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ПЕРЕДМОВА 

 

«З крихіток і крапельок у духовному світі людини складається святе і 

непорушне, безмежно дороге й незрівнянне – доля Батьківщини», – зазначав наш 

земляк, відомий педагог Василь Сухомлинський. 

Знання історії рідного краю – це вияв любові до Батьківщини, запорука 

формування регіонального патріотизму, розкриває природні та історичні 

особливості мальовничого куточку України – Кіровоградщини. 

10 січня 2014 року Кіровоградська область відзначатиме ювілей –  

75-у річницю утворення.  

Методичний посібник «Кіровоградщині – 75», до якого увійшли розробки 

уроків та позакласних заходів для проведення Першого уроку 

в 2013/2014 навчальному році, є ще одним кроком на шляху до пізнання історії 

рідного краю, розвитку почуття регіонального патріотизму.  

Вагомою складовою збірника є  розробки уроків та позакласних заходів для учнів. 

Їх авторами є учителі початкових класів Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. Уроки та позакласні заходи 

змістовні, цікаві, логічно структуровані, їх зміст зорієнтований на формування 

регіонально-культурологічної компетентності учнів початкової школи. До кожної 

розробки вказується обладнання, навчальна і методична література, атласи, карти, 

фрагменти джерел; зазначається необхідне технічне забезпечення та інша 

наочність; приділяється належна увага мультимедійним комплексам тощо. За 

формою організації діяльності учнів розробки представлені таким чином: урок-

гра, урок-подорож, усний журнал, інтелектуально-пізнавальна гра, уроки з 

використанням проблемно-пізнавальних методів та критичного мислення тощо. 

Методичний посібник розрахований на педагогів, працівників методичних 

служб. Посібник буде корисним для подальшого використання в роботі та 

популяризації регіональної історії в освітніх закладах Кіровоградщини. 
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Мірончук В.В., 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст 
МОЯ   ЗЕМЛЯ - 
                          КІРОВОГРАДЩИНА!  

(2 спеціальний клас) 
 

 

Тема: Мій рідний край – моя Кіровоградщина! 
Мета: розширити і поглибити уявлення другокласників про рідний край - 

Кіровоградщину; формувати почуття гордості за історичне, культурне та духовне 

життя наших предків; викликати бажання вивчати, берегти і примножувати 

багатство рідного краю; розвивати увагу, пам’ять, зосередженість, мовлення 

учнів. 

Обладнання: вірші, картки, ілюстрації, фотографії пам’ятних місць Кіровограда 

та видатних людей,  прислів’я.  

 

Хід уроку: 

І. Організаційна частина. 

      Вітання від вчителя. 

      Перше вересня – це особливе свято, тому що 1 вересня – це день знань. Цей 

день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається 

незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, 

до самостійного життя. 

      Якщо забути про стереотипи та штампи, то це свято змін, свято позитивного 

розвитку, свято пізнання нового та невідомого, водночас, зі збереженням зв'язку з 

минулим. Бажаю Вам, дорогі діти, здоров'я, щастя та радості, а також невичерпної 

енергії при здобутті нових знань. Нехай завжди з Вами буде поруч підтримка та 

розуміння Ваших близьких та знайомих.  

Хай щаслива вас чекає днина, 

Хай лиш радість принесуть знання! 

1 вересня – День знань, чудове свято, 

Тож дозвольте всіх вас ще раз привітати – 

Час настав перший урок почати. 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

     1. Розповідь вчителя: 

Людина народжується на світ і разом із життям отримує в спадок, найбільше і 

безцінне багатство – Батьківщину. Доля подарувала нам щасливу можливість 

народитись, жити в одному з найчудовіших куточків української землі – на 

Кіровоградщині. 

Край степовий, Кіровоградщина моя, 

Стоїш ти в центрі України 

Така велична і проста, 

Як ягідка червоної калини. 

Куди не глянь, де не спитай, 

І кожен скаже: 

Рідний край –  
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Об’ємна моя сторона, 

Велика, бо вона моя. 

Ошатна квітами земля, 

Гляди, вона така одна! 

Ріднішої ніде нема! 

А ще я називаю її рай, 

Де красить все: степи і гай, 

Щиросердечні люди знамениті, 

Надра багаті, чорноземи ситі, 

А ще, бо тут родилась я і вся моя рідна сім’я! 

                                                                            Л. Горлова 

Ми з вами сьогодні здійснимо уявну подорож рідною Кіровоградщиною. Її історія 

це тяжка праця хлібороба й шахтаря, слово вчителя, думка вчених. 

- Як ви думаєте, що таке Кіровоградщина? 

2. Вправа «Асоціативний кущ».  

 (діти прикріплюють записані на листочок слова, які асоціюються у них з 

Кіровоградщиною). 

К І Р О В О Г Р А Д Щ И Н А 

(Ліси, сади, степи, поля, озера, річки, тварини, рослини,пам’ятки культури, 

видатні люди,доброзичливість, родючі чорноземи, природа, дружба) 

 

ІІІ. Основна частина. 

В самому центрі України                             Крокують поряд мами й діти, 

Є місто сонця, місто – сад.                           По тротуарах у садок. 

Тут батьківщина, тут родина,                      У небі сяючім літають - 

Це місто – наш Кіровоград.                          Курсанти юні в небесах. 

Століття швидко промайнули,                     Їх посміхаючись вітають 

Стоять фортечнії вали.                                 Дівчата з квітами в руках. 

Козацький рід свій не забули,                      Буяють  зеленню тополі, 

Вітчизни дочки і сини.                                Каштани й вишні між доріг. 

Ошикувались ніжні квіти                            Єдиним прагненням до волі, 

На клумбах міста у рядок.                            Козацький рід все переміг. 

 

- Яке місто є нашим обласним центром? (Кіровоград). 

       Кіровоградщина сьогодні – це земля хліборобів і енергетиків, шахтарів і 

машинобудівників, митців і спортсменів. У них, в їх праці, мріях і любові – її 

слава, її гордість, її майбутнє! 

 

Кіровоградщино моя! 

Пишаємось тобою! 

Ти наша гордість і краса, 

Хай незалежність сяє над тобою. 

      - Погляньте на карту України. Наша область розташована у центральній 

частині України. Кіровоградщина межує з Черкаською, Полтавською, 

Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями. На 

сьогодні область включає: 21 район, 4 міста обласного значення, 8 міст районного 

значення, 27 селищ міського типу, 19 селищ, 984 села. 

У кожної людини, сім’ї, родини, села, міста є своя цікава історія. Має її і  

місто Кіровоград. 

На початку ХІХ століття основна частина території нинішньої 

Кіровоградщини входила до Єлисаветградського повіту. А місто Кіровоград мало 

назву Єлисаветград. З часом місто змінювало назву на Зінов’євськ, потім Кірово.  
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А вже 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР місто 

Кірово перейменовано на Кіровоград та утворено Кіровоградську область.  

Отже, в січні 2014 року ми відзначатимемо 75-річчя утворення 

Кіровоградської області. 

Кіровоград – місто історичне, 

Йому вже багато літ! 

А воно красиве, вічне, 

Серед зелені і квіт. 

Кіровоград – центр України 

Найкраще місце на землі, 

Хоч пройшов усякі зміни, – 

Гарний все ж таки завжди. 

 

           Особливості історії та природи краю відображає його символіка: герб та 

прапор. Центральною фігурою герба є степовий орел. Золотий орел символізує 

рідну землю, спадковість її поколінь, духовне відродження. 

Золоте пшеничне колосся в оздобленні герба підкреслює багатство 

хліборобського краю, дубове листя – могутність і витривалість. 

Наші предки залишили нам у спадок багату землю, свою історію, культуру, 

освіту і традиції. Наше завдання – зберегти цей скарб і примножити його. Ми 

повинні добре вивчити й пізнати минуле нашого народу, краю. Зараз ми 

поговоримо про культуру рідного краю. Як ви гадаєте, що таке культура? 

Культура − це все, що людина створила власними руками, а не одержала 

від природи. В іншому розумінні, культура – це творчі та духовні надбання 

народу, передані з покоління в покоління. 

- Яку людину називають культурною? 

          Культурною називають людину, яка знає правила поведінки і виконує їх, 

уміє цінувати прекрасне, може розрізнити добре і погане. 

 

Кіровоградщина – це край Василя Олександровича Сухомлинського. 

- Що ви знаєте про Василя Сухомлинського? 

- Які твори Василя Сухомлинського ви читали? 

- Чого вони вас навчили? 

(Розповідь про видатного педагога Василя Сухомлинського). 

 

Фізкультхвилинка. 

Встаньте, діти, посміхніться, 

Землі нашій уклоніться 

За щасливий день вчорашній! 

Всі до сонця потягніться, 

Вліво, вправо нахиліться, 

Веретенцем покрутіться. 

Раз присядьте, два присядьте 

І за парти тихо сядьте. 

 

          Віками славиться наш край родючими ґрунтами, працьовитими і щедрими 

людьми. Візитною карткою області є гірничодобувна галузь. Кілька поколінь 

кіровоградців створювали потужний урано-видобувний комплекс: шахти       

«Інгульська», «Смолінська», «Новокостянтинівська».  

         Вагоме значення у розвитку економіки Кіровоградщини мають заводи та 

підприємства: ПАТ «Червона зірка», який розробляє сівалки і культиватори; ПАТ 

«Гідросила», що спеціалізується на виробництві гідроагрегатів для комбайнів, 

тракторів і будівельно-дорожніх машин; ПАТ «НВП «Радій», де розробляються та 

виробляються захисні установки для атомних електростанцій. 

        Слава кіровоградців гартується сьогодні у творчих злетах та перемогах на 

престижних міжнародних фестивалях і конкурсах народного хореографічного 

ансамблю «Пролісок» та народного ансамблю бального танцю «Конвалія». По 

всьому світу гастролює Академічний театр пісні, музики і танцю «Зоряни». 

Прославила Кіровоградщину талановита молодь у танцювальному шоу 

«Майданс». 
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          Спорт – ще одна сторінка життя нашого краю. На весь світ нині гучно 

лунають імена кіровоградців: Алли Мальчик – колишня учениця нашої школи, 

Олесі Дудник, Наталії Снісаренко (гімнастика); Юрія Андрюшина, Анни Товстої 

(плавання); футбольних клубів «Зірка», «Олександрія», «УкраАгроКом».  

 

Квітуй, мій рідний край,  

Де дух козацький не згасає, 

Слава твоїх захисників 

Ніколи не вмирає. 

Візитна картка в тебе є: 

Квітучий соняшник у полі, 

Талановитий твій народ, 

Жита шумлять, як хвилі в морі. 

  

            Кожна людина з великою любов’ю згадує місце, де народилася, де 

пройшло її дитинство. Таке місце ще називають Берегом Дитинства. 

Тут мама наспівувала першу колискову, вишивала барвисті рушники, 

висаджувала квіти під вікном. Тут тато збудував хату, в якій завирувало родинне 

життя. На призьбі вечорами збираються всією сім’єю. І слухаєш – не переслухаєш 

то бувальщину з татових вуст, то чарівний голос мами, як починає вона співати 

українську пісню. 

- А чи пам’ятаєте ви пісні, які співає ваша мама? Наспівайте їх. 

- Берег Дитинства є у кожної людини. Що ж це за берег? 

(Таке місце називаємо отчим краєм, маленькою Батьківщиною. Це і рідна хата, і 

журавель над криницею, і золотисте поле, і стежка, яка завжди веде додому). 

- Як називається наше місто? 

- Чи подобається вам наше місто? Чим саме? 

- Як називається головна вулиця нашого міста? 

- Що ви зробили б для того, щоб наше місто стало ще кращим? 

- За якою адресою проживаєте ви? 

- У якому будинку ви живете? 

- Чим ваш будинок відрізняється від інших? 

- Що виготовляють у нашому місті? 

Босоніж стежка побіжить 

Левадою в городи… 

Як любо тут, як славно жить 

Серед цієї вроди. 

Кохаю край мій дорогий, 

Що зветься Знам’янка. 

Місто моє, в степу перлина… 

За що тебе я так люблю? 

Десь тут колише Україна 

Народну долю і мою… 

 

Гра «Продовжіть прислів’я». 

Людина без Вітчизни, ... (як соловей без пісні). 

Кожному мила ... (рідна сторона). 

Без сім’ї немає щастя ... (на землі). 

Від родини йде життя ... (людини). 

Добре тому, хто в своєму ... (домі). 

Всюди добре, а вдома ... (найкраще).  

Кожен край має свій ... (звичай). 

Рідна земля і в жмені ... (мила). 

Що країна, ... (то родина). 

 

ІV. Підсумок уроку. 

Завершується наш Перший урок. Ви зробили крок на шляху до знань – 

стали другокласниками. Нехай цей шлях буде для вас радісним i цікавим! Нехай 

наша школа стане для вас другою домівкою! 

- Що вас найбільше зацікавило? 

- Що нового ви дізналися про наш рідний край - Кіровоградщину? 
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Ведута Л.О., 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст І кваліфікаційної 

категорії  

КІРОВОГРАДЩИНІ – 75 
(Перший урок в 2 класі)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: ознайомити з символікою краю, його історією, видатними земляками та 
памятками природи; формувати мотивацію учнів щодо вивчення історії рідного 
краю; виховувати почуття патріотизму, громадянськості, морально-духовні якості  

Обладнання: карта України, Кіровоградської обл.; зображення герба та прапора 
області, слайди, малюнки до теми. 

 

Хід уроку 
І. Організація учнів до уроку 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку 

Вступне слово вчителя.  
Кіровоградщина – неповторний куточок  України,  серце і душа  

степового краю, край, який лежить у самому серці України.  Мальовничі 
ландшафти, помірний  клімат, багато земних скарбів, мудрість доброзичливих та 
працьовитих людей, віками сформований самобутній слав’янський менталітет - 
все це теплом і щирістю захоплює у добровільний полон усіх тих, хто народився 
та виріс, або хоч раз побував у цих благодатних місцях,  які відомі багатою та 
самобутньою історією. Наш край знаний на весь світ як такий, що дав людству 
багато  відомих імен невтомних трударів, геніальних учених, талановитих митців 
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і письменників, громадських діячів та політиків, життя і праця яких істотно 
вплинули на розвиток суспільства. Як і в минулому, сучасна  Кіровоградщина  є  
одним із найбільших агропромислових регіонів України та географічним центром 
України, її серцем. 

 
ІІІ. Основна частина уроку 

1. Читання та обговорення вірша. 

В світі є краї багаті, 
Та дорожчий той, де в хаті 
Слухав ти пісні матусі, 
Де зостались кращі друзі, 
Де спинався ти на ноги, 
І куди тебе дороги 
Знов ведуть, немов до Рима, 

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 степівКіровоградських! 

 
2. Робота з картою України. Загальні відомості 
 
Учитель. Далекого 1939 року на карті України з’явилась Кіровоградська 

область. Вона уторилась із районів південної Київщини і північної Херсонщини. 
Ці землі від сивого Дніпра до каменистого Південного Бугу, вздовж трьох з 
половиною сотнею кілометрів поєднали і мрійливий затінок невеличких гаїв, і 
шепіт різнотрав’я сонячного степу.  

Місце Кіровоградщини особливе – на її території розташований 
географічний центр України, а саме у Добровеличківському районі. 
(Учитель пропонує учням переглянути фотографію з пам’ятним знаком 
«Географічний центр України»). 

На півночі наша область межує з Черкаською, на північному сході – з 
Полтавською, на сході і південному сході – з Дніпропетровською, на півдні – з 
Миколаївською, на південному заході – з Одеською, на заході – з Вінницькою 
областями України. 

3. Ознайомлення з символікою. 
Опис герба 

Центральною фігурою герба є скіфський степовий орел – символ мужності, 
справедливості, сили. У скіфів (найперших поселенців краю) орел був символом 
бога Папая, пов’язувався з культом батька. Золоте колосся підкреслює багатство 
степового краю, золоте дубове листя – могутність і витривалість. Усі використані 
кольори з давніх козацьких традицій. 

Опис прапора 
Прямокутне полотнище з двох вертикальних смуг: малинової та жовтої. На 

малиновій смузі – зображення жовтого орла.  
 
4. Робота з таблицею «Населення Кіровоградщини». 

- Які відбулись зміни в чисельності населення за останні 5 років? (1224,8 – 
995,2 тис. осіб). 

- Яке співвідношення міського і сільського населення? (міське населення – 
62%; сільське – 38%). 

- Який національний склад населення нашої області?(Українці, росіяни, 
поляки, молдавани, білоруси, євреї, вірмени, болгари, роми, греки та інші). 

 
5. Усний журнал «Наша історія». (Використовуються фотоматеріали). 
 



10 
 

Колись давним-давно на наших землях жили племена скіфів, пізніше 
степами Кіровоградщини проходили сармати, готи, гуни, авари, хозари. Вони 
займались скотарством, землеробством. У Новоукраїнському районі знайдена 
князівська могила, що відноситься до періоду ранніх слов’ян. Багато також 
збереглось пам’яток доби козацтва: хрести, люльки, зброя, ікони. З тих часів 
почалось інтенсивне заселення краю переселенцями з лівобережної України. Наш 
край пережив багато воєн. У роки Другої світової війни Кіровоградщина втратила 
92 860 чоловік. Пам’ятаймо про це! 

6. Ознайомлення з основними видами помисловості області. 

         Основними в області є галузі, пов'язані з агропромисловим комплексом, 

тобто харчова промисловість, сільськогосподарське машинобудування й 

будівельна індустрія. 

          На товарному ринку України область представлена виробництвом посівної 

та зернозбиральної техніки, мостових електричних кранів, буровугільних 

брикетів, нікелю, графіту та гірського воску. Підприємства області виробляють 

швейні та панчішно-шкарпеткові вироби, м'які та корпусні меблі, складну 

побутову техніку, садово-городній інвентар, ліки, фарфорово-фаянсовий та 

скляний посуд, товари побутової хімії. 

         Кіровоградська область здавна відома як регіон із добре розвинутим 

сільськогосподарським виробництвом. 

         У галузевій структурі валової продукції сільського господарства провідне 

місце належить рослинництву, питома вага якого становить 73%, тваринництва - 

27%. Основні зернові культури, що вирощуються в області, - озима пшениця, 

кукурудза на зерно, зернобобові, гречка та просо. Значне місце серед технічних 

культур займає соняшник і цукровий буряк. Садівництво спеціалізується на 

вирощуванні яблук, груш, слив, вишні та ягідних культур. 

          Основою тваринництва є розведення свиней, великої рогатої худоби, овець. 

Розведенням племінних коней займаються 2 кінних заводи й 2 племінні ферми. 

Основні породи, що розводяться на кінзаводах і племфермах, - чистокровна 

верхова й українська верхова. 
7. Гра «Так! Ні!». 

Учитель називає тварин, серед яких є ті, що мешкають на території 
Кіровоградщини. Дітям потрібно визначити «Так!» чи «Ні!». 

8. Видатні люди нашої області. 

9. Мала Батьківщина – місто Знам’янка. Історія.   
Населення: 29234 осіб 
Поштовий індекс: 27400 
Територія: 15 кв.км. 
Рік заснування: 1869 р.  
День міста: 08 вересня  

          У кожного населеного пункту є те, по чому воно відрізняється серед інших. 

Є така візитна картка і у міста Знам’янки, що у Кіровоградській області, - то 

Чорний ліс та залізниця. Гудки локомотивів та блимання залізничних світлофорів 

створюють особливий ритм життя міста, а Чорний ліс, окутуючи своїм 

зеленовіттям місто, оберігає його від вітрів і спеки. Місто Знам’янка – місто 

обласного підпорядкування. Розташоване воно за 40 кілометрів від обласного 

центру на вододілі басейнів річок Інгулу, Інгульця та Тясмина. Це південно-

східна частина Кіровоградської області. Площу у 1480 гектарів займає місто 
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Знам’янка. Знам’янка виникла ще в 1730 році як розкольницька слобода. Це було 

невелике селище, жителі якого займались, головним чином, теслярним, токарним, 

меблевим ремеслами. Однак роком заснування Знам’янки, як населеного пункту, 

вважається 1869 рік, коли тут з’явилась залізнична станція Харково-

Миколаївської залізниці. Свою назву одержала від сусіднього села (тепер – 

Знам’янка Друга). Сьогодні Знам’янка – це місто сплетіння залізниць, ворота 

півдня України. Це перехрестя залізничних магістралей, які прямують з півночі на 

південь (Київ-Миколаїв), з півночі на південний схід (Київ-Дніпропетровськ), із 

сходу на захід Кременчук-Кіровоград). 

      Пам’ятки природи. 

 В Чорному лісі біля міста Знам’янки є дивне Чорне озеро, прибережний 

рослинний світ якого вражає: поруч із орхідеями ростуть мохи – уродженці 

тундри. А на поверхні води плавають сфангові (трав’яні) острови, які можуть і 

перевернутися, коли на такий острів стане необачний турист. Озеро глибоке і, 

ніби взагалі не має дна. В ньому живуть лише рідкісні чорні карасі, запускали 

інші види риби – гинули. Озеро має і свої легенди. Про турецьку агу, яки 

втікаючи від козаків, загубив у озері золоту карету, та про хана Керім-Гірея, 

котрий після спустошливого походу на Україну 1768 року спішно відступав після 

невдалої спроби захопити фортецю Св.Єлизавети і нібито втопив у озері частину 

награбованих скарбів.  

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу 

Вправа «Географічний крос». (Учням потрібно закінчити вислів). 

- Степовою перлиною називають ... 
- Кіровоградська область утворилась у ... 
- У Добровеличківському районі знаходиться ... 
- Найбільші міста Кіровоградщини ... 
- Крім українців, у нас проживають...  
 

V. Підсумок уроку  
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Ткачук Т.В., 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії 

Рідний край, де ми живемо,  
люба Знам'янка моя 

(3 спеціальний клас) 

 
 
 
 
 

 

 

Мета: поглиблювати інтерес в учнів до історії рідного краю, ознайомити з 

історією Кіровоградщини, рідного з дитинства міста Знам’янки; виховувати 

любов до рідного краю та його збереження. Виховувати екологічну культуру 

особистості, почуття відповідальності до своєї землі, бажання більше знати про 

неї. 

Обладнання: вірші, картки, ілюстрації, фотографії пам’ятних місць, 

мультимедійна презентація  «Знам’янка люба моя»  

 

Хід уроку 

Привітання вчителя 

У всіх людей одна святиня,  

Куди не глянь, де не спитай,  

Рідніша їм своя пустиня,  

Аніж земний в чужині рай.  

Їм красить все їх рідний край.  

Нема без кореня рослини,  

А нас, людей, без Батьківщини. 

                                       М. Чернявський 

 

Учитель. Веселе, галасливе літо вже відшуміло, відцвіло і чарівниця - осінь 

покликала нас до школи. Ви та ваші рідні не зогледілись, як ви подорослішали, 

змужніли, набралися снаги і сили для нових звершень, нових досягнень на ниві 

шкільної науки. 

        Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік, а в народі кажуть, що 

починати будь-яку нову справу треба з гарним настроєм. То ж побажайте один 

одному гарного настрою,  удачі,  високих оцінок і міцного здоров’я на цілий рік. 

Я також вам бажаю здоров’я, миру, злагоди, удачі, здійснення всіх бажань і, 

звичайно ж, нових успіхів у навчанні.  

 

Оголошення теми і мети уроку. 

      - Земля, де ти народився, вперше став на ноги і промовив перше слово, 

назавжди залишається рідною і дорогою, куди б тебе впродовж життя не занесла 

доля. Кожна людина, ким би вона не стала, де б їй не доводилося працювати, 

тягнеться серцем до рідного краю, який починається з широкої вулиці в 
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мрійливих липах і тополях, із стежки, що веде до школи, з шкільної лави, з річки, 

що протікає поруч, зі співу солов’я. 

І сьогодні на уроці ми поговоримо про історію, символіку, природу, 

видатних людей нашої області, мальовничий куточок нашої славної України – про 

маленьку нашу батьківщину,  попрямуємо її просторами, заглянемо в кожен її 

незабутній куточок, адже 10 січня 2014 року наша область буде святкувати своє 

75-ліття.  

      - Отже, наш перший урок присвячений 75-й річниці утворення 

Кіровоградської області, та невеликої її  частини, нашого рідного міста Знам’янки 

на тему «Рідний край , де ми живемо, люба Знам’янка моя» 

Учень.  

Земля моя, земля найкраща в світі! 

Я твій маленький, тонкий пагінець. 

Без тебе я ніде не зможу жити, 

Для мене ти і ненька, і мудрець. 

Учень. 

Земля моя, мій милий рідний краю, 

Тебе я в щасті й горі пізнаю. 

Твою красу всім серденьком вбираю 

І хочу знать історію твою. 

Учень. 

Земля моя, земля найкраща в світі, 

Ось тут моє коріння і рідня. 

Бо тут мого дитинства сонце світить, 

Я тут росту і тут живу щодня. 

Учень. 

Я все люблю в своїм краю: 

Криницю, звідки воду п′ю, 

Та повні гомону ліси, 

Та дзвони срібної роси. 

Учень. 

Я все люблю в своїм краю: 

Ось під веселкою стою, 

Ось дощ веселий напоїв 

Тужавий колос рідних нив. 

Учень. 

Я все люблю в своїм краю: 

Найбільше – матінку свою, 

Ласкаву, радісну, єдину… 

Люблю, як сонце, Батьківщину. 

Вчитель                 

Кіровоградщина – це невелика частина України, яка розташована у самому 

її центрі , куточок нашої планети, де все  знайоме, рідне і близьке кожному з нас. 

Це та земля, по якій ми зробили свої перші кроки, земля наших батьків, дідів і 

прадідів, і вона найдорожча за все на світі. Вона єдина, де ми почуваємо себе 

вдома, затишно і привітно. Адже тільки в рідному краю людина почуває себе 

захищеною, стійкою, впевненою, бо вона вдома. А щоб краще зрозуміти значення 

свого краю, звернемося до його історії. 

Учень 1 

                                           Герб області  

У червоному щиті золотий степовий (скіфський) орел із повернутою 

вправо головою; над щитом прямокутна синя хоругва з жовтим 
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Тризубом, оздоблена по периметру жовтою лиштвою і охоплена 

декоративними гілками; обабіч щит обрамований золотим 

колоссям, знизу – дубовим листям, перевитим синьою 

стрічкою, закріпленою знизу золотим сувоєм, на стрічці 

подано золотими літерами девіз: «З добром до людей». 

Орел вважається символом мужності та великодушності, 

проникливості і справедливості, сили і влади. Золотий орел у символах 

Кіровоградщини символізує рідну землю, спадковість від минулих поколінь, 

духовне відродження нащадків. Синя хоругва з Тризубом вказує на належність 

області до України. Золоте пшеничне колосся підкреслює багатство 

хліборобського краю, золоте дубове листя – могутність і витривалість. Синій, 

жовтий і червоний кольори підкреслюють давні козацькі традиції краю та 

багатство землі степової України.  
 

Учень 2 

                                                   Прапор області 

Прямокутне полотнище, розділене вертикально на дві 

рівновеликі частини: від древка на малиновому полі жовтий степовий (скіфський) 

орел з повернутою до древка головою, з вільного краю – жовте поле. 

Прапор Кіровоградської області затверджений 29 липня 

1998р. Кіровоградська область утворена 10 січня 1939 року. Розташована вона в 

центральній частині України. За розмірами Кіровоградщина посідає 14 місце в 

Україні.  

 

КІРОВОГРАДЩИНА МОЯ 

Кіровоградщина моя! 

Широкі ниви, хліб в долонях.  

Тобі цілком належу я, 

З дитинства до сивин на скронях 

 

Кіровоградщина моя! 

Віддам тобі я спалах серця. 

Нехай для всіх людей сія, 

Й луною в душах одізветься. 

 

Кіровоградщина моя, 

У кожній думці, в кожнім слові,  

Тобі, мій крає, зичу я  

Цвісти, як мальви світанкові. 

 

Кіровоградщина моя! 

Широкі ниви, стигле жито,  

Родюча батьківська земля, 

Де я живу і буду жити! 

Учитель 

Кожна  людина завжди з великою любов’ю і душевним трепетом згадує місця , де 

народилися, де минуло її дитинство. То родинне вогнище, маленька батьківщина 

кожної людини, де живуть мама , тато, бабуся, дідусь, сестри і брати. І якщо 

скласти маленькі батьківщини кожного із нас – вийде велика держава Україна. 

А нашою маленькою батьківщиною є найрідніше для більшості з нас місто 

Знам’янка, де народилися ми, наші батьки, діди та прадіди.  
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Зараз ми з вами  докладно познайомимось  з історією  нашого рідного 

міста. Свою любов до рідного краю знам’янчани оспівують в піснях та 

прославляють у віршах, присвячених нашому рідному місту та його жителям. 

Скільки любові до людей, до свого міста бринить в їх ліричних поезіях. 

Батьківська хата, квітуча грядка чорнобривців, калина – все це світ  любові наших 

поетів земляків.  

     Зна м янка — місто обласного значення в Україні, центр  Знам'янського  

району Кіровоградської області. Розташоване на північному сході області, на 

вододілі басейнів Інгулу, Інгульця й  Тясмину, за 40 км від обласного центру, 

містаКіровоград. Візитними картками Знам'янки є урочище Чорний ліс і те, що 

місто значним  є  залізничним вузлом. 

 

Презентація «Знам’янка люба моя»  

 

Підсумок уроку   

 

Ось і закінчився наш урок. Сподіваюся, що 

він був цікавим для вас. А зараз мені 

хочеться , щоб усі замислилися над тим, 

для чого ми живемо у цьому світі. Вважаю, 

що погодитесь зі мною , коли скажу , що 

наше призначення на землі – робити добро 

один одному, любити ближнього, любити 

свій рідний край , де народилися і зросли, 

оберігати природу, цінувати все те , що дістали в спадок від діда – прадіда. 

 

Де степ широкий, наче море, 

Де дише пахощами гай, 

Де небо зоряне, прозоре – 

То мій , святий, чудовий край. 

 

Де житом ниви зеленіють, 

Де пісня жалібно луна , 

Де хати в вишеньках біліють- 

То мила, рідна  сторона. 

 

Де ясніше сонце світить,  

Де гарніше зорі сяють,  

Де ж миліше пахнуть квіти,  

Як у нашім любім краї? 

 

    Вчитель.   Дорогі діти! Шануйте свій народ, його мову, землю свою, рідний 

край , бо ми частинка всього цього рідного і близького. То ж своїми знаннями, 

працею, здобутками величаймо і славмо його. Будьмо гідними своїх предків. 

На  завершення я хочу побажати усім вам справжньої любові до краю, де живете. 

Хочу, щоб усі ми вірили в щасливе майбутнє. Шануймо себе, свій рідний край і 

шановані будемо іншими. 

Я впевнена, що ми побудуємо краще майбутнє, де світ буде добрим, 

справедливим, радісним, даруватиме дітям і дорослим щасливе життя. 

- На своїх квіточках напишіть побажання для нашої Батьківщини та рідного міста 

Знам’янки.  

 

У різнобарвному вінку українських міст – наша Знам’янка –

Чорноліська перлина – у мережеві залізниць і білопінних
каштанів сяє коштовним діамантом.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Шевченко В.В., 

учитель початкових класів, 

спеціаліст І категорії 

 

Мій рідний край, Кіровоградщино моя! 
 (Урок-подорож  для учнів 3-го класу) 

 
                                                                                    

 

Мета: поглибити знання учнів про Кіровоградську область; формувати 

національну свідомість школярів; розвивати пізнавальні інтереси; виховувати 

почуття любові до рідного краю, його історичного минулого і сучасного. 

Обладнання: карти України і Кіровоградської області, міста Знам’янки, малюнки 

дітей, фото визначних місць Кіровоградської області та рідного міста. 

 

І. Організація класу 

1. Віршоване привітання дітей. 

Любі друзі, у наш клас 

Завітали гості щирі. 

Привітайте в добрий час 

Гостей усмішкою й  миром. 

Ми вам раді, добрі   люди, 

І вітаєм щиро вас. 

Тож  запрошуємо  щиро  

На перший урок до нас. 

 

2. Вітання від вчителя. 
Хай щаслива вас чекає днина, 

Хай лиш радість принесуть знання! 

1 вересня – День знань, чудове свято, 

Тож дозвольте всіх вас привітати – 

Час настав перший урок почати. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ІІ. Актуалізація знань учнів 

 

Учитель. Погляньте на карту України. Знайдіть Кіровоградську область. 

Наша область розташована у центральній частині України. Кіровоградщина 

межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, 

Одеською та Вінницькою областями. На сьогодні область включає: 21 район, 

4 міста обласного значення, 8 міст районного значення, 27 селищ міського типу, 

19 селищ, 984 села. 

Учень. 
Моя Кіровоградщино, – 

Квітуча, степова. 

З діда-прадіда спадщина 

У серці ожива. 

Центральною зоветься 

Вона ж бо непроста. 
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Бо центр України тут міститься – ось так! 

Усе тут рідне серцю, все душу звеселя. 

Моя Кіровоградщина,  

Мій край, моя земля. 

(Демонструється карта Кіровоградської області та визначається її 

територія на карті України). 

 

Бліц-опитування. 
- Країна, а також місцевість, де людина народилася називається ... 

(Батьківщина). 

- Як називається наше місто? (Знам’янка). 

- До якої області воно входить? (Кіровоградської). 

- На якій вулиці розташована наша школа? (Фрунзе). 

- Яка річка протікає територією району? (Інгулець). 

- В честь кого названо наше місто? (                  ). 

- Яку назву має місцевий парк ? («ім. Леніна»). 

- Скільки років нашому місту? ( 144  ). 

- Скільки шкіл у Знам’янці? (7). 

2. Складання учнями  асоціативного куща «Моя Батьківщина». 

(Кіровоградщина, рідний край, домівка, держава, тато,  

мама, ліс, струмок, земля, пісенька, ...). 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку 
Учитель. Ви вже зрозуміли, що ми сьогодні будемо говорити про те місце 

на землі, де ви народилися, де ви живете, де навчаєтесь. Батьківщина – це казки, 

які розповідала тобі бабуся. Це зелена травичка і блакитний ставок. Це квітник 

біля школи. Це безмежні лани. Наша Батьківщина – це Кіровоградщина. Наша 

рідна, чарівна, незрівняна область, де ви зростаєте, дорослішаєте і мужнієте. Де з 

кожною вулицею, провулком, сквером пов’язані наші перші дитячі враження і 

почуття, переживання, мрії і сподівання. 

Той, хто хоч раз побував у Кіровограді, запам’ятає його на все життя. 

Незабутня панорама міста: невисоке узгір’я спускається в простору рівнину, де 

протікає річка! Нашій області – 75! А нашому Знам’янському району – 90! 

ІV. Основна частина уроку 

1. Повідомлення учнів творчої групи про рідне місто. 

1 учень. Знам'янка як залізнична станція утворилася 1869 року, після того 

як відкрито рух поїздів на лініїОдеса — Харків. Назвали станцію так само, як і 
невелике селище, що за 3 км від неї, — Знам'янка (тепер — Знам’янка Друга), яке 
заснували 1730 року переселенці з Центральної Росії (імовірно — із села 
Знам'янського Орловської губернії). Назва походить від особливо шанованої 
переселенцями-старообрядцями ікони Знамення Богородиці. Переселенці 
займалися теслярним,токарним і меблевим ремеслами. 

Станцію Знам'янка з вокзалом та конторськими спорудами побудовано на 

галявині Чорного лісу, через який проходила залізнична колія Єлизаветград —

 Крюків. Чорний ліс розташований на правому березі верхів'я Інгульця, а його 

південно-західна частина виходить на вододіл між ріками Інгулець та Інгул. 

За часів татарських набігів на Київщину та Поділля поблизу проходив Чорний 

шлях, яким пересувалися нападники. У самому лісі вони зосереджували свої 

загони перед набігами, робилизасідки. У 1764 — 1781 роках термін «чорний» 

застосовувався до значної території теперішньогоЗнам'янського району, яка 

входила до військових поселень Чорного гусарського полку. Природознавці 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1869
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1730
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


18 
 

пов'язують назву «Чорний ліс» з тим, що він густий і дуже затінений, оскільки в 

ньому переважають великі дубово-грабові масиви. 

 

2 учень. Зна м янка — місто обласного значення в Україні, 

центр Знам'янського району Кіровоградської області. Розташоване на північному 

сході області, на вододілі басейнів Інгулу, Інгульця йТясмину, за 40 км від 

обласного центру, міста Кіровоград. Візитними картками Знам'янки 

єурочище Чорний ліс і те, що місто є значним залізничним вузлом. 

Сьогодні місто має герб і прапор. 

 3 учень. Через чотири роки після заснування Знам'янки, 

у серпні 1873 року, відкрито рух поїздів на новозбудованій дільниці Знам'янка —

 Миколаїв, а ще через три роки — до Фастова. Тож протягом семи років станція 

стала значним транспортним вузлом на перехресті залізничних колій Харків —

Одеса та Київ — Миколаїв. Його розширення наступними роками зумовило 

швидке зростаннянаселення пристанційних селищ. 

Тривалий час Знам'янка була станцією третього класу, її депо спочатку 

налічувало 4 паровози. У грудні1883 року тут закінчилося будівництво нового 

приміщення депо. Відтоді в ньому було 29 паровозів і працювало 92 особи. 

У 90-х роках XIX століття вузол щороку відвантажував до портових міст та 

в північному напрямку близько 600 тисяч пудів хліба, а 1913 року — 5 млн пудів. 

Того ж 1913 року було одержано 2 млн пудів різних товарів. 

Одночасно з розбудовою станції на землях, яків поміщиків Осипових   

орендували переселенці з сусідніх сіл та з інших повітів, постало невелике селище 

залізничників — Осипове (центр нинішньої Знам'янки). 1886 року тут було 24 

приватні будинки, землянка, 6 торговельних закладів. На той час у селищі 

мешкало 143 особи. На межі XIX — ХХ століть на південь від станції (також на 

землях, взятих в оренду) виникає ще одне селище — Ліницьке (пізніше — 

Наталівка, Козьми). Розширення залізничного вузла наступними роками зумовило 

швидкий приріст населення пристанційних селищ. 1913 року в Осиповому і 

Ліницькому налічувалося близько 6 тисяч жителів. Селище Осипове, що 

прилягало до вокзалу від проспекту до вулиці Радянської (колишньої 

поліцейської). Селище Лінницьке від вулиці Вокзальної до вулиці Рози 

Люксембург (колишньої Наталіївської) і до вулиці Селянської. Всі вулиці селища 

Лінницького було названо іменами членів поміщиці: 

 вулиці Леніна і Карла Маркса були названі Ганнівською (мати поміщиці), 

 вулиці Селянської і Рози Люксембург — Наталіївською (сама поміщиця), 

 Червона площа — Анатоліївською (чоловік поміщиці), 

 вулиця 40 років Жовтня — Юрівською (син поміщиці). 

4 учень. Наприкінці позаминулого століття Знам'янка стала важливим 

торговельним осередком Півдня Росії, з чого мали значний прибуток 

місцеві поміщики, куркулі та купці. Водночас тут сформувався один із 

найбільших на Півдні  Російської імперії ринків робочої сили. 

У 10-х роках XX століття в Знам'янці відкриваються контори трьох 

акціонерних  банків і Товариство взаємного кредиту, обіг якого за перший же рік 

діяльності становив 8 млн. карбованців. Значно розвинулися лісові промисли: 

 деревообробний,  меблевий, теслярний, і токарний. 30 квітня 1892 року у 

Знам'янці почав діяти лікувально-продовольчий пункт. Його працівники 

реєстрували заробітчан, здійснювали санітарний нагляд за ними, 

подавали амбулаторну допомогу хворим, давали дешеві обіди. Першим 

завідувачем Знам'янського лікувально-продовольчого пункту став лікар 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1873
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1913
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1886
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1913
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1892
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
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 залізничної  лікарні, брат видатного українського композитора Миколи 

Лисенка — Андрій Лисенко, досвідчений фахівець. 

З історією Знам'янки кінця XIX — початку XX століття пов'язано життя і 

діяльність відомих діячів української культури. Улітку 1892 року тут перебували 

сім'ї композитора Миколи Лисенка та драматурга Михайла Старицького. 

В Орловій Балці Микола Лисенко зустрічався з Каролем Шимановським — 

майбутнім видатним польським композитором, працював над оркестровкою  

опери «Тарас Бульба». Теплу згадку про Знам'янку й Орлову Балку залишив 

польський письменник Ярослав Івашкевич. Михайло Старицький написав 

тут драму з народного побуту «Без світу». За порадою і творчою допомогою 

Старицького Андрій Лисенко 1898 року зорганізував серед робітників станції і 

депо аматорський музично-драматичний гурток. Однією з перших гуртківці 

поставили п'єсу «Не судилось». Тут провів своє дитинство і артист Юрій Лисенко, 

який згодом працював у театрі разом з Марією Заньковецькою, Панасом 

Саксаганським та іншими видатними акторами. 

 

2. Робота в групах. 
Учитель. Ви – майбутнє нашої держави, вам її будувати і творити в ній. 

Від вашої праці, ваших бажань, умінь і сердець залежить те, якою вона стане. 

Давайте трішечки помріємо...  

- Якою би ви хотіли бачити нашу Знам’янщину? Оберіть найбільш бажані 

епітети, напишіть їх на крилах метеликів та прикріпіть на карту.  

(Щаслива, квітуча, багата, могутня, велика, щедра, красива, ...) 

Найяскравіші враження. (Розповіді учнів). 

3. Творча робота «Мрійники». 
Учитель. Напишіть свої побажання однокласникам на цей навчальний рік 

(якими ви повинні бути, щоб ваші мрії здійснилися), запишіть їх на дубових 

листочках  та прикріпіть на дошку.  

(Розумні, цілеспрямовані, працьовиті, освічені, здорові, завзяті, правдиві, 

порядні, активні, кмітливі, сміливі, людяні). 

4. Гра «Продовжіть прислів’я». 
Людина без Вітчизни, ... (як соловей без пісні). 

Кожному мила ... (рідна сторона). 

Без сім’ї немає щастя ... (на землі). 

Від родини йде життя ... (людини). 

Добре тому, хто в своєму ... (домі). 

Всюди добре, а вдома ... (найкраще).  

Кожен край має свій ... (звичай). 

Рідна земля і в жмені ... (мила). 

Що країна, ... (то родина). 

Учитель. Кожна область, з якою ми межуємо, чимось відома, або 

асоціюється.  

Наприклад, наша Кіровоградська область – регіон, що має порівняно 

великі запаси деяких мінеральних ресурсів. З паливних ресурсів тут є поклади 

бурого вугілля в м. Олександрії. Відкриті в останні десятиріччя золоторудні 

родовища – основа для створення в майбутньому золотовидобувної та 

золотопереробної галузі в області.  

За даними геологів, існує ймовірність відкриття родовищ платини, алмазів, 

хрому та рідкісних металів. Вагоме енергетичне значення мають значні (світового 

масштабу) поклади уранових руд. Є значні запаси підземних вод. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1892
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/1898
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Окрасою краю та місцем відпочинку є лісові насадження, чотирьохсотлітні 

дуби, цілющі джерела. Загальна площа лісового фонду становить 179,1 тис. га. 

Основні рекреаційні ресурси на Кіровоградщині – оздоровчі (м’який клімат, 

мальовничі береги річок і водосховищ). Діють 3 санаторії та пансіонати, 4 

будинки відпочинку, численні бази відпочинку, профілакторії та дитячі табори 

відпочинку. 

В області добре розвинене сільське господарство, провідна галузь – 

рослинництво; розвинений залізничний транспорт, машинобудування, 

металообробка.  

- Напишіть на аркушах паперу, що ви знаєте про наших сусідів. 

Дніпропетровська область (залізна руда, металургійні заводи, …); 

Миколаївська (суднобудівельний завод, виноградники, …); 

Полтавська (пишнянський розпис, машинобудування, корисні копалини: газ 

і нафта, …); 

Черкаська (музей Т. Г. Шевченка, видобувають кам’яне вугілля, …); 

Вінницька (туризм, фонтан Рошен, …); 

Одеська (Потьомкінські сходи, найбільше озеро України Ямпул, туризм, 

суднобудування, …). 

6. Поетична хвилина. 
(Учні читають вірші поетів рідного краю про Кіровоградщину 

М. Родинченка та В. Журби). 

7. Фотозагадка. (Учитель демонструє краєвиди рідного міста, а діти 

називають даний об’єкт). 

ІV. Підсумок уроку 
- Що сьогодні було для вас цікавим? 

- Про що ви вже знали? 

- Що дізналися нового? 

- Про що бажали б дізнатися? 

Кіровоградщина сьогодні – це земля хліборобів і енергетиків, шахтарів і 

машинобудівників, митців і спортсменів. У них, в їх праці, мріях і любові – її 

слава, її гордість, її майбутнє! 

Кіровоградщино моя! 

Пишаємось тобою! 

Ти наша гордість і краса, 

Хай незалежність сяє над тобою. 

 

 

 

 

Список використаних джерел: 
1. Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. посіб.: [для загальносвіт. навч. закл. 

Кіровогр. обл.]; / за ред.: І.А.Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 304 с. 

 



21 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Мельнтк Т.І. 
вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії, 

Старший вчитель 

КРАЙ СТЕПОВИЙ,  

КІРОВОГРАДЩИНО                                       
МОЯ! 

Мета: поглибити знання учнів про 

Кіровоградську область, м. Знам’янку; 

формувати національну свідомість школярів; 

розвивати пізнавальні інтереси; виховувати 

почуття любові до рідного краю, його 

історичного минулого і сучасного. 

 

Обладнання: карти України і Кіровоградської області, малюнки дітей, фото 

визначних місць Кіровоградської області. Презентації «Кіровоградщина – край 

степовий»,  «Рідне місто» 

 

Хід уроку 

І. Організаційна частина 

Вітання від вчителя. 
Хай щаслива вас чекає днина, 

Хай лиш радість принесуть знання! 

1 вересня – День знань, чудове свято, 

Тож дозвольте всіх вас привітати – 

Час настав перший урок почати. 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

1. Слово вчителя. 

Людина народжується на світ і разом із життям отримує в спадок, мабуть, 

найбільше і безцінне багатство – Батьківщину. Доля подарувала нам щасливу 

можливість народитись, жити в одному з найчудовіших куточків української 

землі. 

Край степовий, Кіровоградщино моя, 

Стоїш ти в центрі України 

Така велична і проста, 

Як ягідка червоної калини. 

 

Ми сьогодні здійснимо уявну подорож рідною Кіровоградщиною. Її історія 

– це діяння людей, звитяжна праця хлібороба й шахтаря, мужність солдата, слово 

вчителя, думка вченого, пісня, що йде від серця. (слайд 1). 
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2. Вправа «Карта знань» (діти записують  слова, які асоціюються у них з 

Кіровоградщиною  в середовищі MindMaple Pro ). 

ІІІ. Основна частина 

1. Перша зупинка «Подорож картою України». 

(На дошці карти України та Кіровоградської області, фото визначних місць 

Кіровоградської області). 

- Яке місто є нашим обласним центром? (Кіровоград). 

Учитель. Погляньте на карту України. (слайд 2). Знайдіть Кіровоградську 

область. Наша область розташована у центральній частині України. 

Кіровоградщина межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, 

Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями. На сьогодні область 

включає: 21 район, 4 міста обласного значення, 8 міст районного значення, 27 

селищ міського типу, 19 селищ, 984 села. 

Демонструється карта Кіровоградської області та визначається її територія  

на карті України (слайд 3). 

Моя Кіровоградщино, – 

Квітуча, степова. 

З діда-прадіда спадщина 

У серці ожива. 

Центральною зоветься 

Вона ж бо непроста. 

Бо центр України тут міститься ось так! 

Усе тут рідне серцю, все душу звеселя. 

Моя Кіровоградщина,  

Мій край, моя земля. 

 

2. Друга зупинка «Історична». 

На початку ХІХ столітя основна частина території нинішньої 

Кіровоградщини входила до Єлисаветградського повіту. А місто Кіровоград мало 

назву Єлисаветград.  

У 1924 році історичну назву міста змінили на Зінов’євськ. У 1934 році 

Зінов’євськ перейменували на місто Кірово. А вже 10 січня 1939 року Указом 

Президії Верховної Ради СРСР місто Кірово перейменовано на Кіровоград та 

утворено Кіровоградську область. Отже, в січні 2014 року ми відзначатимемо 75-

річчя утворення Кіровоградської області. 

3. Третя зупинка «Символіка рідного краю». 

Особливості історії та природи краю відображає його символіка: герб та 

прапор. Центральною фігурою герба є степовий орел. Золотий орел символізує 

рідну землю, спадковість її поколінь, духовне відродження. (слайди 4,5) 

4. Четверта зупинка «Гордість і слава Кіровоградщини». 

Кіровоградщина – це край Василя Сухомлинського. (слайд 6) 

- Що ви знаєте про Василя Сухомлинського?  

- Які твори Василя Сухомлинського ви читали? 

- Чого вони вас навчили? 
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(Розповідь учителя про видатного педагога Василя Сухомлинського, презентація 

книжкової виставки «В.О. Сухомлинський – дітям»). 

5. П’ята зупинка «Берег дитинства». 

Учитель. Кожна людина з великою любов’ю згадує місце, де народилася, 

де пройшло її дитинство. Таке місце ще називають Берегом Дитинства.Тут мама 

наспівувала першу колискову, вишивала барвисті рушники, висаджувала квіти під 

вікном. Тут тато збудував хату, в якій завирувало родинне життя. На призьбі 

вечорами збираються всією сім’єю. І слухаєш – не переслухаєш то бувальщину з 

татових вуст, то чарівний голос мами, як починає вона співати українську пісню. 

- А чи пам’ятаєте ви пісні, які співає ваша мама? Наспівайте їх. 

- Берег Дитинства є у кожної людини. Що ж це за берег? 

(Таке місце називаємо отчим краєм, маленькою Батьківщиною. 

Це і рідна хата, і журавель над криницею, і золотисте поле, і 

стежка, яка завжди веде додому). 

- А де ж ваш дім? Де ви живете? 

- Як зветься населений пункт, яка його адреса? 

Презентація «Рідне місто» 

ІV. Підсумок уроку 

- Що сьогодні було для вас цікавим? 

- Про що ви вже знали? 

- Що дізналися нового? 

- Про що бажали б дізнатися? 

 

Кіровоградщина сьогодні – це земля хліборобів і енергетиків, шахтарів і 

машинобудівників, митців і спортсменів. У них, в їх праці, мріях і любові – її 

слава, її гордість, її майбутнє! 

 

Кіровоградщино моя! 

Пишаємось тобою! 

Ти наша гордість і краса, 

Хай незалежність сяє над тобою
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Бєлова Вікторія Вікторівна, 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії 

 

Перший урок 

«Кіровоградщині  75років» 

(1 спеціальний клас) 
 

Тема:  Милий край, де  ми живемо. 

Мета:  - формувати та розвивати знання дітей про країну, в якій вони живуть: 

                назва, головне місто (столиця), народ, народні символи та обереги; 

- про місто, в якому навчаються; 

- уміння називати своє прізвище, ім’я; 

- поширювати словниковий запас учнів; 

- сприяти вихованню доброзичливого ставлення до однокласників, своїх   

  рідних, любити рідний край та природу; 

- коригувати пам’ять, мислення, увагу, мовлення учнів. 

 

Хід уроку. 

                   

І. Організаційна частина. 

- Продзвенів уже дзвінок,  

  Починається урок! 

ІІ. Нервово-психічна підготовка.  

- Яка зараз пора року? 

- Скільки місяців? Назвіть їх. 

- Який сьогодні день? 

- Яке святкуємо свято? 

ІІІ. Основний етап. 

1. Повідомлення теми і мети уроку. 

2.  Розповідь про країну та державні символи України. 

- Країна, в якій ми живемо, називається – У К Р А Ї Н А. 

Красивий, щедрий, рідний край 

І мова наша – солов’їна. 

Люби, шануй, оберігай 

наш край, що зветься Україна!                   Ігор Січовик. 
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- Кожна країна має свої державні символи. Це прапор, герб та гімн. 

 
- Наш прапор. 

Небеса блакитні 

Сяють з глибини, 

А пшеничні й житні 

Мерехтять лани. 

Прапор наш, як літо, 

В сонці майорить – 

По  долині жито, 

По  горі блакить.                     

                         Дмитро Павличко. 

       (Прослуховування запису гімну України) 

3. Бесіда про родину. 

- Україна – це рідний край твій, батька, матері, дідуся й бабусі. Люди 

України – великі трударі, мудрі й добрі сини та доньки своєї Вітчизни. 

Україна – це яблуневі сади і золоті лани, сині води та ясні зорі. 

Нема без коріння рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини. 
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  Рідний дім. 

Хай живе наш рідний дім! 

Тепло й затишно у нім. 

Тут і тато, тут і ненька, 

І бабусенька рідненька,  

І веселий наш дідусь 

Крутить пишний русий вус.           

                                                Євгенія Железнякова 

- Чому дітям тепло й затишно в рідному домі? 

- Хто створив затишок у рідній школі?  Чи можете ви назвати школу 

рідним домом? 

- Якою мовою ми розмовляємо? 

- В якій країні ми живемо? 

- Яке головне місто (столиця) України? 

- Яка річка протікає через всю Україну з півночі на південь? 

4. Український оберіг. 

Кажуть люди:  «Без верби і калини нема України». 

- Калина вважається оберегом. Молоді дівчата, коли плетуть вінки, або 

прикрашають оселю, завжди використовують калину – символ дівочої 

краси.                                                                        

 

          Калина – символ України. 

В Україні дуже люблять калину. Садять її коло хати, у садку, на березі 

річки. 

   Калина цвіте білими квітками. А ще більше милують око її ягоди. Коли 

вони достигають, то стають червоними. Їх збирають перед морозами. 

Калина – лікарська рослина. ЇЇ ягодами лікуються від застуди. З них 

готують смачні напої, з достиглими ягодами печуть пироги.  Про 

червону калину  складено багато пісень, легенд, у яких з калиною 

порівнюють не лише гарну дівчину, а й Україну. 

 

Вірш Т.Г. Шевченка «Зацвіла в долині червона калина…» 

             

 



28 
 

 

Бережімо Україну. 

Бережімо Україну – 

Нашу матінку єдину: 

Хлібні ниви золотисті 

І ліси зеленолисті, 

Голубі озера й ріки, 

 Чаєнят сріблясті крики, 

Неба синього глибини, 

Тиху пісню журавлину. 

Бо у нас одна-єдина 

Батьківщина – Україна.                    Ліна Біленька. 

ІV. Підсумок уроку. 

- Як називається країна, де ми живемо? 

- Якою мовою розмовляємо? 

- Як називається народ? 
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                                                                                     Щелованова Т.О., 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії 

Посієш вчинок – виростеш звичку.  

Рідне місто. 

(1 клас) 

 

 

 

 

 

Мета: виховувати любов до рідного міста, бажання берегти та примножувати 

його красу; уточнити знання про місто, його вулиці, головні об’єкти та їх 

розташування. Повторити правила поводження в природному довкіллі. 

Використовувати в мовленні прислів’я і приказки по темі. Вести діалог з 

дорослими, висловлювати свою думку, враження, припущення. Розвивати 

інтонаційну виразність мови, вміння аналізувати, розмірковувати. Підтримувати 

бажання вирости гідними знам’янчанами. Викликати емоційний відгук на почуті 

художні твори, перегляд відео, слайдів з краєвидами міста. Розвивати цікавість до 

виконання завдань естетичного характеру. 

Матеріал: слайд – шоу з об’єктами міста Знам’янка (магазин АТБ, зупинка на 

вулиці Радянська, Будинок Культури, стадіон, сквер, залізничний міст, озеро, 

смітники, безпритульні коти,собаки); відеосюжет про місто з висоти польоту; 

паперові долоньки з картинками: «Дівчинка поливає квіти», «Діти садять дерево», 

«Діти несуть шпаківні», «Хлопчик вішає годівнички», «Діти висаджують квіти», 

«Діти замітають доріжки», «Люди ремонтують лавки», «Люди замітають листя і 

завантажують машину», «Люди фарбують столики і лавки», «Хлопчик ламає 

дерево», «Хлопчик руйнує гніздо», «Хлопчик з рогаткою»; скринька, дитячі 

мобільні телефони, дитячий автобус – палатка, піктограми «Настрій людини», 

картка – звернення червоного кольору, картинки майбутніх об’єктів міста: сучасні 

будинки, фонтани світлові, автовокзал, аквапарк, цирк, притулки для тварин, 

дитячі майданчики, зоопарк, парки, дитяче кафе, двоповерховий автобус, баки для 

переробки сміття на смітнику, завод для переробки сміття, катер, яскраві клумби. 

Попередня робота: екскурсії з батьками по місту; дидактичні ігри «Оціни 

вчинок», «Подорож по місту», «Квітка добра», «Добре – погано»; розігрування 

діалогів по телефону; оцінка ситуацій «Поводження людей у довкіллі»; перегляд 
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фотографій міста Знам’янка; дидактичні вправи «Крісло мрійника», « Місто 

яке?», «Назви рослину», «Птахи і тварини нашого краю», «Хто ким працює»; 

повторення домашньої адреси; вивчення віршів, прислів’їв, приказок по темі, 

розповідь про місто Знам’янку. 

                                                           Хід уроку. 

Привітання: 

Йдіть мої любі, під ніжки дивіться, 

 Гостям нашим любим щиро всміхніться.  

Хай усмішка буде в кожній долоньці, 

 Мов проміння теплого сонця. 

А наше заняття хай цікавим стане,  

Про нього розкажете татові й мамі. 

Психогімнастика «Ми – одна сім’я» 

У цьому класі  ми – сім’я (в цьому залі) 1, 2, 

3(оплески в долоньки) 

Ми і ви, ти і я(показують на себе, вчтеля, друзів) 1, 2, 3(оплески) 

Усміхнись тому, хто поряд 1, 2, 3(посміхаються один одному)  

Ми і ви, ти і  ми – одна сім’я.  

- На якій вулиці знаходиться наша школа? 

Д/в «Назви вулицю» (у колі «Я живу на вулиці…, а 

ти?..) 

-          В якому місті ми всі живемо? 

Добре словечко – гріє сердечко. 

Д/в «Місто яке?» 

- Скажемо гарні слова – компліменти про наше 

місто Знам’янку, яке воно? (діти називають слова і «кладуть» в долоньку вчителю 

слова: гарне, красиве, зелене, рідне, мальовниче, чарівне, святкове, затишне) 

-  А звідки можна дізнатися про наше місто? (з газет, книжок, інтернету, почути 

по радіо, побачити по телевізору). 

-   По телевізору показували новини про наше місто Знам’янку, де розповідали що 

наше місто дуже гарне, мальовниче, але останнім часом деякі знам’янчане не 

дбають про чистоту, красу міста. З’явилися якісь Недбайки, Зривайки, 

Поламайки.Сідаємо в чарівний автобус і 

здійснимо подорож по місту та побачимо, чи 

насправді в нашому місті не все гаразд. 

Д/г «Подорож до лісу» 

Перегляд слайдів. 

-          Що побачили? (діти називають об’єкти: 

АТБ, зупинка на вулиці Радянська, Будинок 
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Культури, церква, стадіон, парк, сквер, залізничний вокзал; смітники, 

безпритульні коти, собаки). 

-   Які у вас виникли відчуття, настрій, коли ви побачили забруднений берег озера, 

безпритульних тварин? (називають настрій, обирають картинку). 

-   Таки є в нашому місті недбайки, зривайки, поламайки. 

-   Хто хоче бути таким? 

-   А якими хочете бути?  (добрими, дбайливими, гарними господарями міста). 

Як дбаєш, то і маєш. Що можуть зробити дорослі і діти, щоб місто наше було 

чисте, квітуче, сонячне? Подивіться на картинки що на долоньках. Оберіть ті, де 

люди роблять добрі справи. 

Д/г «Добре – погано» 

-   Що ти обрав? Чому? Чому не обрав інші картинки? 

-   Долоньки з поганими справами заховаємо у скриню назавжди: 

Йдіть недобрі, погані діла,  

Ми не хочемо бачити зла.  

Виростуть наші малята, 

Добрі та дбайливі знам’янчата. 

-   А від добрих справ людей і дітей все в 

місті засяє, як сонечко. 

-   Давайте викладемо сонечко із 

долоньок. 

-          Звернемося до жителів нашого міста з нагадалочками, як треба дбати про 

рідне місто. 

Діти в колі передають один одному картинку – звернення і називають приказки та 

прислів’я: 

 Землю Сонце прикрашає, а людину вчинки. 

 Посієш вчинок – виросте звичка. 

 Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. 

 Чистота – найкраща красота. 

 Добре роби – добре й буде. 

 Як дбаєш, так і маєш. 

 Забруднимо воду, засмутимо природу. 

 Не одяг красить людину, а добрі діла. 

 Так треба у світі жити, щоб лиха не чинити. 

 Життя людини можливе лише в гармонії з природою. 

-    Все із доброго чи злого починається з малого, 

, вміло, хоч мале, та добре діло. 

Фізкультхвилинка «Добрі справи» 

Той, хто любить працювати, 

 Має добрих справ багато. (ритмічно плескають в долоні) 

Квіти в квітнику полити, Листя виросте з листочка, з нитки витчеться сорочка… 

Навіть річечка – ріка починається з струмка. 

День турботою почнеться, все довкола усміхнеться. 

Проганяй мерщій дрімоту і рукам давай роботу. 

І роби невтомно 
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Деревце ще посадити,  

Підмести в садку доріжку,  

Ще і наш майданчик трішки.  

Збудувати годівнички 

Для горобчика й синички, 

Щоб у наших діточок  

Було красиве наше місто. 

 

Висновок: від кожного з нас залежить, яким буде наше рідне місто. Тож давайте 

ці вогники доброти, які запалили у сердечках, понесемо по життю (прикладають 

долоньки до сердечка). 

Підсумок: «Коло вражень» 

-          Які враження? Що сподобалось? 
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Олійник В.І., 

вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії 

 

Мій край чудовий, рідний —  Кіровоградщина моя 

(4 клас) 

 

Мета:  ознайомити учнів з символікою, культурними та історичними  пам’ятками 

рідного краю; розвивати пам'ять, увагу. Формувати у школярів ціннісне ставлення 

до Батьківщини, виховувати  любов до рідного краю. 

Обладнання: карта України та карта  Кіровоградської області, державна 

символіка, виставка книг.   

Мій край чудовий -   Кіровоградщина, 

тут народились ти і я. 

Тут над ставком верба й калина. 

Чарівна пісня солов'я. 

                                                          Хід уроку  

I. Організаційний момент.  

а) Музичне вітання (Звучить пісня Тараса Петрененко «Україно») 

б) Вітання вчителя. 

 Вітаю вас з Днем Знань! Бажаю успіхів у новому навчальному році!  

II. Актуалізація опорних знань. 

– Діти, давайте спробуємо доповнити вірш, вставляючи останнє слово:  

 Ми дуже любим весь наш край,  

 І любим _______ (Україну),  

 Її лани, зелений гай,  

 В саду рясну _______ (калину).  

 Там соловейко навесні  

 Співає між _______ (гілками),  

 Та й ми співаємо _______ (пісні) –  

 Змагається він з нами!  

Бесіда з учнями. 

 Вчитель:   

- Діти, яку землю ми називаємо рідною? 

- Яку назву має наша мала Батьківщина? (Відповіді дітей)  

- А як ви провели літо? Де були? 

(учні по черзі виходять до дошки і на карті України відзначають прапорцем місце, 

де вони були). 

 -    Подивіться на карту. Де найбільше ви побували?          

 (вчитель підводить учнів до того, що найбільше наліпок на карті на 

Кіровоградщині) 
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III. Оголошення теми та завдань уроку. 

      На дошці ви бачите тему нашого уроку: «Мій край чудовий, рідний — 

 Кіровоградщина моя.».  Я сподіваюсь, що ми з користю для всіх проведемо його. 

Сьогодні ми з вами будемо багато подорожувати просторами рідного краю та 

виконувати цікаві завдання, з них ви дізнаєтесь те, чого не знали і повторите те, 

що було вам відомим.  

IV. Робота над темою уроку 

1. Побудова асоціативного куща.        (Виконується на дошці) 

Вчитель: Діти, а що для вас означає слово "рідний край"?   

Спробуйте підібрати слова, які для вас характеризують це поняття.   

2. Розповідь вчителя. 

    Молодці!  Рідний край – це дійсно наша велика Батьківщина – Україна, це -

 Кіровоградська область, де живемо, це - край, де жарко родючий степ, терпкі 

запахи чебрецю й полину.  Житниця України. Край  хліборобів. Усе це – 

КІРОВОГРАДЩИНА.  В цьому році нашій Кіровоградській області, 

виповнюється 75 років.  

                                         В світі є краї багаті, 

                                         Та дорожчий той, де в хаті 

                                         Слухав ти пісні матусі, 

                                         Де зостались кращі друзі, 

                                         Де спинався ти на ноги, 

                                         I куди тебе дороги 

                                         Знов ведуть, немов до Рима, 

                                         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.  

3. Бесіда на знання символіки.   

1. Кожна країна, область, місто село  обов’язково має свою символіку.  

- Що ж означає слово символ? (Відповіді дітей)  

- Підніміть оченята на екран, а один з вас зараз нам всім прочитає значення цього 

слова.  (Символ – це умовне позначення якогось предмета, поняття, чи явища).      

-  Зараз ми познайомимось з прапором  Кіровоградської  області.   Ви можете його 

бачити. 

 -  Хто знає, що символізують кольори на прапорі? 

   (Діти дають відповіді, пояснюють, являє собою 

прямокутне полотнище із співвідношенням сторін 2:3, 

яке складається з двох вертикальних рівновеликих 

смуг малинового і жовтого кольору. У центрі 

малинової смуги жовтий орел (основний елемент герба області).  

Вчитель:  Зараз ви бачите герб  Кіровоградської  області.  Що на 

ньому зображено? (У червоному щиті золотий степовий 

(скіфський) орел із повернутою вправо головою; над щитом 

прямокутна синя хоругва з жовтим тризубом, оздоблена по 

периметру жовтою лиштвою й охоплена декоративними гілками; 
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обабіч щит, обрамований золотим колоссям, знизу — дубовим листям, 

перевитими синьою стрічкою, закріпленою знизу золотим сувоєм, на стрічці 

подано золотими літерами девіз: «З добром до людей».) 

Вчитель: А зараз діти  ми з вами виконаємо практичну роботу. 

(Практична робота ( робота в 

парах )) 

На ваших столах  конверти із 

завданнями. 

Завдання. Розмалювати, що 

знаходиться в конверті  

( В конверті знаходяться Герб, 

Прапор  України)  

Вчитель: Ми всі повинні знати 

символіку рідного краю та села, 

адже це його візитна картка!  

Заочна екскурсія Кіровоградщиною 

(У центрі дошки прикріплено зображення потягу, навколо нього вивіски з 

написами зупинок.)                               

Зараз ми з вами  сядемо в потяг і будемо подорожувати цікавими та відомими на 

весь світ стежинами нашої  Кіровоградщини, а по дорозі  трішечки історії…  

Учень 1. Найбільше багатство Кіровоградщини - унікальні родючі чорноземи, які 

дають можливість вирощувати високі врожаї 

Учень 2 . Область має вигідне географічне положення і розвинену транспортну 

мережу. Одними із перших в Україні кіровоградці одержали можливість 

користуватися зв'язком з усім світом. У 1996 році в області було впроваджено 

мобільний зв'язок.    

Учень 3. Культура - це та перлина, яку з давніх-давен плекала наша степова 

Кіровоградщина.  

       Це унікальна і яскрава квітка щоразу розквітає  по - новому, підносить, 

надихає, захоплює, дивує увесь світ. Серцем української культури називають 

Кіровоградщину у мистецьких колах.  

Вона є колискою нашого професійного українського театру заснованого його 

корифеями М.Кропивницьким та І.Тобілевичем.   

 Учень 4.  Візитною карткою області стали театр української музики, пісні і 

танцю "Зоряни", народна артистка України Антоніна Червінська, дитячий 

зразково- художній хореографічний ансамбль "Пролісок" обласного ліцею 

мистецтв (яким керує народний артист України, професор Анатолій Коротков), 

заслужений ансамбль народного танцю України «Ятрань» (керівник заслужений 

працівник культури Василь Босий).      

Станція 1. « Кіровоградський дендропарк».        

      Дендропарк у Кіровограді - одне з найпопулярніших місць відпочинку 

городян. Парк площею 45 га створено в 1958 р. На першому етапі було висаджено 

близько 50 видів різноманітних дерев і чагарників. А в 1972 рік. парк був 
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віднесений до категорії парків-пам'яток. У 2001 р. що прийшла з часом в 

запустіння паркову зону почали відроджувати: відтворили зелену зону, 

побудували дитячі майданчики, реставрували атракціони та поставили нові - зараз 

їх у парку 40. У 2008 році Кіровоградський дендропарк визнаний кращим парком 

в Україні. Справжня його родзинка - 100 тис. тюльпанів, які розцвітають в кінці 

квітня. А в 2009 р. в парку було висаджено алею туй на честь 70-річчя 

Кіровоградської області. На території парку розважальна зона з 44 атракціонами. 

Круглий рік відвідувачів пригощає чаєм величезний самовар. Також на території є 

2 кафе та 2 ресторани.  

Станція2 . «Театр української музики, пісні і танцю "Зоряни", народна 

артистка України Антоніна Червінська» 

        Колектив створений у 1984 році. З 1988 до 1997 року його очолював 

народний артист України, патріарх вітчизняної хореографії Кривохижа Анатолій 

Михайлович. Головне завдання колективу — відродити гармонію трьох 

складових: музики, пісні і танцю. Центром, навколо якого обертаються творчі 

надбання колективу — є пісня, яку несе через усе своє життя солістка   ансамблю, 

народна артистка України Антоніна Червінська. Антоніна Миколаївна — 

невтомний пропагандист української народної пісні, яка у її виконанні набуває 

нових неповторних барв. Червінська А. М. глибоко вивчає фольклор, звичаї та 

обряди Кіровоградщини, збирає давні пісні степового краю. Всі творчі звіти 

майстрів мистецтв та художніх колективів Кіровоградщини різних років 

представлені її талановитим співом. Творче обличчя «Зорян» — це ліричні, 

патріотичні, жартівливі народні та сучасні пісні, сумні і запальні оркестрові 

мелодії, яскраві танці та музично-хореографічні композиції. Високою 

професійністю та блискучим виконанням відзначаються музиканти оркестру. 

 

У «Зоряному» нещодавно з'явилася нова солістка, дуже 

талановита - Тетяна Яковенко, випускниця Великовисківської 

ЗШ , випускниця музпеда університету імені Винниченка. І хоча 

тепер беззмінна солістка колективу Антоніна Червінська більше 

тягне навантаження художнього керівника «Зорян», без неї 

«Зоряни» просто немислимі, вона - їх серце і душа.  
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Станція 3. «Дитячий зразково- художній хореографічний ансамбль 

"Пролісок" обласного ліцею мистецтв (яким керує народний артист України, 

професор Анатолій Коротков)» 

 

 

Ансамбль створено у лютому 1970 року, а вже 9 травня того року вібувся 

перший виступ колективу. За історію було поставлено більше 100 хореографічних 

номерів та ряд концертних програм ("Квіти України", "Вівчарські ігрища", 

"Ярмарок в Сорочинцях", "Земля Кіровоградська", "Вечорниці на хуторі "Надія", 

"Болеро" на музику М.Равеля, "Україна молода" тощо). 

Колектив їздив на гастролі до Польші, Чехії, Італії, Австрії, Іспанії, 

Бразилії та ще до багатьох країн світу. Наразі в ньому виступає понад 120 учнів 

гімназії.Із часу заснування колектив очолює народний артист України, професор 

А. Є. Коротков. 

Гран-прі Міжнародного фестивалю «Слов'янський базар» (Білорусь, 1997 рік); 

Гран-прі «Срібний дельфін» Міжнародного фестивалю «Music World» (Італія, 

2002 рік); 

лауреат І Всеукраїнського фестивалю народної хореографії імені Павла Вірського 

(2003 рік); 

лауреат Міжнародного музичного фестивалю дітей та молоді «Метаморфози 

замків» (Чехія, 2005 рік); 

лауреат Міжнародного фестивалю «County Wandering» (Угорщина, 2006 р.); 

лауреат Міжнародних музичних фестивалів Португалії та Іспанії (2007 р.); 

Гран-прі II Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені 

Павла Вірського (2007 р.); 

Гран-прі та диплом абсолютного переможця VIII Міжнародного фестивалю-

конкурсу на Півдні Чехії — Італії «Чеська казка» (2010 рік); 

Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені 

Героя України Мирослава Вантуха (2011 рік); 

Почесний гість XVIII Національного фестивалю українського танцю (Бразилія, 

2011 рік). 

Станція 4. « Хутір Надія»    

Державний музей-заповідник І. Карпенка-Карого (Тобілевича) «Хутір 

Надія» створений на території садиби, шо належала визначному драматургу, 

театральному діячеві кінця 19 — початку 20 ст. І.Карпенку-Карому (Тобілевичу). 

Садибу закладено в 1871 р. батьком драматурга К.Тобілевичем і названо іменем 

його дружини Н.Тарковської. Згодом І.Карпенко-Карий обирає садибу постійним 

місцем проживання. 
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Спочатку сім'я Тобілевичів вела тут скромне власне господарство. З того часу і 

збереглися «Батькова хата» та стара чумацька криниця. Після повернення з 

трирічного політичного заслання, навесні 1887 року Іван Карпович оселяється на 

хуторі і вирішує перетворити його на мальовничий куточок рідної природи — за 

його власним висловом «оазис в степу». 

На хуторі Надія ним написано 11 п'єс із 18, які увійшли в золотий фонд 

національної класичної драматургії. Це «Сто тисяч», «Хазяїн», тут же були 

написані ним історичні драми «Сава Чалий», «Гандзя» та інші. 

У садибі у різний час проживали Микола Садовський, Панас Саксаганський, М. 

Садовська-Барілотті. Тут зустрічалися талановиті митціМ.Заньковецька, 

М.Кропивницький, М.Старицький та багато інших відомих театральних діячів, 

письменників, художників. 

До комплексу садиби входять: 

батьківська хата, меморіальний будинок, 

приміщення літературно-меморіального музею, 

парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва 

площею 11 га та ставок. Встановлено 

пам'ятник-погруддя І. Карпенка-Карого. Нині 

тут постійно проводяться традиційні театральні 

свята «Вересневі самоцвіти». 

Неподалік хутора, на Карлюжинському кладовищі, похований Іван 

Карпович, а також члени його родини.1956 року «Хутір Надія» оголошено 

державним заповідником-музеєм. Відтоді заклад працює на правах відділу 

обласного краєзнавчого музею. Його унікальність відзначена багатьма видатними 

діячами української культури, серед яких Юрій Яновський, Петро Панч, Олесь 

Гончар, Олександр Корнійчук тощо. 

У 1970 році, під час святкування 125-річчя від дня народження Івана 

Карповича Тобілевича (Карпенка-Карого) за участі найвидатніших сучасних 

українських письменників та діячів театру започатковано щорічне свято 

театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», яке з 1990 року стало 

Всеукраїнським. 

У 1982 році, до 100-річчя заснування українського театру корифеїв, 

відновлено будинок драматурга, що був зруйнований 1944 року. Напередодні 

відзначення 150-річного ювілею драматурга в ньому відкрито нову театрально-

літературну і меморіальну експозицію. 

У заповіднику-музеї «Хутір Надія» експонується біля 2 тисяч предметів, 

значна частина з яких передана сім'єю Тобілевичів-Тарковських. 

Щорічно «Хутір Надія» відвідують понад 4 тисячі гостей з різних регіонів 

України та зарубіжжя.  

 

Станція 5. «Театр Кропивницького» 

У 1882 р. Кропивницький  організовує свою трупу, яка приблизно через рік 

зливається з трупою Михайла Старицького, де Кропивницький стає провідним 

режисером. Починається нова епоха в історії українського професійного театру, 

на сцені якого виступали, визначаючи його творче обличчя, Марія Заньковецька, 
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Микола Садовський, а дещо 

пізніше — М. Садовська-

Барілотті, Г. Затиркевич-

Карпинська, Панас 

Саксаганський, Іван Карпенко-

Карий. Виставляючи твори І. 

Котляревського, Т. Шевченка, Г. 

Квітки-Основ'яненка і власні, 

видатні митці утверджували 

принципи народності й реалізму. 

Збірка творів М. Кропивницького, що вийшла у Києві в 1882 р., включала 

п'єси «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Глитай, або ж Павук» та «Невольник». 

У перше двадцятиліття Кропивницький писав переважно твори комедійних 

жанрів — «Помирились» (1869), «За сиротою і Бог з калитою, або ж Несподіване 

сватання» (1871), «Актор Синиця» (1871) — переробка водевілю Д. Ленського 

«Лев Гурич Синичкін», «Пошились у дурні» (1875), «По ревізії» (1882), «Лихо не 

кожному лихо — іншому й талан» (1882), «Вуси» (1885) — за оповіданням О. 

Стороженка. Цим водевілям, як і створеним у цей період драмам «Невольник» 

(1872) за поемою Т. Шевченка, «Беспочвенники» (1878, остаточна редакція — 

1898), «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (1882), «Глитай, або ж павук» (1882), 

притаманні жанрова визначеність, традиційність системи художніх засобів 

(зокрема, розгортання конфлікту навколо головного героя або головної пари, яким 

протиставлені інші персонажі). У драмах «Де зерно, там і полова» («Дві сім'ї») 

(1888), «Зайдиголова» (1889), «Олеся» (1891), «Перед волею» (1899), 

«Розгардіяш» (1906) поряд з основним конфліктом розгортається додаткова 

сюжетна лінія. 

      Закріплення та осмислення знань. 

Слова вчителя 

    Своїми добрими знаннями, гарними вчинками ми уже сьогодні робимо вагомий 

внесок у розбудову рідної країни, міста, села, району, області . Наша область в 

цьому році святкує  своє 75-річчя. Давайте нашою маленькою родиною зробимо 

дарунок рідному краю. 

     Здавна в Україні дівчата і хлопці плели вінки. І нам з вами потрібно заплести 

віночок побажань для рідного краю. Ось на столі є букет квіток, кожна з яких є 

рідною для нашої землі. Ви, називаючи побажання, «вплітаєте» квіти у вінок.  

(Примітка: на дошці намальоване коло, в центрі якого невеличка карта 

Кіровоградщини. Учень, виголошуючи побажання, бере квітку і прикріплює її 

скотчем).  

– Як гарно уквітчалась земля рідної Кіровоградщини, нехай же ваші побажання 

обов‘язково стануть реальністю, яка швидко втілиться в життя! 

– Але чогось не вистачає віночку українському. Чого саме?  

– Стрічка завжди була супутницею віночка. І що довшою вона була, то вважалося 

краще. Люди казали: «Як славна стрічечка, то й життя як річечка».   
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VI. Підсумок уроку  

1. Слово вчителя. 

     Ось і закінчується наша захоплююча подорож рідним краєм.    Сьогодні я 

підготувала для вас цікаву виставку книг. Вона весь урок прикрашає наш клас не 

даремно. Тут ваші улюблені книги українською мовою про далекі походи, про 

наших дідів і прадідів, що жили на нашій землі, про людей, які славлять Україну в 

наші дні. Багато матеріалу про нашу малу батьківщину – місто  Кіровоград,  та 

всю  Кіровоградщину. Є фотографії рідного краю, та багато цікавої  і корисної 

інформації. Вона обов’язково стане вам у нагоді не лише на уроках в школі, але і 

у вашому повсякденному житті. 

     Любімо свій край рідний, цінуймо те, що над нами  мирне небо, що мова 

наша українська бринить у серцях людей, що маємо прекрасну, незалежну 

державу і живемо в чудовім краї. 

Тож посміхайтеся та будьте щасливими! Дякую за урок. 

 

Використана література: 

 

Учитель  Завірюха Юлія Едуардівна  Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст.  с. Велика 

Виска, Маловисківський район  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/user/zaviriukha-/
http://vviskaschool.klasna.com/
http://klasnaocinka.com.ua/ru/sites/region/s-velika-viska/
http://klasnaocinka.com.ua/ru/sites/region/s-velika-viska/
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