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КІРОВОГРАДЩИНА – РІДНА МОЯ СТОРОНА 

 (урок-експедиція) 

 

 

Мета: формувати уявлення учнів про особливості географічного 

положення Кіровоградщини та своєї місцевості на карті України, 

Європи, геологічну будову, рельєф та корисні копалини; розвивати 

навички роботи в групах із статистичними матеріалами та різними 

джерелами географічної інформації краєзнавчого значення. 

 

Обладнання: карти України та Кіровоградської області, 

спроектовані на інтерактивну дошку. 

 

 

Хід заходу 

І. Організація класу 

1. Привітання.  

2. Поздоровлення з Днем знань. 

 

Пролунав і стих дзвінок, починається урок. 

Він і перший, і цікавий, і гостей зібрав чимало – 

Тож і ми часу не гаймо – вже роботу починаймо! 

 

ІІ. Оголошення теми заходу 

Учитель: 

В світі є краї багаті,  

Та дорожчий той, де в хаті 

Слухав ти пісні матусі, 

Де живуть твої всі друзі, 

Де спинався ти на ноги, 

І куди тебе дороги 

Знов ведуть, немов до Риму, 

Де душа твоя незримо 

Вже давно перебуває, – 

Кращих бо країв немає … 

Для одних – то сиві гори, 

Для онаких – синє море, 

А для нас, синів козацьких, 

Спів степів Кіровоградських! 
 

 

 



ІІІ. Основна частина 

Учитель: Безумовно, ви здогадалися, що наш перший урок в цьому 

навчальному році присвятимо вивченню рідної Кіровоградщини – 

«степової перлини» України, де все надзвичайно знайоме і близьке 

кожному з нас. Оглянемося довкола – і ще раз переконаємося, що рідна 

домівка, вулиця, місто або село, район – це те, без чого не існує 

Батьківщина. А щоб краще зрозуміти значення свого краю, звернемося 

до його історії. 

Історична довідка: Тепер уже далекого 1939 року на карті 

України з’явилася Кіровоградська область. Вона стала спадщиною 

південної Київщини та північної Херсонщини, східного Поділля та 

західної Катеринославщини, ще й невеличкої частинки Полтавщини. 

Цей край став місцем, який подарував світові багато славетних вчених, 

громадських діячів, письменників, поетів, непересічних талановитих 

особистостей, нині відомих всьому світу. Досить згадати Івана 

Карпенка-Карого і Василя Сухомлинського, Юрія Яновського і Георгія 

Флоровського, Володимира Винниченка і Григорія Зінов’єва, Марка 

Кропивницького і Юрія Олешу. 

 

Географічна довідка: 

 
Кіровоградська область займає площу 24,6 тис. кв. км. Це – 4,07 % 

території України або 11-е місце серед інших областей. Розташована 

Кіровоградщина в центральній частині України, у межиріччі Дніпра та 

Південного Бугу. На півночі межує з Черкаською, на північному-сході – 

з Полтавською, на сході й південному сході – з Дніпропетровською, на 

півдні – з Миколаївською, на південному заході – з Одеською, на 



заході – з Вінницькою областями. У Добровеличківському районі за 

105 км на захід від обласного центру розташований географічний центр 

України – смт Добровеличківка (48°21' пн. ш та 31°10' сх. д.) 

Протяжність області зі сходу на захід – понад 300 км, а з півночі на 

південь – майже 150 км. Крайні точки Кіровоградщини розташовані 

поблизу таких населених пунктів: північна – смт Власівка, південна – 

с. Юр’ївка Веселівської сільської ради Бобринецького району, західна – 

с. Котовка Гайворонського району, східна – с. Куцеволівка 

Онуфрієвського району. Відстань від Кіровограда до Києва залізницею – 

392 км, шосейними дорогами – 317 км. Сприятливими факторами 

географічного розташування області є безпосереднє сусідство з 

розвинутим в промисловому відношенні Придніпров’ям, наявність 

густої мережі транзитних залізниць та автомагістралей, газопроводів та 

нафтопроводів, вихід до Дніпра. Кіровоградщина лежить у межах двох 

природних зон – лісостепової та степової. Агрокліматичні та 

агрогрунтові умови сприятливі для розвитку сільського господарства. 

Кіровоградський район розташований в центральній частині 

області і є приміським районом міста Кіровограда. Межує на північному 

сході зі Знам’янським районом, на півночі – з Олександрівським, на 

північному заході – з Новомиргородським, на півдні – з Компаніївським, 

на сході – з Новгородківським, на заході – з Маловисківським, на 

південному заході – з Новоукраїнським. Крайні точки району: північна – 

с. Оситняжка, південна – с. Федорівка, західна – с. Олено-Косогорівка, 

східна – с. Медерове. Загальна площа району – 1,6 тис. кв. км. 

 

IV. Дослідницька робота. 

(Учні працюють з картою Кіровоградщини і визначають населені 

пункти). 

 Знайдіть на карті своє село, місто. Які є поруч інші села? 

 Укажіть міста Кіровоградської області.  

 Укажіть обласний центр Кіровоградщини. 

 Де він розміщений на карті Кіровоградської області? 

 



 

IV. Підсумок роботи. 

Поглянь на карту України,  

Там в центрі видна іздаля 

Багата, щедра, моя рідна 

Кіровоградщини земля! 

 

 

Що в центрі України – правда щира, 

Добровеличківка це підтвердила. 

Стоїть поважно камінь при дорозі 

Серед степів у верболозі. 

 

 

Проїдеш з заходу на схід – 

Залишиш в триста кілометрів слід. 

А з Власівки до Юр’ївки пройдеш, 

То в половину менше ти знайдеш. 

 

 

Черкащина – північний наш сусід,  

А Полтавщина та Дніпропетровщина – на схід. 

Одеська й Миколаївська до моря простяглися, 

А гайворонці з вінничанами зустрілися. 

 

 

На сході області Дніпро тече  

І виручає нас його «плече». 

Немов артерії від серця, водоводи  

Несуть з Дніпра на правий берег води. 

 

 

До моря з області далеко. 

Вона – «перлина степова». 

Їй ніжну і хвилясту пісню  

Зелене море заспіва. 

 

 

На придніпровських сивих кручах 

Та на долинах річкових 

Лежить і мріє наша область, 

Чекає подвигів нових. 

 

 


