений, сир скибочками і твердий, але найчастіше – на бутербродах.
Відповідь: Нідерланди (Голандія).
40. У XV столітті кухня ЦІЄЇ країни вважалася кращою в Європі. Вона
дала багато рецептів борошняних страв: це і рулети, і ріжки, і багато видів
печива, і омлети з начинкою. Як і сама країна, ЇЇ кухня – результат
багатовікового змішання звичаїв і смаків, вона і досі користується великою
популярністю.
Відповідь: Австрія.
50. Окіст, ковбаси, бекон – візитна картка ЦІЄЇ країни. Побувати в цій
країні і не спробувати відмінний скіландіс – ковбасу зі свинячого м‟яса, яка
кілька днів перебувала в трубі, – біда для мандрівника. Як і не спробувати
знамениті зрази.
Відповідь: Литва.
Тема 4 «Ці неповторні твори»
(вам – підказки, нам – твір, автора і країну)
10. «О, доброго дня, любі друзі мого господаря. Бажаєте бути багатими і
здоровими?!»
Відповідь: «Кіт у Чоботях», Шарль Перро, Франція.
20. «Всі ми – люди хороші, та тільки не щастить нам у житті. Що ж
поробиш: де цибуля – там і сльози».
Відповідь: «Пригоди Чиполіно», Джанні Родарі, Італія.
30. «До гусака підходить хлопчик і, жаліючи його, ласкаво говорить:
«Мартін, Мартін! Випий ковток води! Побачиш, тобі відразу стане легше!»
Мартін встає і каже: «Вдома ми не були з тобою друзями. Але ти допоміг мені в
біді, Нільс, і я хочу віддячити тобі».
Відповідь: «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми», Сельма
Лагерльоф, Швеція.
40. Знаменитий поет, який жив у XVIII-XIX ст. Походив із шляхтичів. У
віці 25 років був арештований і висланий в Росію. Потім жив в Італії, Франції.
У Франції спеціально для нього була заснована кафедра слов'янської літератури
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в Коллежі ДЕ Франса (College de France), де він обіймав посаду професора.
Потім захопився містичними вченнями і став проповідником, за що був
позбавлений кафедри. Видавав у Парижі газету «Народна трибуна». Помер у
Константинополі від холери. Його найкращий твір – поема «Пан Тадеуш».
Відповідь: Адам Міцкевич, Польща.
50. Знаменитий письменник середини XVI – початку XVII ст. У
молодості писав сонети. Беручи участь у війні проти турків (1570 р.), потрапив
у рабство, звідки був викуплений друзями. За необережності часто потрапляв у
в‟язницю. У в‟язниці написав свій найяскравіший і безсмертний твір, перед
смертю постригся в ченці.
Відповідь: Мігель Сервантес, «Дон Кіхот», Іспанія.
Тема 5 «Кордони»
10. У цьому місті підписано угоду про запровадження безвізового режиму
між країнами ЄС.
Відповідь: Шенген.
20. ЦЯ країна-кандидат до ЄС є найбільшою за територією та населенням
і має водний кордон з Україною.
Відповідь: Туреччина.
30. ЦІ країни – не члени ЄС – входять до Шенгенської зони.
Відповідь: Норвегія, Ісландія.
40. ЦІ країни – члени ЄС не приєдналися до Шенгенських угод.
Відповідь: Великобританія та Ірландія.
50. Як відомо, між країнами Євросоюзу наразі не існує кордонів із
колючим дротом. Проте потрапити з Болгарії в Румунію або назад усе ще
надзвичайно складно, і здійснити це можна лише в кількох місцях ЙОГО.
Відповідь: Дунай. (Більша частина кордону між Румунією та Болгарією
проходить річкою Дунай.)
Тема 6 «Міста Європи»
10. ЦЕ місто «спить» на Сені.
Відповідь: Париж.
20. ЦЕ місто ще називають «вічним містом» та «містом-музеєм».
Відповідь: Рим.
30. Рим, Флоренція, Венеція і це місто – чотири перлини мистецтва і
чотири коштовних камені історії не тільки Італії, але і всієї Західної Європи.
Про яке четверте місто йде мова?
Відповідь: Неаполь.
40. ЦЕ місто є батьківщиною театру.
Відповідь: Афіни.
50. Польське місто на річці Віслі, яке було фортецею. Серед пам‟яток
цього
міста – собор XIX ст. (усипальниця польських королів), ботанічний сад, палаци,
національний музей, який був резиденцією польських королів. У роки Другої
світової війни німецька армія замінувала його, щоб підірвати після свого
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відступу. Місто залишилося неушкоджене тільки завдяки діям радянської
розвідки.
Відповідь: Краків.
Тема 7 «Митці»
10. Британський кінорежисер, засновник жанру «трилера» у світовому
кіно.
Відповідь: Альфред Хітчкок.
20. Французький режисер, режисер фільму «5-й елемент».
Відповідь: Люк Бессон.
30. Країна, де відбувались дії трагедії Шекспіра «Гамлет».
Відповідь: Данія.
40. Де можна побачити «Джоконду» да Вінчі?
Відповідь: Лувр, Париж.
50. Голландський художник, автор картини «Соняшники».
Відповідь: Вінсент ван Гог.
Рекомендована література
1. Відкриваємо Європу / [пер. з англ.]. – К.: КПФ «А-Скрін», 2006. – 44 с.
2. Ключові факти та цифри про Європу та європейців / [пер. з англ.]. –
К.: КПФ «А-Скрін», 2006. – 80 с.
3. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування етапи
становлення / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – К.: Видавничий дім «Ін Юре»,
2001.- 448 с.
4. Сайт Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ec.europa.eu.
5. Сайт Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.delukr.ec.europa.eu.
6. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. / [пер. з
англ.]. – К.: КПФ «А-Скрін», 2006. – 52 с.
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Алєксєйчик Ольга Олексіївна,
Баканьова Світлана Валеріївна,
Круглик Світлана Миколаївна,
учителі початкових класів
Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.
Петрівської районної ради
Кіровоградської області
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ
У ЛІТЕРАТУРНІЙ І НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
У РІДНОМУ КРАЇ
Одна Батьківщина, і двох не буває,
Тут мамина пісня лунає і нині,
Місця, де родилися, завжди святі.
Її підхопили поля і гаї.
Хто рідну оселю свою забуває,
Її вечорами по всій Україні
Той долі не знайде в житті.
Співають в садах солов‟ї.
У рідному краї і серце співає,
Лелеки здалека нам весни несуть.
У рідному краї і небо безкрає,
Потоки, потоки, мов струни, течуть.

І я припадаю до неї устами,
І серцем вбираю, мов спраглий води.
Без рідної мови, без пісні,
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.
М. Бакая

З ТОБОЮ
Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить –
Дніпро до моря лине, З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.

П. Осадчук
Україно,
Ти – сонце весняне,
Моя рідна, моя золота...
Твої древні задумані храми,
Старовинні чудесні міста –
Ніби в казці, де час зупинився,
Щоб усе, що було, пригадати:

УКРАЇНІ
Тихі співи і танці вогнисті,
Щебетання в садку біля хати,
І тумани, і роси краплисті,
І героїв славетних життя, І мале босоноге дитя,
Що біжить радо з піснею в поле
І сміється, хоч ніженьки коле!..
Я. Черняк

93

СОНЯЧНИЙ ДІМ
Привітний і світлий наш сонячний дім,
Як радісно й весело жити у нім.
Тут мамина пісня і усмішка тата.
В любові й добрі тут зростають малята.
Дзвінка наша пісня до сонечка лине:
«Мій сонячний дім – це моя Україна!»
А. Німенко
РІДНА МОВА
Велична, щедра і прекрасна мова.
Рідна мова, в серці з ранніх літ
Прозора й чиста, як гірська вода,
Гордо лине мова у політ!
Це України мова барвінкова,
Вона, як ніжна пісня колискова,
Така багата й вічно молода.
Заходить в серце й думи з ранніх літ,
Рідна мова, мов гірська вода,
Це мова, наче пташка світанкова,
Рідна мова вічно молода,
Що гордо лине у політ!
Ю. Косинська
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

ПІСНЯ
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
О. Олесь

До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:

ЦЕ МОЯ УКРАЇНА
Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна,
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна.
А. Камінчук
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КОЛЬОРОВІ МІСТА
Мов дивна мапа, олівці:
А старовинний Борислав
Червоний – місто Чернівці.
Блакитну барву нам прислав.
Оранжевий – Одеса-мама,
Хоч кольорів там – ціла гама!

По синій навіть важкодуми
Спішать мерщій куди? У Суми.

Нас кличе жовтий без утоми
До себе в гості у Житомир!

Лиш фіолетовий і досі я
Ще не назвав. Це ж – Феодосія!

Як на ланах зелене збіжжя,
Зелене місто Запоріжжя.

Всі кольори запам‟ятати
Поможуть вам міста, малята!
В. Верховень
ВОЛОШКИ
Ми ходили в поле зранку –
Під промінням сонця зранку –
Я, Богданчик і Оксанка.
Ніби очі у Оксанки.
І у житі між стеблинок
А Богданчик гордовито
Назривали волошинок.
Нам промовив: – Стигле жито
І мені здалося трошки,
І волошки світло-сині
Що синесенькі волошки
То – мов прапор України!
М. Щербак
УКРАЇНСЬКІ КВІТИ
Вийшли зрання на гуляння
Українські діти,
Їх стрічали і вітали
Українські квіти.
Ось волошки, сонні
трошки,
Синім шовком шиті,
Ясноокі, чисто вмиті,
Розбрелись по житі.
Ось рожева конюшина,
А на ній і комашина,

Що, не дивлячись на
ранок,
Їсть солодке на сніданок.
На горбочку мак,
В шапці, як козак.
Він яскравий, мов вогонь!
А бундючний – Бог
боронь!
Вміє задаватись так,
Як будяк!
Там росте холодна м‟ята
(Добре пахне, як пом‟ята),

Там шовковая трава
Щось шепоче, мов жива.
А з травички – ніжні
личка:
То вже Братик і Сестричка
У тих самих кольорах,
Що на наших прапорах.
Розбрелись по полю діти –
Більші, менші і малі –
Молоді яскраві квіти
Української землі.

Г. Черінь
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ТАК ЛЮБИМО УКРАЇНУ
Матері ласкаві очі
І стежина прибережна,
і долоні рідні-рідні
шлях широкий, друзі вірні –
вперше ти побачив, хлопче,
все тобі відкрилось вперше
тут, у нашій Україні.
тут, у нашій Україні.
Білу хату, вікна сині,
сонце, ліс, потоки рвійні –
вперше ти побачив, сину,
теж у нашій Україні.

І тому, як рідну матір,
дорогу твою, єдину,
як весну, пісні крилаті –
так любімо Україну.
В.Терен

ЯК ТИ ЛЮБИШ УКРАЇНУ
– Як ти любиш Україну, – З Україною нікого
Щоб була щаслива, дуже,
Мій маленький друже?
В світі не боюся.
Щоб була багата.
– Нашу рідну Україну
І щоранку я до Бога
Я люблю її так дуже,
Люблю дуже, дуже!
За неї молюся.
Як маму і тата.
О. Лупій
НАША СЛАВНА УКРАЇНА
Наша славна Україна,
І в щасливі й злі години
Наше щастя і наш рай,
Ми для неї живемо.
Чи на світі є країна
На Вкраїні й для Вкраїни
Ще миліша за наш край?
Будем жити й помремо.
В. Самійленко
ЖУРАВЛИК
З далекого краю,
Чиї це долини,
З далеких світів
Чиї це луги,
Журавлик на крилах
Чию це калину
Додому летів,
Гойдають вітри!
Минав океани,
Впізнав батьківщину:
Ліси і моря,
– Моя це земля,
Вдивлявсь крізь тумани:
Моє тут гніздечко
– Чия це земля,
І мова моя.
Л. Пилип’юк
СПОКОНВІЧНА, НЕЗАЛЕЖНА, ВІЧНА
Споконвічна – рідна земля,
Незалежна – держава моя,
Вічна і завжди єдина
Ненька моя – Україна.
М. Бук

96

Конституцію читають
Тато, мама і дідусь,
Я на неї теж дивлюсь,
Сторінки перегортаю.
Гарна книжка і цікава,
Всіх добра навчає

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
І дарує людям право,
Від зла захищає.
Скоро я навчусь читати
І сам прочитаю,
Бо вже дуже хочу знати,
Які права маю.
РІДНЕ
Україна – рідний край,
Рідне поле, зелен гай,
Рідне місто й рідна хата,
Рідне небо й рідна мати.
Я. Скида
МІЙ КРАЙ
Де є в світі кращі гори,
Де таке повітря свіже?
Де шумлять так гарно бори
І хвилює спіле збіжжя?

Україна – край мій рідний
Від Кавказу по Карпати,
І веселий, і свобідний,
І великий, і багатий.
Де є в світі кращі ріки,
Як Дністер, Дніпро-Славута?
Хто покине їх навіки,
Тому в серці вічна смута.
Прапор – це державний
символ,
Він є в кожної держави;
Це для всіх – ознака сили,
Це для всіх – ознака слави.

Де ясніше сонце світить,
Де гарніше зорі сяють?
Де ж солодше пахнуть квіти –
Як у нашім любім краї!
Р. Купчинський
ПРАПОР

Синьо-жовтий прапор
маєм:
Синє – небо, жовте – жито;
Прапор цей оберігаєм,
Він – святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаєм гордо,
Ми з ним дужі і єдині,
Ми навіки вже – народом,
Українським, в Україні.
Н. Поклад

Синій, як море, як день, золотий –
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Наш герб – тризуб,
Це воля, слава й сила;
Наш герб – тризуб.
Недоля нас косила,

ПРАПОР
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
О. Олесь
ГЕРБ
Та ми зросли, ми є,
Ми завжди будем,
Добро і пісню несемо
Ми людям.
Н. Поклад
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ТРИЗУБ
Наш герб – тризуб. У ньому сила
І у людських серцях воскрес.
Отця небесного і Сина.
Тризуб, немов сім'я єдина,
Уважно придивись до нього –
Де тато, мама і дитина
На Духа схожий він Святого,
Живуть у мирі і любові
Що голубом злетів з небес
На Україні вольній, новій.
В. Паронова
Я ДИТИНА УКРАЇНСЬКА
Я дитина українська,
Мене ненька по-вкраїнськи
Вкраїнського роду,
Вчила розмовляти.
Українці – то є назва
Славного роду.
І як мені України
Щиро не любити?
Україна – то край славний,
Мене вчили по - вкраїнськи
Аж по Чорне Море,
Господа молити.
Україна – то лан пишний
І степи і гори.
За свій рідний край і нарід
Я Господа молю:
І як мені України
Зішли, Боже, Україні
Щиро не кохати?
І щастя, і долю!
Ю. Шкрумеляк
УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК
Зробила я віночок
Хоч квіти паперові,
Із квітів та стрічок,
Та їхні кольори
Піду в нім танцювати
Дарують гарний настрій
Веселий гопачок.
Всій нашій дітворі.
Віночок український
У райдужній красі.
У нього в нашій школі
Закохані усі.

Я лагідно торкаю
Цю ніжність і красу.
Свою веселу вдачу
До кожного несу.
В. Кленц

ДОБРИЙ ДЕНЬ, МАТУСЮ УКРАЇНО
Слова і музика: Н. Рубальської
Добрий день, матусю Україно!
Не дивись, що я така маленька,
Сходить сонце радості й добра.
Час мине – я швидко підросту
Україно, я твоя дитина,
І усю любов свого серденька
Крапелька великого Дніпра.
Я тобі в дарунок принесу.
Приспів:
Україно моя, золоті твої поля,
Небо ніжно-голубе, що під ним усе цвіте.
Яблуневі сади і смерекові ліси,
Ніжна пісня солов‟я – рідна матінка Земля.
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Ми славимо нашу
Вітчизну єдину.
Співучу колиску –
Святу Україну.

ПРО УКРАЇНУ
Сплетемо віночка,
Вплетемо калину,
З барвінком рядочком –
Своїй Україні.

Озвучимо пісню,
В таночок підемо.
Разом з Україною
В мирі живемо.
Л. Кльосов

УКРАЇНСЬКОЮ ГОВОРИ
Чи живеш біля моря синього,
І не слухай ворожих натяків,
Чи в степу, чи обіч гори,
Мов «забули за сотні літ».
Ти не будь малоросом, сину мій,
Це ж бо так, як забути матінку,
Українською говори.
Що пустила тебе у світ.
Чи ідеш ти міською дорогою,
А чи стежкою на селі,
Говори українською мовою,
Бо живеш на своїй землі.

Чуєш, як розмовляють соняхи,
Як шумлять густі явори,
Як від рідної мови сонячно?
Українською говори!
В. Бондаренко

ОПОВІДАННЯ ТА КАЗКИ
В. Сухомлинський
КАЗКА ПРО ЩАСТЯ
Йшла стежиною Бабуся, несла великий кошик з яблуками.
Спіткнулася Бабуся, впустила кошика з рук. Посипалися яблука по
стежині.
Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька
Дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до Бабусі, допомогла. Коли всі яблука
були в кошику, Бабуся дала найбільше яблуко Дівчинці і сказала:
– Спасибі тобі, Дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина.
Дай Бог тобі щастя! – та й пішла собі далі. А Дівчинка задумалася:
– Щастя? А що таке щастя?
Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила
спитати в інших.
Побачила вона Пташку і звернулася до неї:
– Пташечко, що таке щастя?
– Щастя – це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити
гніздечко, вивести пташенят і вчити їх літати! – защебетала Пташка.
«Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені Бабуся казала», – подумала
Дівчинка.
Вона пішла далі і спинилася перед чудовою Квіткою.
– Квітонько, скажи, що таке щастя? Ти знаєш?
– Звичайно, знаю,– залопотіла пелюстками Квітка. – Щастя – це ласкаве
Сонечко і теплий Дощик.
Пішла Дівчинка до Дерева:
– Дерево, Дерево, як по-твоєму, що таке щастя?
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Могутнє Дерево тихо зашелестіло буйним листям:
– Щастя, Дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись
навесні від довгого сну і, знову одягнувши зелене вбрання, слухати
дзвінкий щебет птахів на своїх гілках.
Далі зустріла Дівчинка Кішку.
– Киценько, а ти знаєш, що таке щастя?
– Знаю, знаю! Щастя – це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку.
Що ж іще потрібно? – промуркотіла Кішка і ліниво потягнулася,
вигинаючи спинку.
Пішла Дівчинка до Собаки, що спочивав у холодочку. Почувши
запитання Дівчинки, Собака відповів:
– Щастя – це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він
тобою задоволений.
– Хто ж говорить правду? – думала Дівчинка. Прийшла вона до Річки.
– Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя?
– Знаю, знаю, – задзюркотіла Річка. – Щастя – це щоб вода моя була
чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися і щоб я могла
повноводною добігти до самого моря.
– А по-твоєму, що таке щастя? – звернулася Дівчинка до Бур‟янини, що
росла у квітнику.
– Щастя – це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і
бути єдиною господинею в цьому квітнику.
Дівчинка повернулася додому і запитала у Мами, що таке щастя.
– Для кожної матері щастя – це коли щасливі і здорові її діти, – відповіла
Мама.
– Мамочко, чому ж усі відповідають по-різному? – здивувалася Дівчинка.
– А ти сама подумай чому,– сказала Мама. Довго думала Дівчинка, а
потім промовила:
– Я зрозуміла. Щастя – у кожного своє. Який ти сам, таке й твоє щастя.
В. Сухомлинський
НАКАЗ ДІТЯМ
«Батько і мати дали тобі життя і живуть для твого щастя. Не завдавай їм
болю, образи, прикрощів, страждань. Все, що тобі дають батько й мати, – це
їхня праця, піт, утома. Вмій поважати працю батьків. Найбільше щастя для
матері й батька – твоє життя, працьовитість, любов до науки, повага до
старших. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною – це велике горе для
твоєї матері й батька. По-справжньому любити їх – означає приносити в дім
мир і спокій.
Твоя сім'я – це не тільки батько й мати. Це й ви, діти. Це твоя поведінка,
твої вчинки. Запитуй у батька й матері дозволу на те, що без них вам робити не
можна, або ж не тактично. Справжня свобода сина й дочки – бути слухняними
дітьми. Підкорення волі батьків – перша школа громадського виховання, перша
дисципліна твоєї совісті. Якщо не навчишся підкорятися волі батьків, то не
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зможеш стати стійким, мужнім громадянином, дисциплінованим трудівником,
вірним батьком своїх дітей.
Три нещастя є в людини: старість, смерть і лихі діти – говорить
українська народна мудрість. Старість – невідворотна, смерть – невмолима,
перед цими нещастями ніхто не зможе зачинити двері свого дому. А від лихих
дітей дім можна зберегти, як від вогню. І це залежить не тільки від батьків
ваших, а й від вас самих.
Бути хорошими дітьми – означає не допустити, щоб старість батька й
матері була отруєна твоїми поганими вчинками. Вмій відчути найважчі душевні
муки матері й батька. Їхня хвороба – твоє горе, їхні невдачі і неприємності на
роботі – твоя біда. Вмій бути добрим у думках і почуттях. Бережи здоров'я
батьків. Пам'ятай, що ранню старість і хвороби батькам приносить не тільки
праця, втома, а й сердечні хвилювання, переживання, тривоги, прикрощі.
Найбільше вражає батьків дитяча невдячність, байдужість сина чи доньки.
Будьте гідними своїх батьків!».
В. Сухомлинський
БО Я – ЛЮДИНА
Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько й семирічний
син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив
ногу. Крекчучи, він обійшов камінь, і, взявши дитину за руку, пішов далі.
Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько
не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу.
Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще
далеко. Батько каже синові:
– Дивись уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько
спіткнувся й забив ногу.
Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги
сидить сивий старий дід.
– Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?
– Я прибрав його з дороги.
– Ви також спіткнулися й забили ногу?
– Ні, я не спіткнувся й не забив ногу.
– Чому ж ви прибрали камінь?
– Бо я – людина. Хлопчик зупинився у задумі.
– Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?
В. Сухомлинський
ДУБ ПІД ВІКНОМ
Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під
вікном.
Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник.
І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що
заступив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня – лісникова внучка.
– Зрубай дуба, дідусю, – просить онучка, – темно в кімнаті.
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– Завтра вранці почнемо...– відповів дідусь. Настав ранок. Покликав
дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків, покликав онучку-красуню й сказав:
– Будемо хату переносити в інше місце.
І пішов з лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини,
дев'ять онуків і красуня-внучка.
В. Сухомлинський
ДІДУСЬ І СМЕРТЬ
Був собі Дідусь. Було йому вже сто років. От дізналася Смерть, що живе
такий старий-старесенький Дідусь, прийшла до нього й каже:
– Час уже помирати, Дідусю.
– Дай приготуватися, – відповідає Дідусь.
– Добре, – каже Смерть. – Скільки тобі часу треба на те?
– Три дні, – каже Дідусь.
Цікаво стало кощавій: що ж робитиме Дідусь, як він готуватиметься?
Настав перший день. Вийшов Дідусь у сад, викопав ямку і посадив
дерево.
– Що ж він другого дня робитиме? – думає Смерть.
Настав другий день. Вийшов Дідусь у сад, викопав ще одну ямку, посадив
ще одне дерево.
– Що ж він третього дня робитиме? – з нетерпінням думає Смерть.
Настав третій день. Вийшов Дідусь у сад, викопав ямку і посадив ще одне
дерево.
– Навіщо ти дерева садиш? – питає Смерть. – Ти ж завтра помреш.
– Людям на добро, – відповідає Дідусь.
Злякалася Смерть і втекла в темний ліс.
Запитання за текстом В. Сухомлинського «Кріт і Деркач»
– Де живе Деркач улітку?
– Деркач живе на Півночі, там він виводить своїх діток, а взимку відлітає
в Африку.
– Що думав Деркач, повертаючись з Африки на Північ?
– Він думав про гніздечко під кущем лози на зеленому лузі, про милу
йому Батьківщину.
– Кого зустрів Деркач на своєму шляху?
– Що сказав Кріт Деркачу?
– Чого він не поселиться на тій теплій землі і не живе там завжди? Чого
щороку мандрувати тисячі кілометрів, що примушує поневірятися? Що кличе
на далеку Північ?
– Батьківщина, – відповів Деркач. Який висновок можна зробити з
прочитаної казки?
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Запитання за текстом В. Сухомлинського «Соловейко і Ґавеня»
– Як проявляла турботу Ґава про Ґавенятко?
– Гава годувала його найсмачнішими черв'ячками, дуже любила мале
Ґавеня.
– Чому заплакало Ґавеня?
– Воно заплакало тому, що довго не прилітала мама.
– Хто хотів заспокоїти мале Ґавеня, щоб воно не плакало?
– Соловей. Він почав співати Гавеняті свою пісню.
– Як зреагувало Ґавеня на солов'їну пісню?
– Йому був байдужим спів солов'я, воно продовжувало кричати.
– Коли перестало плакати Ґавеня?
– Коли почуло голос рідної матінки: кра-кра.
– Який висновок можна зробити з прочитаної казки?
– Голос матінки найрідніший, голос матінки наймиліший. Так сказало
Ґавеня: «Бо це матінка моя!».
Запитання за текстом В. Сухомлинського «Сьома дочка»
– Як кожна з дочок говорила про те, як вона скучила за мамою?
Що сказала перша дочка?
– Я скучила за тобою, немов маківка за сонячним промінням.
Друга:
– Я чекала тебе, як суха земля жде краплинку води.
– Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, – сказала третя
дочка.
– Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, – щебетала четверта.
–Ти снилась мені, як троянді сниться краплинка роси, – промовила п'ята
дочка.
– Я виглядала тебе, як вишневий сад виглядає соловейка.
– Чому сьома дочка нічого не сказала?
– Вона зняла з ніг втомленої матусі взуття й принесла їй води в мисці –
помити ноги.
– Хто з дочок по-справжньому любить матусю?
– Сьома дочка.
– Чому ти так думаєш?
– Бо справжня любов до матінки виявляється не тільки словами, а й
добрими ділами.
Л. Храплива
РУШНИЧОК
Ганнуся рушничок біленький вишивала. Приглядалися: сміхунчик,
ведмедик і ляля. Сіла Ганя в куточку кімнати, почала нитку в голочку
заволікати. В голки гарне ушко золотаве. Втягнути туди нитку – нелегка
справа. Щось Ганнуся разів з десять пробувала! Аж журилися: сміхунчик,
ведмедик і ляля.
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Розшивала Ганя квіточки навколо. Хрестиків зо три поставила, а два
порола. Все пильненько шила чорними нитками, бігала щось радитись до мами.
Розцвітала усмішка в Ганнусі на личку, а на полотенці – квіти невеличкі.
Ще й дала квіткам барви: червоні, жовті, сині, щоб цвіли, неначе
справжні в Україні. І листочки там зелені вишивала. Любувалися: сміхунчик,
ведмедик та ляля.
Та не думала Ганнусенька ніколи, що ця голка не тільки шиє, але й коле!
Ой! Вколола Гані пальчик, ще й мізинний! Ганя плакала, що голка всьому
винна! Навіть три дні в руки рушничка не брала. Аж заплакали: сміхунчик,
ведмедик та ляля.
Засвітило сонечко в суботу, а Ганнуся знову при роботі. Знов квітки одна
за одною росли поволі, наче між пшеницею у полі.
Витягнула нитку непотрібну і змережала мережку дрібно. Ще й сама у
мидниці рушник чистенько прала! Усміхалися: сміхунчик, ведмедик і ляля.
Коли ж сонечко зійшло в неділеньку раненько, то рушник уже висів
понад образом Шевченка. І Кобзар на образі радів у цю днину, що кругом
побачив квіти з України. Що Ганнуся, хоч далеко проживала, свого краю
рідного не забувала. І що тямила в Кобзареве свято його образ рушничком
прибрати.
Л. Храплива
ПТАШКИ З УКРАЇНИ
Був собі за семи горами, за семи морями зелений гай – Діброва.
І жили в ньому різні-прерізні пташки: золоті бажани, голосні дятли,
веселі сороки, коси-свистуни.
Жили, літали з гілки на гілку і раділи-співали. Діброва – це була їх
батьківщина.
Аж ось у гарячу літню днину надлетіли до них у Діброву інші пташки.
Одні маленькі, сіренькі, а другі більші, з чубиками на лобиках. Прилетіли і сіли
на гілках трепети.
І спитали пташки з Діброви:
– А ви звідкіля?
– Ми – пташки з України.
– А що це за край?
– Це найкраща країна в світі! – відповіли в один голос.
– А ми її не знаємо! – відповіли пташки з Діброви.
– Але ж вона таки найкраща у світі! – переконували пташки, що
прилетіли.
– То йдіть собі геть, вертайтесь у свою Україну! – напушилися пташки з
Діброви.
– Не можемо, бо в нашій Україні загніздилася хижа червона птиця-яструб
і вибиває всіх нас, пташок...
– Отакої!? То ви волоцюги бездомні! Ідіть собі від нас геть, хоч і просто в
кігті яструбові!
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Зажурилися пташки з України: куди їм, сиротам, під ніч відлітати?
– Що ж, – кажуть, – дозвольте нам хоч на прощання пісню заспівати. А
тоді полетимо далі, може, хто інший у широкому світі нас прийме...
– Та нехай, співайте! Яка вже там ця ваша пісня може бути? – і пташки з
Діброви повернулися хвостиками до наших пташок.
І заспівали чаєчки сумовито, аж за серце їх пісня хапала, аж сльози з очей
витискала. І залящали соловейки, аж серце радувалося, аж хотілося сміятисясміятися... І заслухалися пташки з Діброви.
Закінчили пісню наші пташки і вже збиралися відлітати, коли це заступив
їм дорогу найзолотіший бажан з Діброви і промовив:
– Зачарували ви нас своєю піснею; такої ми зроду не чули! Справді,
чудова мусить бути ваша земля Україна, коли в ній пташки так гарно співають!
Коли ласка ваша – залишайтеся з нами. Ми вам годити будемо, як зуміємо.
Лишайтесь тут назавжди!
– Спасибіг за хліб та сіль! – відповіла найстарша чайка. – Залишимось у
вас, та не надовго! Бо вже на яструба поганого буйний орел чатує і вб'є його,
лукавого. Тоді нам треба буде чимдуж в Україну повертатися, нові гніздечка
вити, наш рідний край піснею веселити ...
– Назавжди, назавжди, ми дуже просимо! – заскреготала синьобока сойка.
– Гляньте, у нас стільки товстих червачків, а що комах, а що насіння! А
смачне воно яке!
– Дякуємо вам за добре слово, але коли покличе нас рідна земля, ми
повинні будемо вернутися!
Зажурилися пташки з Діброви:
– Коли так, то хоч навчіть нас ваших пісень, поки ви ще з нами!
Залишилися в Діброві соловейки та чаєчки і вчили, все вчили їх наших
пісень. Та не могли чужі пташки їх навчитися. Заважкі, загарні вони їм були...
Нічого робити – перестали пташки з Діброви вчитися. А тільки щовечора
сідали всі тихо-тихесенько на гіллячках і слухали, як співали соловейки та
чайки найкращі у світі пісні – українські пісні...
А. Литвин
ЦВІРКУН
Ріс собі на світі хлопчик. І дуже люди того хлопця любили, бо умів він
співати, як ніхто на світі. Вечорами, після денної роботи, коли можна було
трохи спочити, сходилися старі й малі послухати пісню. Кожен, хто чув хоч раз
той спів, ніби набирав у груди сили й снаги, ніби пив живу воду з цілющого
джерела. Співав хлопець про сонце, про квіти-трави, про землю. І кожна його
пісня славила рідний край. Ті пісні хлопчина складав сам. А коли в нього
питали, як це йому вдається, відповідав, що все те – від квітів, дерев, води,
птахів та звірів.
Якось прийшло в цей край лихо. Про співучого хлопчика прочули злі
вороги й вирішили викрасти його. Темної ночі, коли він наслухав пісню
місячного сяйва, щоби потім переспівати його людям, схопили вони його й
понесли в свої землі. Володар тої країни хотів мати співучого раба. Та хлопець
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йому не співав. Просили його – мовчав, били – мовчав. Тільки одного разу,
змучений вкрай, завів тужну-тужну пісню. Від тої пісні німіли люди, а каміння
плакало. Була вона про розлуку з рідною стороною.
Злий володар наказав відвезти хлопчика в його землю і, якщо він там
співатиме, убити. Тільки-но ступив хлопчик на рідну землю, одразу в нього
вирвалася пісня.
Котрийсь із ворогів замахнувся шаблюкою, щоб виконати наказ володаря,
але шабля свиснула в повітрі, а хлопця не стало. Лише в зеленій траві
застрибало маленьке чорненьке створіння. І задерикувато заспівало.
Відтоді й повелися на нашій землі веселі цвіркуни. Їхні пісні славлять
рідну землю, звеселяють смутних. А хто понад усе любить батьківщину, той
чує в пісні маленького цвіркуна слова про красу нашої землі.
ЗАГАДКИ
На ріднім полі шепчуть колоски,
Я рад би знати тихі їх думки.
Я слухав, чув, як кожна колосина
Шептала тихо слово: … (Україна)
М. Петров
Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов‟їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься … (Україна)
У світі одна – всім потрібна вона. (Батьківщина)
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині край.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.
М. Чернявський
Який це край?
Ми родились у долині,
У білесенькій хатині,
Коло вишень і калини.
За хатиною садок
І зелений моріжок,
Там багато є квіток.
Під горбом ставочок сяє,
Різна рибонька гуляє,
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Качка з дітьми пропливає.
Як же зветься гарний край,
Де за ставом степ і гай
Пишно квітнуть, наче рай? (Україна)
Н. Щербина
Прислів’я і приказки про Батьківщину
Кожному мила рідна сторона.
Батьківщина-мати, умій за неї постояти!
За рідний край – хоч помирай!
Без верби і калини немає України.
Нове у нас тепер життя – старому не буде вороття.
Кожна травинка на своєму корені росте.
Добре тому, хто в своєму дому.
За рідною землею і в небі сумно.
Всюди добре, а вдома найліпше.
Рідний край – земний рай.
Краще на своїй стороні кістьми лягти, ніж на чужині слави натягти.
Радше впадь, але не зрадь.
Рідна земля і в жмені мила.
Де не є добро, а вдома краще.
З рідної сторони і ворона мила.
Нема кращого у світі, ніж твоя сторона.
Що країна, то родина.
За морем тепліше, та дома миліше.
Дерево міцне корінням, людина – родом і народом.
За рідний край життя віддай. Батьківщина – всім матерям мати.
Учися в народу, бо не перейдеш і броду.
Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.
Навіть пташка має рідну землю.
Всяка пташка своє гніздо знає.
У своїй хаті й кутки помагають.
Чужа хата гірше ката.
Чужий кожух не гріє.
Заїдеш в чужину, то хоч і бородатий – а все сиротина.
Рідна сторона – мати, чужа – мачуха.
Нема гіршої покути в ріднім краю носить пута.
Свій край – як рай, а чужина – як домовина.
У чужій сторонці навіть не звідти сходить сонце.
Прислів’я та приказки про мову
Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.
Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові.
Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш.
Більше діла – менше слів.
Будь господарем своєму слову.
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Мовивши слово, треба бути йому паном.
Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.
Від красних слів язик не відсохне.
Від солодких слів кислиці не посолодшають.
Від меча рана загоїться, а від лихого слова – ніколи.
Від теплого слова і лід розмерзається.
Вода все сполоще, тільки злого слова ніколи.
Впік мене тим словом, не треба й вогню.
Гостре словечко коле сердечко.
Де мало слів, там більше правди.
Діла говорять голосніше, як слова.
Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
Добре слово краще, ніж готові гроші.
Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не ввійдеш.
За грубе слово не сердься, а на ласкаве не здавайся.
З пісні слова не викидають і свого не вставляють.
І від солодких слів буває гірко.
Кого не б‟є слово, тому й палиця не поможе.
Коня керують уздами, а чоловіка – словами.
Красне слово – золотий ключ.
Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова – ворогів.
Краще переконувати словами, як кулаками.
М'які слова і камінь крушать.
На ласкаве слово не кидайся, а за грубе не гнівайся.
Не гріє мене кожух, лиш слово гріє й тішить.
Не кидай слова на вітер.
Не так то він діє, як тим словом сіє.
Шабля ранить тіло, а слово – душу.
Слово – не полова, язик – не помело.
Слова пристають, як горох до стінки.
Слово вилетить горобцем, а вернеться волом.
Слово – вітер, письмо – грунт.
Слово до ради, а руки – до звади.
Слово до слова – зложиться мова.
Слово може врятувати людину, слово може і вбити.
Слово старше, ніж гроші.
Удар забувається, а слово пам'ятається.
Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує.
Чиєсь одне слово губить діло.
Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.
Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить.
Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть.
Перше погадай, потім повідай.
Що кому треба, той про те й теребить.
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ІГРИ ТА РОЗВАГИ
Що віддаси Землі рідній
Діти стають парами, беруться за руки, шикуються ланцюжком один за
одним. Один учень – ведучий. Перша пара звертається до нього із словами:
«Якщо хочеш бути зі мною, що віддаси Землі рідній?»
Ведучий повинен сказати, що він зробить для Батьківщини, коли виросте,
наприклад: посадить сад, збудує гарний будинок, буде пекти смачний хліб,
намалює багато чудових картин тощо. Після його відповіді всі піднімають руки,
і ведучий проходить під піднятими руками. По дорозі він вибирає кого-небудь
із будь-якої пари і веде його за собою. У кінці ланцюжка вони утворюють нову
пару. Той, хто залишився без пари, стає ведучим, і гра продовжується далі.
Думаємо про Батьківщину
Діти стають у коло. Учитель по черзі кидає м‟яч кожній дитині і запитує,
які ситуації свідчать про те, що людина любить свою Батьківщину, а які
навпаки про те , що ні:
- людина повернулася із лісу з оберемком квітів;
- садить дерева, квіти біля будинку;
- миє машину на березі озера;
- відвезла сміття на сміттєзвалище;
- викинула сміття на узліссі;
- звільнила місце в автобусі старенькій жінці тощо.
Сонце Батьківщини
Учитель пропонує учням перерахувати все найкраще, що подарувала їм
Батьківщина (родину, друзів, улюблене заняття, тваринку, місце відпочинку
тощо) і малює на дошці сонце. Від сонця повинно відходити стільки промінців,
скільки хорошого перерахували діти.
Список використаних джерел
1. Вірші про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.znaika-club.com.ua/article1400962292/.
2. Україна – моя Батьківщина [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-2646.
3. Загадки, прислів'я та приказки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://33school.org.ua/biblioteka/dodlit/512-zagadki-prisliv-ya-ta-prikazki.
4. Блог учителя початкових класів Баканьової С.В. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://poch-kl.blogspot.com/.
5. Вітер з України. Об‟єднання працівників літератури для дітей і молоді
ім. Леонида
Глібова
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://abetka.ukrlife.org/viter.htm.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРШОГО УРОКУ В 2017/2018 Н.Р.
(на прикладі предметів природничо-математичного циклу)

Курлова Оксана Михайлівна,
директор школи, учитель математики
Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів
Кіровоградської
райдержадміністрації
Кіровоградської області,
«учитель-методист»,
переможець обласного конкурсу
«Учитель року»
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ
(для учнів 5-7 класів)
1. Місто Кропивницький у різні часи носило назви: Єлисаветград,
Зінов‟євськ, Кіровоград. Одна назва існувала впродовж 148 років, інша –
76 років, ще одна – 9 років. Яка назва скільки років існувала, якщо Кіровоград
існував не 9 років, Зінов‟євськ – не 148 років, а Єлисаветград, здається, 148
років.
Відповідь: Єлисаветград – 148 років, Зінов‟євськ – 9 років, Кіровоград –
76 років.
2. Скористайтеся розв‟язком попередньої задачі та знайдіть відповідність
між назвами міста Кропивницького у різні часи та роками їх існування.
Наприклад, Кіровоград (1939-2016 рр.)
Єлисаветград
1934
Зінов‟євськ
1939
Кірово
1775
Кіровоград
1924
2016
Відповідь: Єлисаветград (1775-1924 рр.), Зінов‟євськ (1924-1934 рр.),
Кірово (1934-1939 рр.), Кіровоград (1939-2016 рр.)
3. Якого року було встановлено пам‟ятник «Янгол-охоронець України» у
м. Кропивницькому, якщо одна третя від однієї четвертої цього числа (року)
дорівнює 167.
Відповідь: 2004 рік.
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4. Якого року було встановлено пам‟ятник Володимиру Винниченку в
м. Кропивницькому, якщо одна третя від однієї десятої цього числа (року)
дорівнює 67.
Відповідь: 2010 рік.
5. Якого року було встановлено пам‟ятник міському голові Олександру
Пашутіну в м. Кропивницькому, якщо одна сьома від однієї сьомої цього числа
(року) дорівнює 41.
Відповідь: 2009 рік.
6. Якого року було встановлено пам‟ятник Богдану Хмельницькому в
м. Кропивницькому, якщо одна третя від однієї п‟ятої цього числа (року)
дорівнює 133.
Відповідь: 1995 рік.
7. Будинок
Барського
(сучасний
краєзнавчий
музей
у
м. Кропивницькомуй) будувався 9 років. У яких роках почалося і закінчилося
будівництво? Якщо про рік завершення відомо таке:
- Цифри у числі не повторюються.
- Якщо першу і останню цифри закреслити, то отримаємо найбільше
двоцифрове число, яке кратне 10.
- Перша цифра менша за останню в 5 разів.
Відповідь: 1895-1905 рр.
8. Установіть рік побудови будівлі Пасажу (сучасний обласний художній
музей у м. Кропивницькому), якщо про цей рік відомо таке:
- Найбільші парні цифри у числі повторюються двічі і стоять поруч.
- Сума першої та останньої цифри дорівнює найбільшій парній цифрі,
що входить до складу числа.
- Різниця двох середніх цифр дорівнює нулю.
Відповідь: 1887 рік.
9. Перша згадка про назву «Україна» було знайдено в літописах ще
830 років тому. У якому році це відбулося?
Відповідь: 1187 рік.
10. У період з 1918 р. по 1920 р. Вінниця ставала столицею України
кілька разів. Скільки разів це відбувалося? Розв‟яжіть рівняння і отримаєте
правильну відповідь.
5 клас
;
6-7 класи
;
8-9 класи
;
10-11 класи
.
Відповідь: 3.
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11. Скільки столиць було в України? Розв‟яжіть рівняння і отримаєте
правильну відповідь.
5 клас
;
6-7 клас
;
8-9 класи
;
10-11 класи
.
Відповідь: 5 (Київ, Харків, Вінниця, Львів, Коростень).
12. Знайдіть наступне число в ряді чисел і дізнаєтесь рік утворення
Української Православної Церкви.
2, 6, 18, 54, 162, 486, ?
Відповідь: 1458 рік.
13. Найбільшою річкою України є Дніпро – третя за величиною річка
Європи. Її довжина становить 2201 км. Із них 981 км – на території України.
Знайдіть, який відсоток довжини річки знаходиться на території України.
Відповідь: 44,6%
Дубовська Віра Миколаївна,
учитель математики НВК
«ЗНЗ I-III ступенів №9 –
спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
ЦІКАВІ ПОДІЇ ТА ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ МОВОЮ МАТЕМАТИКИ
(для учнів 7 класу)
1. Першим космонавтом незалежної України є Леонід Каденюк. Якщо
знайти просте число, яке задовольняє нерівність
, тоді ми
дізнаємось у якому році відбулась ця подія.
Тривалість польоту Леоніда Каденюка складала 1355701 с. Цікаво, а
скільки це діб, годин, хвилин і секунд?

Відповідь: Леонід Каденюк полетів у космос у 1997 році; тривалість
польоту – 15 діб 16 годин 35 хвилин 1 секунда.
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2. Найдовший у світі тролейбусний маршрут знаходиться саме в Україні,
в Криму. Цей маршрут з‟єднує Ялту та Сімферополь. Відстань між цими
містами на карті, масштаб якої 1 : 1000000, дорівнює 9,5 см. Чому дорівнює
довжина маршруту?

Відповідь: довжина тролейбусного маршруту Ялта-Сімферополь
дорівнює 95 км.
3. Хрещатик – найкоротша центральна вулиця із усіх столиць Європи.
Знайшовши значення виразу
, ти дізнаєшся, чому дорівнює довжина
Хрещатика (у метрах).

Відповідь: довжина Хрещатика 1225 м.
4. Станція метро «Арсенальна» у Києві є найглибшою у світі. Щоб
дізнатися, яку глибину вона має (у метрах), потрібно знайти значення виразу:

Відповідь: глибина станції метро «Арсенальна» 105,5 м.
5. Сучасний державний прапор України повинен мати співвідношення
висоти до ширини 2:3 і дві смуги однакової ширини. Стандартний прапор
України має висоту 100 см. Скільки квадратних метрів тканини кожного
кольору потрібно, щоб виготовити 100 прапорів?
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Відповідь: потрібно 75 м2 тканини кожного кольору, щоб виготовити 100
державних прапорів України.
6. Олешківські піски часто називають українською «Сахарою». Площа
пісків, які розкинулися на території кількох районів Херсонської області,
становить 160 тисяч гектарів, що робить їх найбільшою пустелею Європи.
Олешківські піски добре видно з космосу.
Скільки футбольних полів Національного спортивного комплексу
«Олімпійський» (м. Київ) може розміститися в цій пустелі? Розмір футбольного
поля головної спортивної споруди України, одного із найбільших стадіонів
Європи, становить 105×68 м.

Відповідь: приблизно 224100 футбольних полів може розміститися в
Олешківських пісках.
7. Найстаріше дерево України – 1350-річний дуб, що росте на півночі
Рівненщини. Цей дуб-велетень за поважний вік називають «деревом князя
Ігоря». Стовбур дуба ледве обхоплюють п‟ятеро людей. Чому приблизно
дорівнює діаметр стовбура дуба, якщо середній розмах рук дорослої людини
становить приблизно 1,8 м?

Відповідь: діаметр стовбура дуба приблизно дорівнює 2,87 м.
8. Автор першої у світі Конституції – український політичний і
громадський діяч Пилип Орлик. Одного дня його обрали гетьманом
Запорізького війська. У цей же день Пилип Орлик оголосив «Конституцію прав
і свобод війська Запорізького».
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Щоб дізнатися рік цієї важливої події, потрібно від поточного року
відняти корінь рівняння
.
Знайшовши найменше спільне кратне чисел 19 та 5, ми дізнаємося, на
який за порядком день року це сталося (рахувати потрібно від першого січня як
першого дня року).

Для довідки: США прийняли свою Конституцію в 1787 році; Франція та
Польща – в 1791 році.
Відповідь: Пилип Орлик оголосив «Конституцію прав і свобод війська
Запорізького» 5 квітня 1710 року.
9. Серед науковців є думка, що мова, якою розмовляє людина, визначає
спосіб її мислення, впливає на поведінку!
Наведемо декілька цікавих фактів про українську мову.
Найбільш вживаною літерою українського алфавіту є літера, що стоїть

на місці
в алфавіті. Яка це буква?
Відповідь: буква «П».
Додатково можна запропонувати учням назвати якнайбільше слів, які
починаються на букву П.
Найбільшу кількість синонімів має слово «бити». Щоб знайти це число,

розгадайте ребус
.
Відповідь: 45.
Додатково можна запропонувати учням якнайбільше синонімів.
Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір «Заповіт»
Т.Г.Шевченка. Розгадайте ребус і дізнаєтесь, на скільки мов народів світу
перекладено вірш Кобзаря.
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Відповідь: 147
Додатково можна запропонувати учням продекламувати вірші Тараса
Шевченка.
10. Площа Польщі 312679 км2; площа України на 290949 км2 більше.
Площа найбільшої області України, Одеської, складає 5,518% від площі
України і в 4,113 разів більше найменшої області України, Чернівецької.
Площа Кіровоградської області на 16490 км2 більша за площу
Чернівецької області. Чому дорівнює площа Кіровоградської області?
Примітка: при обчисленнях використовувати тільки цілу частину
десяткових дробів!
Відповідь: площа Кіровоградської області 24588 км2.
Свириденко Ольга Леонідівна,
учитель математики
Кіровоградського обласного
навчально-виховного комплексу
(гімназія-інтернат-школа мистецтв),
«вчитель-методист»,
переможець обласного конкурсу
«Учитель року»,
заслужений учитель України

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ В ЗАДАЧАХ
(для учнів 9-11 класів)
1. Вежа Корнякта – пам‟ятка архітектури національного значення у
Львові (вулиця Підвальна, 9), частина ансамблю Успенської церкви. Це була
най вища будівля стародавнього міста Лева. Висота вежі разом з її
фундаментом складає 65 м. Висота ярусів поступово зменшується, а точно
знайдені пропорційні співвідношення додають дзвіниці стрункості та
витонченості. На вежі, ще до завершення будівництва, повісили вилитий
найбільший у ті часи в Галичині дзвін, який був названий «Кирилом».

, ви дізнаєтесь діаметр дзвону в

Спростивши числовий вираз
метрах.
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Відповідь: діаметр дзвону 2 м.
2. Національний заповідник «Софія Київська» – історико-архітектурний
заповідник національного значення в Україні. Заснований 1934 року на
території Софійського монастиря. У 1994 році отримав статус національного.
Якою є площа Національного заповідника «Софія Київська» якщо 20% його
площі становить 1,04 га?

Відповідь: Площа Національного заповідника «Софія Київська» 5,2 га.
3. Фортеця Святої Єлисавети є унікальною фортифікаційною пам‟яткою
ХVІІІ ст., яка була побудована для оборони Південної України від нападів
турків і кримських татар. Урочисте закладання фортеці відбулося 18 червня
1754 року. Фортеця складалася з утвореного земляними валами шестикутника
бастіонних фронтів. Уся фортифікаційна система оточувалася глибокими
сухими ровами, уздовж зовнішнього периметра яких проходила фортечна
дорога. На території фортеці було розбудоване ціле місто, у центрі якого стояла
дерев‟яна Свято-Троїцька церква. Контури фортеці лежать в основі герба
Кропивницького. Знайдіть площу фортеці, якщо довжина стіни фортеці 107 м.
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Розв’язання. Фактично зірка складається з
12 рівних правильних трикутників, тоді площа фортеці

, де

знаходиться за формулою

.

Отримаємо
Відповідь:

.

4. Кіровоградський краєзнавчий музей створений
на основі колекції Історико-географічного музею Єлизаветградського земського
реального училища (почав свою діяльність 1883 року). Його заснував та
очолював етнограф і археолог В. Ястребов. На початку XXI століття у фондах
Кіровоградського краєзнавчого музею налічувалося близько 80 тисяч пам'яток з
історії, археології, етнографії та природи краю від найдавніших часів до
сучасності. Серед них найбільша в Україні колекція скіфських кам‟яних баб.
Якщо до кількості розв‟язків системи

при а = 1 додати діаметр

кола, то ви отримаєте кількість кам‟яних баб колекції.
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Розв’язання.

Відповідь: 6.
5. Потьомкінські сходи входять у десятку найкрасивіших сходів Європи,
займаючи там шосте місце. На сьогодні це одне з найвідоміших місць Одеси.
Під час міських святкувань вони використовуються як величезні трибуни, з
яких глядач спостерігає святкові феєрверки.
26 травня 2017 року після ремонту й реконструкції в Одесі відкрили
Потьомкінські сходи – національний пам‟ятник архітектури та «візитівка»
міста. Скільки сходинок має ця пам‟ятка архітектури, якщо довжина споруди
142 м , а довжина кожної сходинки 74 см?

Розв’язання.
Відповідь: 192 сходинки.
Список використаних джерел
1. Пам‟ятки Архітектури. Вежа Корнятка (1578, 1695) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://oko.kiev.ua/m134_k_lviv_vezha_kornyakta.
2. Софийский собор и Заповедник София Киевская [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/ua/sofiya_kyivska.
3. Заповідник «Фортеця Святої Єлисавети» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://irp.kr.ua/fortecya/.
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4. Фортеця Святої Єлисавети [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kinder.mksat.net/inform_i_bd/rukotvorni_diva/11_fortecya_elisavety/ind
ex.html.
5. Інфомація про Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, його
відділи
та
філії
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.kokm.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid
=118&lang=ua.
6. Потьомкінські сходи, Одеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2406_potemkinskaja-lestnica-odessa.htm.
Шевченко Аліна Володимирівна,
учитель математики, фізики і
астрономії; методист відділу
освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради;
переможець обласного конкурсу
«Класний керівник року»
ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА РІДНОГО КРАЮ
(інтегровані матеріали з української літератури, історії, географії,
математики до Першого уроку для учнів 10-11 класів)
Немає на карті світу жодної країни, міста або селища, які б не пишалися
видатними особистостями, котрі народилися, навчалися або працювали в них.
Кіровоградщина має багату літературну спадщину, цікаву історію, традиції.
Саме Кіровоградщина стала батьківщиною багатьох талановитих письменників,
поетів, літературознавців, публіцистів, драматургів, прозаїків, сценаристів,
видатних педагогів і науковців. Наш край славиться іменами людей, які
посідають значне місце в літературному житті України. Ми пишаємося тим, що
саме на Кіровоградщині народилися Кропивницький Марко Лукич, КарпенкоКарий Іван Карпович, Кравчинський Сергій Михайлович (Сергій СтепнякКравчинський), Винниченко Володимир Кирилович, Товстоніс Віталій Павлович,
Білль-Білоцерковський Володимир Наумович, Маланюк Євген Филимонович,
Микитенко Іван Кіндратович, Григорук Євген Максимович, Малошийченко
Леонід Кіндратович (Чернов Леонід), Мокрієв Юрій Олексійович, Яновський
Юрій Іванович, Шевченко Іван Іванович, Масенко Терень (Терентій)
Германович, Білодід Іван Костянтинович, Голованівський Сава Овсійович,
Рибак Натан Самійлович, Козаченко Василь Павлович, Біба Петро Микитович,
Горячко Лідія Григорівна, Жученко Григорій Михайлович (Яр Славутич),
Жолдак Олесь Іванович, Сухомлинський Василь Олександрович, Доломан Євмен
Михайлович, Соколов Віктор Вікторович, Вервес Григорій Давидович,
Оверченко Кость Гаврилович, Понеділок Микола Васильович, Сідун Володимир
Семенович, Німенко Андрій Васильович, Смоленчук Микола Кузьмович,
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Плачинда Сергій Петрович, Стриженюк Станіслав Савович, Бровченко
Володимир Якович, Близнець Віктор Семенович, Гаранін Володимир
Михайлович, Погрібний Віктор Олексійович, Базилевський Володимир
Олександрович, Барабаш Світлана Григорівна, Сокуренко В’ячеслав Юхимович,
Таран-Терен Віктор Васильович, Капелюшний Леонід Володимирович,
Рябошапка Олександр Антонович, Надутенко Олена Валентинівна, Джус
Марина Дмитрівна, Гусейнов Григорій Джамалович, Куценко Леонід
Васильович, Барановська (Бельбрут) Катерина Іванівна, Селецький Петро
Іванович, Юферова Людмила Леонідівна, Полевіна Ольга Миколаївна, Жовна
Олександр Юрійович, Обжелян Юрій Васильович та багато інших, тих чиї імена
вивчатимемо, які своїм полум‟яним словом примножували славу літературної
Кіровоградщини.
Познайомимося з талановитими поетами і письменниками, які
народилися на Кіровоградщині у ХІХ столітті.
Першим відомим письменником, драматургом, театральним актором,
який народився і жив на Кіровоградщині, був Кропивницький Марко Лукич.
Щоб дізнатися місце народження Марка Кропивницького, нам потрібна
топографічна карта. Одне з основних призначень карти – вказувати точне
розташування будь-якого об‟єкта на Землі. Щоб правильно визначати
положення того чи іншого об‟єкта на земній поверхні та на карті, потрібно
знати географічні координати об‟єкта, а саме географічну широту і географічну
довготу.
Розв‟язавши систему трьох рівнянь першого степеня з трьома
невідомими, ми дізнаємося географічну широту х y z точки, яка розташована
на північ від екватора, у Північній півкулі, тобто має північну широту (пн. ш.).
х 6 у 0,

х 2у

z 7,

2x 4 y

z 121.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом підстановки.
З будь якого рівняння системи, наприклад з першого, виразимо одну
невідому, наприклад х, як функцію від іншої невідомої у:

х 6у.

Оскільки в усіх рівняннях х означає одне і те ж число, то ми можемо
підставити знайдене значення х в інші рівняння системи:
6 у 2 у z 7,
2 6 y 4 y z 121.
Таким чином, ми отримали систему двох рівнянь із двома невідомими у і
z.
6 у 2 y z 7,
8 y z 7,

12 y

4y

z 121;

121

8y

z 121;

Розв‟язавши цю систему методом алгебраїчного додавання, знайдемо
чисельні значення для у і z.

8y

z 7,

(1)

8 y z 121; (2)
Додаємо почленно (1) і (2) рівняння системи, таким чином виключаємо
змінну z.
8 у z (8 у z ) 7 121,
8 y z 8 y z 128,
16 y 128,
128
y
,
16
y 8.
Одержане значення у 8 підставимо у вираз х 6у. Отримаємо
х 6 8 48.
Знаходимо значення z з (1) рівняння системи.
8 у z 7, z 8 y 7, z 8 8 7 57.
Отже, система рівнянь з трьома невідомими має такі корені
х 48, у 8, z 57.
Відповідь: (48; 8; 57).
Таким чином, ми дізналися географічну широту 48 08 57 пн.ш., одну з
координат у ряді систем сферичних координат, яка допоможе нам визначити
місце народження письменника.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована на схід від нульового меридіана до протилежного йому 180-го,
тобто в Східній півкулі, що має східну довготу (сх. д.), розв‟яжемо систему
лінійних алгебраїчних рівнянь з трьома невідомими.
3 х у z 24,
2 x y z 45,
х у
12.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Гауса.
Випишемо розширену матрицю для даної системи
3
1
1 24
2
1 1 45
1
1 0 12
Зведемо її до трикутного вигляду з допомогою елементарних
перетворень.
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3

1

1 24 і1

2
1

1
1

1 45 і2
0 12 і3

3
0
0

1
1
0

і1
і2
і3

і1

3

1

1 24 і1

і1

і1

і2 2і3
3і3 і1

0
0

1
2

1 69 і2
1 60 і3

і2

і2

і3

і3

2і2

1 24
1 69
3 78

Такій розширеній матриці відповідає наступна система рівнянь

3х
y

у

z

z 69,

3z 78.

24, 1
2
3

78
26 (4).
3
у 69 26 43, у 43 (5).

Із рівняння (3) знаходимо z: z
Тоді (4)→(2): у
Значення

(4)

26 69,

і

(5)→(1):

3х

3х 43 26 24, 3х 69 24,

24 69, 3х 93, х 31.
Відповідь: (31; 43; 26).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми знайшли географічну довготу 31 43 26 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат: В 48o 08 57 пн.ш., L 31o 43 26 сх.д.
Це село Кропивницьке, Новоукраїнського району Кіровоградської
області.
Так, дійсно, Кропивницький Марко Лукич народився 10(22) травня 1840
р. у селі Бежбайраки Бобринецького повіту Херсонської губернії (тепер
с.Кропивницьке Новоукраїнського району Кіровоградської області). Детально
див. додаток 1.

Продовжуючи
подорож
картою
літературної
Кіровоградщини,
познайомимося з талановитим письменником, драматургом, актором та
режисером, який вніс вагомий внесок у розвиток української літератури Іваном
Карпенком-Карим. На його честь названо Київський національний університет
театру, кіно і телебачення.
Як писав Іван Франко, «Він був одним із батьків новочасного
українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом,
якому рівного не має наша література».
Дізнаємося місце народження Івана Карпенка-Карого.
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Розв‟язавши систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми знайдемо
географічну широту х y z точки в Північній півкулі, що допоможе нам
визначити місце народження найпомітнішої постаті української літератури.
4 x 3 y z 91,

2 x y 2 z 98,
x y z 107.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему за формулами Крамера.
Знайдемо визначник матриці коефіцієнтів при невідомих.
4
3 1

2
1

1
1

2
1

4 1 1

3

2 1 1 2 1

1 1 1 4

2 1 ( 3) 2 1

4 6 2 1 8 6 12 ( 13) 12 13 25.
Оскільки як
0 , то задана система рівнянь сумісна і має єдиний
розв'язок. Обчислимо визначники:
91
3 1
98 1
2 91 1 1 ( 3) ( 2) 107 1 98 1 1 1 107 91 ( 2) 1 ( 3) 98 1
1
107 1
1
91 6 107 98 107 2 91 3 98
831 369 1200.

2

4 91
2 98
1 107

1
2
1

392 214 182

4
3

3

91 642 98

4 98 1 1 2 107 91 1 ( 2)
98 182 856

107 182 294

831 ( 369)

1 98 1 91 2 1 4 ( 2) 107

424 ( 576) 1000.

91

2

1

98

1

1

107

428 294 182

4 1 107 ( 3) 98 1 91 2 1

91 1 1 4 1 98 ( 3) 2 107

91 392 642

475.

316

159

За формулами Крамера знаходимо розв'язок системи рівнянь:
1200
1
х
48.
25
1000
2
у
40.
25
475
3
z
19.
25
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Отже, х 48, у 40, z 19 – єдиний розв‟язок системи.
Відповідь: (48; 40; 19).
Таким чином ми дізналися географічну широту 48 40 19 N точки на
карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована у Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
2 х 3 у 221,

2 у z 63,
4 x 3 z 5.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Монтанте.
2 3 0 221 і1
і1 і1
2 3 0 221

А

0 2
4 0

1 63 і2
3 5 і3

2 3
0 2

0 221
1 63

0 0

6 258

і2
і3

і2
і3

і1
і2

2і1

і1
6і2

і3

0 2
0 6

1 63
3 447

2 3 0 221
0 12 0 636

і3
і3

0

0

і1
і2

6 258

і3
і1

і1
і2
і3

3і2

4і1 і2
і2 і2
і3

і3

8 0 0 248
0 12 0 636 .
0 0 6 258

248
258
636
31, у
43.
53, z
8
6
12
Відповідь: (31; 53; 43).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми знайшли географічну довготу
31 53 43 E шуканої точки.
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o 40 19 пн.ш., L 31o53 43 сх.д.
Це село Арсенівка Новомиргородського району Кіровоградської області.
Іван Карпенко-Карий (справжнє прізвище – Тобілевич) народився
29 вересня 1845 в селі Арсенівка Бобринецького повіту Херсонської губернії
(тепер Новомиргородський район Кіровоградської області). Детально див.
додаток 2.
Тоді х
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Подорож довжиною сотень кілометрів.
Горді тим, що народився українцем. На його честь було відкрито в липні
1976 року музей в його рідному селі за ініціативи літературознавця Євгенія
Таратута. Як пише Григорій Гусейнов у своїй книжці «Незаймані сніги», на той
час це була подія всеукраїнського масштабу, на яку навіть завітав Павло
Загребельний.
Познайомимося зі Степняком-Кравчинським Сергієм Михайловичем,
письменником українського походження, дитинство якого пройшло на
Кіровоградщині.
Розв‟язавши систему лінійних рівнянь першого степеня з трьома
невідомими, ми дізнаємося географічну широту х y z точки в Північній
півкулі, що допоможе нам визначити місце народження письменника.
x z 8,

x

1
1
0

y 78,
y 2 z 50.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Гауса-Жордана.
0
1 8 і1
і1 2і1 і3
2
1 0 66 і1
і1

1
1

0 78 і2
2 50 і3

2 0 1 136 і1
0 3 0 90 і2
0 0 3 120 і3

і2

і2
і3

і1

0
0

і3
і1

3і1
і2
і3

і3

1 1 70 і2
1 2 50 і3
6 0 0 288 і1
0 3 0 90
0 0 3 120

і2
і3

і1 і2
2і2 і3
і3 і2

і2
і3
і1
і2
і3

1
і1
6
1
і2
3
1
і3
3

1 0 0 48
0 1 0 30 .
0 0 1 40
У правому стовпчику отримаємо розв‟язок: х 48, у 30, z 40.
Відповідь: (48; 30; 40).
Отже, ми знайшли географічну широту 48 30 40 .
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована у Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
2 x 7 у 2 z 0,

x
x

z 35,
z 31.
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Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом алгебраїчного додавання.

2x 7 у

2 z 0, (1)

x

z 35,

(2)

x

z 31.

(3)

Додаємо почленно (2) і (3) рівняння системи, таким чином виключаємо
змінну z.
x z ( x z ) 35 31,

x z x
2 x 66,

z

66,

66
,
2
x 33.
x

Значення x 33 підставимо у (3) рівняння системи. Отримаємо:
x z 31,

33 z 31,
z 33 31,
z 2.
Знаходимо значення у з (1) рівняння системи.
2 x 7 у 2 z 0,
2 33 7 у 2 2 0,
66 7 у 4 0,
70 7 у 0,
70
7 у 70, у
10.
7
Відповідь: (33; 10; 2).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
33 10 02 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o30 40 пн.ш., L 33o10 02 сх.д.
Це село Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області.
Дійсно, Сергій Михайлович Кравчинський (літературний псевдонім
Степняк) – революціонер-народник, письменник, українського походження, що
писав італійською, англійською і російською мовами. Народився 1 (13) липня
1851року на Херсонщині в селі Новий Стародуб (нині Петрівський район
Кіровоградської області). Детально див. додаток 3.
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Продовжуємо подорожувати рідним краєм. Познайомимося з
письменником світового рівня Володимиром Винниченком. Літературна
спадщина Володимира Кириловича – золотий фонд України. Появу перших
його творів вітали Іван Франко і Леся Українка. Коцюбинський у 1909 році
писав: «Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як
тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов
Винниченка».
Дізнаємося місце народження письменника, громадського і державного
діяча для цього знайдемо географічні координати, а саме географічну широту і
географічну довготу.
Щоб дізнатися географічну широту шуканої точки в Північній півкулі,
розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь із трьома невідомими.
x 2z
24,

у z
6,
x у 18.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь матричним методом.
Маємо систему з трьох рівнянь. Позначимо матрицю і вектори літерами
1 0
2
х
24

А

0 1
1 , Х
6 .
у , В
1
1 0
18
z
Матричний розв‟язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь знайдемо за
формулою Х А 1 В. Для знаходження оберненої матриці А 1 обчислимо
визначник
1
0
1

0
1
1

2
1
0

1 1 0 0 ( 1) 1 ( 2) 0 ( 1)

( 2) 1 1 0 0 0 1 ( 1) ( 1)

Оскільки визначник
1 0 , то задана система рівнянь сумісна і має
єдиний розв‟язок. Знайдемо транспортовану матрицю А.
1
0 1

АТ

0
2
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1
1

1
0

1.

Обчислимо алгебраїчні доповнення до елементів заданої матриці:
1
1
а11 ( 1) 2
1 0 ( 1) ( 1)
1;
1 0

а12

( 1) 3

а13

( 1) 4

а21

( 1) 3

а22

( 1) 4

а23

( 1) 5

а31

( 1)

а32

( 1) 5

Х

1

2

0

0
2

1
1

0

1

1 0
1

1

2 0

1
0
2
1
0 1
4

1

1

1
0

1
1

0 0 ( 1) ( 2)
0 ( 1) 1 ( 2)
[0

( 1)]

1 0 1 ( 2)

2;
2;

1;
2;

[1 ( 1) 0 ( 2)]

0 ( 1) 1 1

2;

1;

[1 ( 1) 1 0] 1;

1 0
1 1 0 0 1.
0 1
Обернену матрицю отримаємо за формулою:
1 2 2
1 2 2
1
1
A
1 2 1
1 2 1 .
1
1 1 1
1 1 1
Знаходимо розв‟язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь:
1 2 2
24
1 ( 24) 2 ( 6) 2 18
48
А1 В
1 2 1
6
1 ( 24) 2 ( 6) 1 18
30 .
1 1 1
18
1 ( 24) 1 ( 6) 1 18
36
а33

A1

0

( 1) 6

Розв‟язок системи рівнянь: х 48, у 30, z 36.
Відповідь: (48; 30; 36).
Отже, ми знайшли географічну широту 48 30 36 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.

129

2 x1 3 х2
x1
х2

4 х3

х2
2 х3

16,

16,
16.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом LU-розкладу.
При розв‟язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь даним методом
матрицю коефіцієнтів А розкладемо на добуток двох матриць нижньої
трикутної матриці L, елементи головної діагоналі якої не дорівнюють нулю, та
верхньої трикутної матриці U, на головній діагоналі якої стоять одиниці.
3
1
2
2
0 0
2
3 4
2
1
А
1 1 0 ; L
1
0 ; U
0 1
4 ;
2
0 0
1
0
1 2
0
1 6

l11

a11

2;

u12

a12
l11

u13

a13
l11

4
2

l21

a21

1;

l22

a22

(l21 u12 ) 1 ( 1 (

a23

(l21 u13 )
l22

u 23
l31

a31

3
2

3
;
2
2;

3
3
1
)) 1
;
2
2
2
0 ( 1) 2
2
4;
1
1
2
2

0;

3
)) 1;
2
l33 a33 (l31 u13 l32 u 23 ) 2 (0 2 1 ( 4)) 2 4 6.
У результаті отримаємо LU- розклад матриці А і розв‟яжемо систему
рівнянь у два етапи:
АХ В
LUX B
l32

a32

1 етап

(l31 u12 ) 1 (0 (

LY

B

Y

2 етап UX Y
X
На першому етапі знаходимо проміжний вектор Y , використовуючи
пряму підстановку, на другому етапі знаходимо безпосередньо вектор
розв‟язків Х , застосовуючи зворотну підстановку.
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1 етап
2
0 0
у1
1
1
0
у2
2
у3
0
1 6
b1 16
у1
8,
l11 2

l21 y1 ) : l22

16
16
16

у2

(b2

у3

(b3 l31 y1 l32 y2 ) : l33

2 етап
3
1
2
0 1

2
4

0

0

1

х3

у3

0,

х2

b2

u13 x3

х1

b1 (u12 x2

1
) ( 16 8) ( 2) 16,
2
(16 0 8 1 16) : 6 (16 0 16) : 6 0.

( 16 ( 1) 8) : (

х1

8

х2

16

х3

0

16 ( 4) 0 16,
u13 x3 ) 8 (

3
16 2 0) 8 3 8 8 24 32.
2

Розв‟язок системи рівнянь: х1
Відповідь: (32; 16; 0).

32, х2 16, х3

0.

Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу 32 16 00
точки на карті.
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o30 36 пн.ш., L 32o16 00 сх.д.
Це м. Кропивницький Кіровоградської області.
Винниченко Володимир Кирилович народився 28 липня 1880 року у
місті Єлисаветграді Херсонської губернії (нині м. Кропивницький
Кіровоградської області). Детально див. додаток 4.

Надзвичайно розмаїта і багата література письменників Кіровоградщини.
Саме в нас народився український письменник (прозаїк і драматург) Товстоніс
Віталій Павлович.
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Щоб дізнатися місце народження письменника, необхідно знайти
географічну широту точки, яка розташована в Північній півкулі. Для цього
розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

x 2 у 3z

279, (1)

х 2 у 3 z 111, (2)
x 2 у 3z

15. (3)

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом алгебраїчного додавання.
Додаємо почленно (1) і (2) рівняння системи, помноживши друге
рівняння на (-1), таким чином, отримаємо:
x 2 у 3z [ ( х 2 у 3z )] 279 ( 111),

x 2 у 3z х 2 у 3z 168,
4 y 168,
y 42. (4)
Додаємо почленно (2) і (3) рівняння системи, таким чином виключаємо
змінні у і z.
x 2 у 3 z ( х 2 у 3 z ) 111 ( 15),
x 2 у 3z х 2 у 3z
2 x 96,

96,

x 48. (5)
Знаходимо значення z з (1) рівняння системи.
x 2 у 3z 279, 3z 279 х 2 у, 3z 279 48 2 42, 3z 147,
147
49, z 49.
3
Отже, система рівнянь із трьома невідомими має такі корені:
х 48, у 42, z 49.
Відповідь: (48; 42; 49).
Таким чином, ми дізналися географічну широту 48 42 49 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
4 z 3 х,
z

5 х 4 у,
x у z 48.
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Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом повного виключення невідомих
(модифікований метод Гауса).
3 0
4 0 1

5

4

0 0 1

1
1
1 48 49
Для цього розширену матрицю приводимо до трикутного вигляду. Вона
складається за участю правої частини системи і контрольного стовпця.
Елементи контрольного стовпця дорівнюють сумі всіх елементів відповідних
рядків.
3 0
4 0 1 і1
і1 і1
3 0 4 0
1 і1
5
4 0 0 1 і2
і2 і2 5і3
0
9 5 240 244 і2
1
1
1 48 49 і3
і3 3і3 і1
0
3 1 144 148 і3
і1
і2

і1
і2

3 0 4 0
1
0
9 5 240 244
і3 3і3 і2
0
0 8 192 200
Матриця зведена до трикутного вигляду. Визначимо невідомі, починаючи
з останнього рядка.
192
8 z 192
z
24,
8
240 5 z 240 5 z
9 y 5z
240
9y
240 5 z
y
9
9
240 5 24 240 120 360
40,
9
9
9
4 z 4 z 4 24 96
3x 4 z 0
3x
4z
x
32.
3
3
3
3
Отже, x 32, y 40, z 24 – єдиний розв‟язок системи.
Відповідь: (32;40;24).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
32 40 24 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o 42 49 пн.ш., L 32o 40 24 сх.д.
Отже, це місто Знам‟янка Кіровоградської області.
24 березня 1883 року народився український письменник (прозаїк і
драматург) у місті Знам‟янка Кіровоградської області – Віталій Павлович
Товстоніс. Детально див. додаток 5.

Познайомимося із творчою спадщиною радянського письменника,
драматурга Володимира Наумовича Білль-Білоцерковського.
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Розв‟язавши систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми дізнаємося
географічну широту х y z точки в Північній півкулі, що допоможе нам
визначити географічну адресу місця народження письменника.
х у z 8,

х у 88,
у 3 z 40.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом підстановки.

х

у

z

х

у

88,

8,

(1)
(2)

у 3z 40. (3)
1) Із третього рівняння системи виразимо одну невідому, наприклад у, як
функцію від іншої невідомої z:

у 40 3z.
2) Оскільки в усіх рівняннях у означає одне і те ж число, то ми можемо
підставити знайдене значення у в інші рівняння системи:
х (40 3z ) z 8,
x (40 3z ) 88.
3) Таким чином, ми отримали систему двох рівнянь із двома невідомими
х і z.
х 40 3 z

z

8,

x 40 3 z

88.

x 4z

48,

(1 )

x 3z

48.

(2 )

4) Виразимо з першого рівняння системи невідому х, як функцію від
іншої невідомої z.

х 48 4 z. (3 )
5) Підставимо рівняння (3 ) в (2 ) рівняння системи.

(48 4 z ) 3z
7z

48

0

6) Одержане значення
Отримаємо

48 7 z
z

z

0
7

0,

z

48

7z

48 48

0.

0 підставимо у (1 ) рівняння системи.

x 4 0

48

х

48.

7) Знаходимо значення у з (2) рівняння системи.

х у 88

48 у 88,

Отже, система рівнянь із
х 48, у 40, z 0.

трьома
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у 88 48 40,

у 40.

невідомими має такі корені:

Відповідь: (48; 40; 0).
Таким чином, ми дізналися географічну широту 48 40 00 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо наступну систему лінійних
алгебраїчних рівнянь із трьома невідомими.
х 3 у 2 z 12,
1
х у 3z 4,
3
2 х 10 у z
4.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Гауса.
Випишемо розширену матрицю для даної системи

Зведемо її до
перетворень.
1
3 2 12 і1
1
1 3 4 і2
3
2
10
1 4 і3
1

3

0
0

0
4

2

1
3 2 12
1
1 3 4
3
2
10
1 4
трикутного вигляду з допомогою
і1

і1

1

3

2 12 і1

і2
і3

3і2
і3

1
2

3
10

9 12 і2
1 4 і3

12 і1

і1

і1

1

3

7 0 і2
19 28 і3

і2

і3

0
0

4
0

2

елементарних
і1
і2
і3

і1
і2 і1
і3 2і2

12

19 28
7 0

Такій розширеній матриці відповідає наступна система рівнянь:

х 3 у 2 z 12, 1
4 y 19 z
7z

0.

З рівняння (3) знаходимо z: z
Тоді (4)→(2):
Значення

х 12 21,

4 у 19 0

(4)

і

28,

2

3

0
7

0

28,

4у

(5)→(1):

х 33.
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(4).
28
7 (5).
4
х 3 7 2 0 12, х 21 12,
28,

у

Відповідь: (33; 7; 0).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
33 07 00 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o 40 00 пн.ш., L 33o 07 00 сх.д.
Це місто Олександрія Кіровоградської області.
Володимир Наумович Білль-Білоцерківський - радянський драматург і
письменник. Народився 28 грудня 1884 в місті Олександрія Херсонської
губернії (нині Кіровоградська область). Детально див. додаток 6.

Найяскравішою і найталановитішою постаттю української літератури був
Маланюк Євген Филимонович. Він зробив великий крок у розвитку
української культури та українського слова.
Розв‟язавши систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми дізнаємося
географічну широту х y z точки в Північній півкулі, що допоможе нам
визначити географічну адресу місця народження відомого письменника, поета,
публіциста.
х у 2 z 16,

2х 3у 6z
x

у 2z

0,
0.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему за формулами Крамера.
Знайдемо визначник матриці коефіцієнтів при невідомих.
1
1 2

2
1

3
1

6
2

1 ( 3) ( 2)

1 6 1 2 2 ( 1)

2 ( 3) 1 1 6 ( 1) ( 2) ( 1) 2 6 6 4
6 6 4
4 8 4.
Оскільки
0 , то задана система рівнянь сумісна і має єдиний розв'язок.
Обчислимо визначники:
16
1 2
0
3 6 16 ( 3) ( 2) ( 1) 6 0 2 0 ( 1)
1
0
1
2
2 ( 3) 0 16 6 ( 1) ( 2) ( 1) 0

2

1 16
2 0
1

0

0 96 0

2
6

16 6 0 0

1 0 ( 2) 16 6 1 2 2 0

2
0 0 64

96 64 160.
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0 16 6 0

96 96 192.

2 0 1 1 6 0 16 ( 2) 2

3

1
2

1 16
3 0 1 ( 3) 0 ( 1) 0 1 16 2 ( 1) 16 ( 3) 1 2 ( 1) 0 1 0 ( 1)

1

1

0

0 0 32
48 0 0
32 48 16.
За формулами Крамера знаходимо розв'язок системи рівнянь:
192
1
х
48.
4
160
2
у
40.
4
16
3
z
4.
4
Отже, х 48, у 40, z 4 – єдиний розв‟язок системи.
Відповідь: (48; 40; 4).
Таким чином, ми дізналися географічну широту 48 40 04 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
1
х у 2 z 7,
3
1
х у z
8,
2
1
2х у
z 24.
2
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь матричним методом.
1
х у 2 z 7,
3
х 3 у 6 z 21,
1
х у z
8,
х 2 у 2z
16,
2
4 х 2 у z 48.
1
2х у
z 24.
2
Маємо систему з трьох рівнянь. Позначимо матрицю і вектори літерами
1 3
6
х
21

А

1
4

2
2

2 , Х
1

у , В
z

16 .
48

Матричний розв‟язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь знайдемо за
формулою Х А 1 В. Для знаходження оберненої матриці А 1 обчислимо
визначник
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1
1

3
2

6
2

4

2

1

2 24 12

1 ( 2) 1 3 2 4 ( 6) 1 ( 2)
48 4 3

34 47

( 6) ( 2) 4 1 2 ( 2) 1 1 3

13.

Оскільки визначник
13 0 , то задана система рівнянь сумісна і має
єдиний розв‟язок. Знайдемо транспортовану матрицю А.
1
1
4

АТ

3
2
2
6 2
1
Обчислимо алгебраїчні доповнення до елементів заданої матриці:
2
2
а11 ( 1) 2
2 1 ( 2) 2
2 4 2;
2
1
а12

( 1)3

а13

( 1) 4

а21

( 1)3

а22

( 1) 4

а23

( 1)5

а31

( 1) 4

а32

( 1) 5

2

6

1

3
6

2
2

1 4
4

1 1
6 2
1
4

1
3

2
4
2

9;

6;

[1 8] 7;

1 1 4 ( 6) 1 24 25;

6 1

2

3 12

3 2 ( 2) ( 6) 6 12
[1 1 4 2]

2 1
1

3 1 ( 2) ( 6)

[1 2 1 ( 6)]

[2 6]

1 ( 2) 4 ( 2)
[1 ( 2) 4 3]

8;

2 8 6;
[ 2 12] 14;

1 1
1 ( 2) 1 3
2 3
5.
3
2
Обернену матрицю отримаємо за формулою:
2 9
6
1
1
A
7 25
8
13
6 14
5
Знаходимо розв‟язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь:
а33

A1

3

( 1) 6
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Х

А

1

В

1
13

2 9
7 25
6 14

1
13

390
637

30
49

338

26

6
8
5

21
16
48

1
13

2 21 9 ( 16) ( 6) 48
7 21 25 ( 16) ( 8) 48
6 21 14 ( 16) ( 5) 48

Розв‟язок системи рівнянь: х 30, у 49, z 26.
Відповідь: (30; 49; 26).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
30 49 26 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o 40 04 пн.ш., L 30o 49 26 сх.д.
Це Новоархангельськ – селище міського типу в Кіровоградській області.
Євген Филимонович Маланюк народився 1 лютого (20 січня за старим
стилем) 1897 р. в селі Архангород Херсонської губернії Єлисаветградського
повіту (тепер смт. Новоархангельськ Кіровоградської області) український
письменник, поет, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний
критик. Детально див. додаток 7.

Познайомимося з відомим, а свого часу й популярним український
письменником і драматургом – Микитенком Іваном Кіндратовичем.
Розв‟язавши систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми дізнаємося
географічну широту х y z точки в Північній півкулі, що допоможе нам
визначити географічну адресу місця народження письменника.
х

2у

z 5,

х 3у

1
z 11,
5

1
x
3

z

у

27.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Монтанте.
х 2у

z

5,

х 3у

1
z 11,
5

1
x
3

z

у

х 2у

z

5,

5 х 15 у z 55,
x 3 у 3 z 81.

27.
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А

1
5
1

2 1 5 і1
15 1 55 і2
3 3 81 і3

і1

і1
і2

і3

2і3
і2

5і3
14
0
0

і2

і1

і1

і2
і3

і2 5і1
і3 і1

1
0

0
5

9 177 і1
6 80 і2

0

0

14 350 і3

0 0 672 і1
5 6 80 і2
0 14 350 і3

і2

1
0
0

і1 і1
14і2 6і3
і3
і3

і1

2 1 5 і1
5 6 80 і2
1 4 86 і3
14і1 9і3
і2
і2
і3

і3
14
0
0

0
0 672
70 0 980 .
0 14 350

980
672
350
14, z
48, у
25.
70
14
14
Відповідь: (48; 14; 25).
Отже, ми дізналися географічну широту 48 14 25 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
1
х
у z
15,
4
1
1
2х
у
z 21,
2
3
х у z 18.
Тоді х

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом підстановки.

1
у
4
1
2х
у
2
х у z
х

z

15,
1
z 21,
3
18.

Виразимо з третього рівняння системи вираз х z 18 у і підставимо у
перше рівняння системи. Отримаємо
1
3
3
4 33 4
у 18 у
15,
у
33, у
33 : ( )
33 ( )
44.
4
4
4
3
3
Підставимо знайдене значення у 44 в третє рівняння системи.

х z 18 44,

х z

26
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Виразимо невідому х через z.
х
26 z
Одержане значення у 44 і вираз х
26 z підставляємо у третє
рівняння системи. Отримаємо:
1
1
2х
у
z 21,
2
3
1
1
2 ( 26 z )
44
z 21,
2
3
1
52 2 z 22
z 21,
3
1
2z
z 21 52 22,
3
6z z
95,
3
5z
5
3
95
z 95 :
95
57,
3
3
5
z 57.
Одержане значення z 57 підставимо у вираз х
26 z Отримаємо
х
26 57 31.
Отже, система рівнянь із трьома невідомими має такі корені:
х 31, у 44, z 57.
Відповідь: (31; 44; 57).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
31 44 57 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o14 25 пн.ш., L 31o 44 57 сх.д.
Це село Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Микитенко Іван Кіндратович – український письменник і драматург,
публіцист, громадський і державний діяч. Народився 6 вересня 1897 року в селі
Рівне Єлисаветградського повіту Херсонської губернії в родині селянина (тепер
село Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області. Детально див.
додаток 8.

Григорук Євген Максимович – відомий український поет, журналіст,
громадський діяч, один з організаторів видавничої справи в Україні.
Розв‟язавши систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми дізнаємося
географічну широту х y z точки в Північній півкулі, що допоможе нам
визначити географічну адресу місця народження поета.
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2 х 2 у z 27,
1
1
х
у z
1,
4
3
1
1
x 2у
z
33.
6
3

А

l11

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом LU-розкладу.
1
1
1
2
0
0
2
2
1
2
1 1
1
7
3
1; L
0 ; U
0 1
;
4 3
4 12
2
1
11 25
0 0
1
1
1
2
6
6 12
6
3
a11 2;

u12

a12
l11

2
2

1;

u13

a13
l11

1
2

1
;
2

l21

a21

1
;
4

l22

a22

(l21 u12 )

a23

(l21
l22

u 23

l31

a31

1 1
1
( ( 1))
3 4
3
1
1
1 ( ( )
u13 )
4
2
7
12

1
4

7
;
12
1
1
3
8
;
7
2
12

1
;
6

1
11
( 1))
;
6
6
1 1
1
11
3
1 1 11 3
7
l33 a33 (l31 u13 l32 u 23 )
( ( ) (
) ( ))
.
3 6
2
6
2
3 12 6 2
3
У результаті отримаємо LU-розклад матриці А і розв‟яжемо систему
рівнянь у два етапи:
АХ В
LUX B
l32

a32

1 етап

(l31 u12 )

LY

2 етап UX

B
Y

2 (

Y
X
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На першому етапі знаходимо проміжний вектор Y , використовуючи
пряму підстановку, на другому етапі знаходимо безпосередньо вектор
розв‟язків Х , застосовуючи зворотну підстановку.
1 етап

2
1
4
1
6
у1

0
7
12
11
6
27
,
2

0
0
7
3

у1
у2

27
1

у3

33

1 27 7
27 12
8 27 12
35 12
15
):
( 1
)
,
4 2 12
8 7
8
7
8 7
2
1 27
11
15
7
33 27 11 15
3
у3 ( 33
(
) (
)) : ( ) (
) ( )
6 2
6
2
3
1 12
12
7
33 12 27 11 15
3
588
3
( )
( ) 21.
12
7
12
7
2 етап
1
27
1
1
2
2
х
3
15
0 1
y
2
2
z
0 0
1
21
у2

z

( 1

у3

21,

15
3
(
21) 24,
2
2
27
1
x
( 1 24
21) 48.
2
2
Розв‟язок системи рівнянь x 48, y 24, z 21.
Відповідь: (48; 24; 21).
Таким чином, ми дізналися географічну широту 48 24 21 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
y
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1
х
2
1
х
3

у
1
у
2
1
у
2

х

z

8,
z

z

38,
2.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Гауса-Жордана.
1
2
1
3
1

1

1

1
2
1
2

6 і1
1 38 і2

і1
і2

2і1
6і2

1
2

2
3

2 і3

і3

2і3

2

1

1

1

2

0
0

4
3
і1

і2
і3

2 12

і1

і1

8 224 і2
2
20 і3

і1
і2 і3
і3 3і2

1
0
0

2 4

0 212 і1

0 2
0 0

0 76 і2
4 188 і3

і1
1
і2
4
і3

і2
і3
2
2
0

2 12 і1
0 76 і2
4 188 і3

і1

і1
і2
і3

2і2
і2
і3

1
і1
2
1 0 0 30
1
і2
і2
0 1 0 38 .
2
0 0 1 47
1
і3
і3
4
У правому стовпчику отримаємо розв‟язок: х

2 12 і1
6 228 і2
2 4

1

і3

2

0
0

2
2

2і1
і2
і3

і1

і2

і2

і3

і3

і3

2і1

2 12

1
3

і1

і1

і1

56 і2
20 і3

і3
і2
і3

2 0

0

60

і1

0 2
0 0

0 76 і2
4 188 і3

і1

30,

у

38,

z

47.

Відповідь: (30; 38; 47).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
30 38 47 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48o 24 21 пн.ш., L 30o38 47 сх.д.
Це село Троянка Голованівського району Кіровоградської області.
25 грудня 1898 р. (6 січня 1899 р. за Григоріанським календарем) у селі
Троянка на Кіровоградщині в селянській родині народився Євген Максимович
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Григорук – відомий український поет, журналіст, громадський діяч, активний
учасник громадянської війни, один з організаторів видавничої справи в Україні.
У 1921році в заснованій ним серії «Універсальна бібліотека» вийшла книжка
«Революційні поезії» Шевченка з передмовою Григорука. У цьому ж році
опублікував статтю «Великий бунтар», у якій розглядав ідейно-творчий шлях
Шевченка. Детально див. додаток 9.

Познайомимося з Леонідом Кіндратовичем Черновим-Малошийченком
– українським поетом, прозаїком, членом угрупування «Авангард», учасником
«Нової генерації».
Щоб дізнатися географічну адресу місця народження поета, розв‟яжемо
систему лінійних алгебраїчних рівнянь, щоб визначити географічну широту
х y z точки в Північній півкулі.
1
х
6
1
х
3
1
x
4

1
у
4
у

z

2,

2z

1
у
4

24,

3z

22.

Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом Монтанте.

А

1
6
1
3
1
4

1
4

1

1

2

1
4

2 і1

і1

12і1

2

3

12

24

24 і2

і2

3і2

1

3

6

72

і3

і3

4і3

1

і1

і1

3 22

2

3

12

24

0

3

0

120

0

4

18 160

і1

3і1
і2

і3

і3
і2

3і3

18
0
0

0
3
0

4і2
0

і3

1

2

і2

і2

0

і3

і3

0

1

6

3

0

4

1

0

0

3

0

120

і2

і2

54

0

і3

і3

0

864

0

120 .

54

0
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і1

136
120

18 160

6
0

248

12 88

3і1

і2

і1

і1

і2

2і2

і3

і3

і1
і2

864
120
0
40, z
0.
48, у
3
54
18
Відповідь: (48; 40; 0).
Отже, ми дізналися географічну широту 48 40 00 точки на карті.
Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, яка
розташована в Східній півкулі, розв‟яжемо систему лінійних алгебраїчних
рівнянь із трьома невідомими.
х 4 у z 5,
1
х 2 у 2 z 25,
3
х у z 40.
Розв’язання.
Розв’яжемо систему рівнянь методом алгебраїчного додавання.
Тоді х

х 4у

z

5,

1
х 2 у 2z
3
х

у z

40.

(1)
25,

(2)
(3)

У другому і третьому рівняннях, використовуючи основні властивості
рівнянь, урівнюємо коефіцієнти при невідомих у і z так, що вони матимуть
протилежні знаки і однакові чисельно.
х 4 у z 5,
х 4 у z 5,
х 4 у z 5,
1
1
1
х 2 у 2 z 25,
х 2 у 2 z 25,
х 2( у z ) 25,
3
3
3
( 2)
х у z 40.
2х 2 у 2z
80
2 х 2( у z )
80.
Додамо почленно друге та третє рівняння – сума коефіцієнтів при цих
невідомих перетворюється на нуль. Ми одержуємо лінійне рівняння з одним
невідомим, розв‟язуючи яке, знаходимо його корінь.
1
х 2( у z ) 2 х 2( у z ) 25 ( 80),
3
1
х 2х
55,
3
5
х
55,
3
3
х
55 ( ),
5
х 33.
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Числове значення х 33 підставляємо в перше рівняння системи.
х 4 у z 5,

33 4 y

z

5,

z 4 y 28.
Одержане значення х 33 і вираз z
Отримаємо:
х у z 40,

4у 28 у третє рівняння системи.

33 y (4 y 28) 40,
33 y 4 y 28 40,
3y
21,
y 7.
Знаходимо значення z.

z 4у 28 4 7 28 0.
Отже, система рівнянь із трьома невідомими має такі корені:
х 33, у 7, z 0.
Відповідь: (33;7;0).
Розв‟язавши систему рівнянь, ми дізналися географічну довготу
33 07 00 .
Визначаємо місце розташування об‟єкта на топографічній карті в системі
географічних координат В 48 40 00 пн.ш., L 3307 00 сх.д.
Це місто Олександрія Кіровоградської області.
Чернов Леонід Кіндратович (Малошийченко) – поет, прозаїк,
драматург, кінооператор. Народився 15 січня 1899 р. в місті Олександрії
Кіровоградської області. Детально див. додаток 10.

Отже, ми дізналися багато нового і цікавого, познайомилися з окремими
відомостями біографії відомих людей, які народилися у ХІХ ст. на
Кіровоградщині. Літературні знання, які ми отримали, допоможуть розкрити
особливості літератури рідного краю. Творчість письменників-земляків
презентує кращі здобутки літератури від початку її зародження до сучасних
часів. Ми продовжимо пошуково-дослідницьку роботу і познайомимося з
життєвим і творчим шляхом письменників, які народилися на Кіровоградщині
у ХХ ст., застосовуючи інтеграцію наукових знань, упроваджуючи нові
нестандартні форми навчання.
ВИСНОВКИ
У матеріалі наведено, як ефективно і систематизовано впровадити
інтегроване навчання. Об‟єднавши в одне ціле математику, історію, географію і
українську літературу, мені вдалося максимально поєднати окремі розділи
навчального матеріалу. Тісні міжпредметні зв‟язки забезпечують високу
ефективність навчально-виховного процесу. Звичайно, під час проведення
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таких уроків, засідань гуртка, усі предмети не можуть бути представлені на
одному уроці рівною мірою.
Під час опису інтегрованого підходу основну увагу зосереджено на
математиці, а географія, історія та українська література показали себе поновому. Така освітня модель сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів,
активному, емоційному сприйняттю ними нових знань, розвитку в них творчого
та самостійного мислення.
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Баранова Світлана Леонідівна,
учитель математики
Помічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3
Добровеличківської
райдержадміністрації
Кіровоградської області
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У ХХ СТОЛІТТІ
(для учнів 10 класу)
Вправа 1. «Запиши чотиризначне число».
перша цифра – число, помножене на будь-яке число, дає це саме число
(1),
друга цифра – це число вважали числом мудрості, долі, символом знань
та священним числом. Піфагорійці помітили, що сума цифр добутків на це
число є кратною цьому числу (9),
третя цифра – це число стародавні греки вважали духом, із якого
виходить увесь світ, «пращуром усього сущого» (1),
четверта цифра – це перше кубічне число ряду (8).
22 січня 1918 року відбулося проголошення IV Універсалом Української
Центральної Ради незалежності Української Народної Республіки.
Голосували за епохальний для України документ поіменно. Із 49 членів
Ради, які брали в ньому участь, «проти» – 4, «утрималось» – 6 осіб. Скільки
чоловік голосувало «за»? (49 – 4 – 6= 39).
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Проголошенню IV Універсалу передував виступ голови Української
Центральної Ради. Розв'яжіть задачу на картці та назвіть ім'я цієї людини.
Картка 1
1. Трикутники АВС і А1В1С1 подібні. АВ=10, ВС=12, А 1В1=5, В=25º.
Знайдіть В1 і сторону В1С1.
Микита
Кость
Михайло
Августин
Степан
Шаповал
Левицький
Грушевський Волошин
Бандера
20º і 5
70º і 10
25º і 6
25º і 12
Інша
відповідь
Картка 2
2. Дано: МК=6, МL=3,6
Знайти: NL.
Микита
Кость
Михайло
Шаповал Левицький Грушевський
13,6
10
6,4

Августин
Волошин
5,4

Степан
Бандера
Інша
відповідь

Августин
Волошин
16

Степан
Бандера
Інша
відповідь

Картка 3
3. Дано: АК=4, ВК=6, DК=12
Знайти: СD.
Микита
Кость
Михайло
Шаповал Левицький Грушевський
12
22
14
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Картка 4
4. Дано: ВС=14, АС=7, АD=3
Знайти: ВD.
Микита
Кость
Михайло
Шаповал Левицький Грушевський
9
4.5
6

Августин
Волошин
10

Степан
Бандера
Інша
відповідь

Перевірка завдання
(На мультимедійній дошці демонструються розв'язання задач. Учні
перевіряють свої роботи.)
Отримана відповідь: Михайло Грушевський.
Вправа 2. «Знайди число».
Виконавши завдання, ви дізнаєтеся дату проголошення Акта злуки УНР і
ЗУНР.
Клас об‟єднується у три групи, кожна з яких отримує завдання: І група –
дізнатися число проголошення Акта злуки; ІІ група – місяць; ІІІ група – рік.
Завдання для І групи:
(22)
Завдання для ІІ групи:
(1)
Завдання для ІІІ групи:
обчисліть значення виразу
,
при х = – 1
(1919)
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22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві урочисто проголошено
Акт злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. З цього часу питання
єдності української нації в українській політичній думці вже ніколи не
ставилося під сумнів.
Вправа 3.«Математичне лото».
Методичний коментар. Учні об‟єднуються у три команди. Для кожної
групи добираються завдання різних рівнів складності. Кожна команда одержує
конверт із малими картками, де записано вправи. На дошці закріплено велику
картку з відповідями. Учні по черзі (у своїй команді) дістають картку,
розв'язують рівняння і накривають нею відповідну відповідь на великій картці
(відповіддю вниз)
І команда (червоний конверт)
Розв'яжіть рівняння:
а) 4х4 – 5х2 + 1 = 0
б) х5 – х4 – 2х3 + 2х2 – 3х + 3 = 0
в) (х +

3 2
3
) – 8(х + ) + 16 = 0
х
х

Відповіді: а) х1 =1; х2 = –1; х3 =

1
1
; х4 = – ; на звороті немає запису;
2
2

б) х1 = 1; х2 = – 3 ; х3 = 3 ; на звороті слово «є»; в) х1 = 3; х2 = 1 ; на
звороті слово «незалежна»
ІІ команда (зелений конверт)
а) (2х2 + 3)2 – 12(2х2 + 3) + 11 = 0
б) (х2 + х – 1)(х2 + х + 2) = 40
в) х4 – 4х2 + 4 = 0
Відповіді: а) х1 = 2; х2 = –2; на звороті слово «Однині»; б) х1 = –3; х2 = 2;
на звороті слово «Українська»; в) х1 = – 2 ;
х2 =
2 ; на звороті слово
«єдина»
ІІІ команда (жовтий конверт)
4
а) х – х2 = 0
б) (х + 1)2 – 4(х + 1) + 4 = 0
Відповіді: а) х1 = 0; х2 = 1; х3 = –1; на звороті слово «Народна»; б) х = 1;
на звороті слово «Республіка»
Велика картка з відповідями
(на початку роботи)
–2; 2
3; 1
– 2; 2;
1; – 3 ; 3 ;
–1; 1;

1
1
; – ;
2
2

Однині

–3; 2

0; –1; 1

Велика картка з відповідями
(після розв'язання)
є
єдина
Українська
Народна
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1

незалежна
Республіка

В Універсалі Директорії УНР, зокрема, відзначалося: «Здійснились
віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина
незалежна Українська Народна Республіка».
Вправа 4. «Цікава таблиця».
Виконавши роботу з таблицею, ви дізнаєтеся у якому році Сойм
Карпатської України проголосив Карпатську Україну незалежною державою
а
-1094
345
13,4
-857
1084
b
0
539
-127
836
-836
с
5,3
-12
8,34
0
9
d
13
8
100
99
10
1. Виберіть із першого рядка – найбільше число ;
2. Виберіть із другого рядка – найменше число b;
3. Виберіть із третього рядка – натуральне число c;
4. Виберіть із четвертого рядка – найменше двозначне число d;
5. Знайдіть значення виразу
Розв'язання
Отже, 15 березня 1939 року відбулося проголошення незалежності
Карпатської України.
Вправа 5. «Хто найшвидше».
Методичний коментар. На дошці накреслено таблицю із 11 клітинок.
Учитель пропонує 11 завдань. Відповідь до кожного завдання учні по черзі
записують у клітинках таблиці. Кожне число відповідає номеру букви алфавіту.
Склавши слово, дізнаємося який Акт було проголошено 30 червня 1941 року.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
44)·13
10)
11)
Відповіді: 1) в; 2) і; 3) д; 4) н; 5) о; 6) в; 7) л; 8) е; 9) н; 10) н; 11) я
Отже, 30 червня 1941 року в окупованому Німеччиною Львові проголошено
Акт відновлення Української Держави.
Вправа 6. «Розв’яжи рівняння».
Цього дня Верховною Радою Української РСР ухвалено Декларацію про
державний суверенітет України. Розв'яжіть рівняння та з'ясуйте день, місяць і
рік прийняття цього історичного рішення.
а) день – один із коренів рівняння
б) місяць – менший корінь рівняння
в) рік – добуток коренів рівняння
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Відповіді: а) 16; б) 7; в) 1990
Отже, 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР прийнято
Декларацію про державний суверенітет України.
Вправа 7. «Цікава задача».
Цього дня відбулося прийняття Акта проголошення незалежності
України. Розв'яжіть задачі та з‟ясуйте день, місяць і рік прийняття цього
історичного рішення.
1) У народі кажуть: «Без верби і калини нема України». Здавна в нашій
місцевості на обійстях садили ці рослини-символи. Знайдіть довжину тіні, яку
відкидає верба, якщо висота дерева – 3 м, а відстань від стовбура до кінця тіні
дорівнює 5 м. Отримане число помножте на 6. (4 х 6 = 24)
2) Знайдіть площу мікромініатюрного «Кобзаря» - найменшої у світі
книжки, створеної українським майстром М. Сядристим. Довжина шпальти в
книжці дорівнює 0,84 мм, а її ширина на 0,13 мм менша. Округліть результат до
десятих, помножте його на 10 і додайте число 2. (8)
3) Яка площа (у см) єдиного у своєму роді іконостасу з порцеляни,
виготовленого на Волокитському заводі в 1856 році для місцевої церкви, якщо
довжина прямокутної рами його дорівнює 2130 см, а ширина – 950 см?
Отримане число поділіть на 100 і відніміть число 18244. (1991)
Отже, 24 серпня 1991 року відбулася позачергова сесія Верховної Ради
Української РСР, на якій було ухвалено Акт проголошення незалежності
України.
Вправа 8. Гра «Хто найшвидше».
Методичний коментар. У кожного на парті лежить таблиця з числами.
Учитель швидко називає число, а учні повинні закреслити числа, обернені до
названих. Підрахувавши, скільки залишилося незакреслених чисел, ми
дізнаємося, якого дня у 1991 році відбувся Всеукраїнський референдум на
підтвердження Акта проголошення незалежності України.
Відповідь: залишилося одне незакреслене число.
1 грудня 1991 року під час демократичного волевиявлення український
народ підтвердив і засвідчив прагнення жити в суверенній державі.
Проголосувало 31891742 виборці. З'ясуйте, який відсоток тих, хто мав
право брати участь у референдумі та виборах Президента України (37,8 млн
громадян), взяли участь у голосуванні. Скільки громадян висловилося на
підтримку незалежності, якщо таких виявилося 90,32%?
Відповіді: 84,18%; 28804071 громадян.
Вправа 9. Творче завдання.
Учням пропонується об‟єднатися в групи по чотири особи. Представник
групи обирає картку на столі вчителя, на одній стороні якої знаходиться напис
«Державність України в датах», а на іншій – завдання.
Картка №1
Державність України в датах
22 січня 1918 року
Проголошення ІV Універсалом Української Центральної
Ради незалежності Української Народної Республіки.
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Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 22 і 18

Картка №2
Державність України в датах
22 січня 1919 року
Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 22 і 19

Картка №3
Державність України в датах
15 березня 1939 року
Проголошення незалежності Карпатської України

Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 15 і 39

Картка №4
Державність України в датах
30 червня 1941 року
Проголошення Акта відновлення Української Держави

Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 30 і 41

Картка №5
Державність України в датах
16 липня 1990 року
Ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 16 і 90

Картка №6
Державність України в датах
24 серпня 1991 року
Прийняття Акта проголошення незалежності України

Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 24 і 91

Картка №7
Державність України в датах
1 грудня 1991 року
Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта
проголошення незалежності України

Завдання
Складіть зведене квадратне
рівняння, корені якого
дорівнюють 1 і 91

Василиженко Марійка,
учениця 10 класу
Кіровоградського обласного
навчально-виховного комплексу
(гімназія-інтернат-школа мистецтв)
ІСТОРІЮ ТИ БУДЕШ КРАЩЕ ЗНАТИ,
ЯКЩО ВМІЄШ ДОБРЕ РАХУВАТИ
(для учнів 7-8 класів)
1. Обчисливши значення виразу, ви дізнаєтесь у якому році вперше у
ХХ ст. українці проголосили свою незалежність:
.
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2. Розв‟язавши рівняння, ви дізнаєтесь яким роком датується перша
літописна згадка назви «Україна»:
.
Розв’яжіть рівняння та встановіть відповідність між кожним із
отриманих коренів із порядковим номером букви українського алфавіту.
1. Використовуючи отримане слово, здогадайтесь про кого з видатних
українців йде мова.
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
5)
;
6)
.
1

2

3

4

5

6

2. Використовуючи отримане слово, дайте відповідь на питання: «Яка
сучасна назва цього географічного об‟єкта?».
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
5)
;
6)
;
7)
;
8)

.
1

2

3
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4

5

6

7

8
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