
Зверєва О. В., вчителька початкових класів Чугуївського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія 

№5» Чугуївської міської ради Харківської області 

4 клас 

Тема: “Груповий навчальний проект «Українці, яких знає світ»” 

Мета. Формувати соціокультурну, громадянську компетентності; поглибити 

знання учнів про Україну, славнозвісних українців; виховувати в учнів 

почуття патріотизму та національної гідності, поваги до історії країни, 

любові до рідного краю. 

Обладнання. Мультимедійна презентація «Українці, яких знає світ», картки 

з питаннями та відповідями для учнів, малюнки для постера.  

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

    Красивий, щедрий рідний край 

    І мова наша солов’їна. 

    Люби, шануй, оберігай 

    Усе, що зветься Україна.          Ігор Січовик 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Велич кожного краю — в людях, які тут живуть. І особливо в тих людях, 

котрі своїми справами зробили внесок у розвиток науки, культури.  

Україна славиться своїми людьми –  діячами минулого, відомими акторами, 

співаками, спортсменами, які творять історію нашої держави. Вони є 

прикладом працьовитості, досягнення поставленої мети, служіння своєму 

народу. 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні на уроці ми познайомимося з українцями, яких знають у всьому 

світі. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Робота з підручником. 

Слайд 1 Кого з цих людей ви знаєте? (Діти впізнають не всіх) 



Розгорніть підручники на сторінці 132, прочитайте текст про 

видатних українців. Будьте готові відповісти на питання: чим вас 

вразила ця постать? (Діти читають текст) 

Слайд 2 У Києві біля Золотих воріт встановлено пам’ятник князю 

Ярославу Мудрому. Чому автор вклав у руки Ярослава макет  

Софійського собору?   

Що ви знаєте про діяльність князя Ярослава Мудрого? 

Слайд 3 Ім’я Тараса Шевченка вам добре знайоме. Чому  українці 

називають його Великим Кобзарем?  

Ви бачите один із кращих пам’ятників Шевченку – пам’ятник у 

місті Харкові. 

Слайд 4 Чому Сергій Корольов сфотографований з першим  космонавтом 

Юрієм Гагаріним? 

Слайд 5 У якому віці Ліна Костенко вперше надрукувала свої вірші? 

Якими мовами перекладено твори поетеси?  

Слайд 6 Про що писав Всеволод Нестайко?  

Скількома мовами перекладено його повісті? 

Слайд 7 Хто такий Микола Лисенко? 

 Він написав для дітей опери «Пан Коцький», «Коза-дереза», 

«Зима і Весна». 

Слайд 8 Чим прославився Валерій Лобановський?   

У Києві перед стадіоном «Динамо»  встановлено пам’ятник 

видатному тренеру. 

Слайд 9 Про що мріяв український актор театру і кіно Богдан Ступка? 

Слайд 10 У 2007-2008 рр. українське телебачення здійснило проект «Великі 

українці», який поєднав у собі ток-шоу з інтерактивним 

опитуванням телеглядачів. У результаті голосування були 

визначені 100 Великих українців. Та за підрахунками 

телекомпанії  усього на  це почесне звання претендували 14 тисяч 



осіб. Невелика частина цього списку наведена в підручнику на 

сторінці 135. Прочитайте .  

Слайд 11 Це видатні українські лікарі 

Слайд 12 Це знамениті українські спортсмени 

Слайд 13 Це українські художниці 

Слайд 14 Ім’я цієї людини вам добре знайоме. Хто такий І. Ю. Рєпін? Яким 

чином його ім’я пов’язане з нашим містом? 

2. Ознайомлення з життям і творчістю І. Ю. Рєпіна. 

У другій частині уроку ми ознайомимося з життям і творчістю нашого 

земляка, видатного художника І. Ю. Рєпіна. 

Працювати будемо так. Ви маєте картки з текстом червоного або зеленого 

кольору. На червоних картках – питання, на зелених – відповіді до них. Один 

учень читає питання, другий – відповідь на нього. Починаймо!  

№ 

слайда 

Питання Відповідь Коментар учителя 

Слайд 

15 

1. Хто були 

батьки 

майбутнього 

художника? 

І.Ю. Рєпін народився  

5 серпня 1844 року в 

родині військового 

поселянина, рядового 

солдата Чугуївського 

уланського полку 

Юхима Васильовича 

Рєпіна та його 

дружини Тетяни 

Степанівни. 

Мати була першим 

порадником і другом 

Іллюші, любила поезію, 

розуміла живопис, красу 

природи. Вона навчала не 

тільки своїх дітей, а й 

сусідських дітлахів. Мати 

художника похована на 

Преображенському 

цвинтарі міста Чугуєва. На 

щастя, збереглася могила та 

пам'ятник на ній, зроблений 

за малюнками Іллі 

Юхимовича місцевими 



ковалями. 

Слайд 

16 

2. Де жила 

родина 

Рєпіних? 

Батьки свого будинку 

не мали і тому жили 

у маленькому флігелі 

у бабусиній садибі в 

слободі Осинівці на 

старому Ізюмському 

тракті (зараз це 

вулиця Рєпіна в 

межах міста). Коли 

Іллі виповнилося 

вісім років, його 

батьки побудували 

новий дім на березі 

Дінця, під Гридіною 

горою. 

Рідні будівлі художник 

зобразив на малюнку 

"Будинок Рєпіних у 

Чугуєві" та на картині 

"Повернення в батьківський 

дім". 

 Тут розпочалася творчість 

майбутнього художника: він 

ліпив коників із воску, 

вирізав фігурки з паперу, 

малював квіти, портрети 

рідних та знайомих.  

З дивом живопису 

маленького Іллюшу 

познайомив двоюрідний 

брат Тронька - Трохим 

Чаплигін, який гостював у 

Рєпіних на різдвяні свята і 

подарував хлопчику папір, 

фарби і пензлі. Іллюша так 

захопився малюванням, що 

його важко було відірвати 

від улюбленої справи. 

Слайд 

17 

  На жаль, ці будинки не 

збереглися. На їхніх місцях 

встановлено пам'ятні знаки. 

Слайд 

18 

3. Де Ілля 

навчався 

малювати? 

Помітивши бажання 

сина малювати, 

батьки влаштували 

Зараз у цій будівлі 

знаходиться Художня 

галерея. У Художньо-



його у найбажаніше 

місце навчання, де 

малюють аквареллю 

та креслять тушшю, - 

до корпусу 

топографів. 

меморіальному музеї 

експонується малюнок 

тринадцятирічного Іллі із 

зображенням корпусу 

топографів. 

Слайд 

19 

4. Чому музей 

Рєпіна 

розташований 

саме в цьому 

будинку? 

У цій садибі жили 

батьки Іллі 

Юхимовича, а сам 

він із дружиною та 

дітьми неодноразово 

гостював тут. 

Ілля Юхимович писав у 

листі другові, що на 

батьківщині йому 

працювалося легко. Саме 

тут він написав багато 

відомих портретів та 

пейзажів.  

Слайд 

20 

5. Кажуть, що 

картину 

«Запорожці 

пишуть листа 

турецькому 

султану» 

Рєпін написав  

у двох 

варіантах. Це 

правда?  

Так. Основний 

варіант картини 

зберігається в 

Русскому музеї в 

Санкт-Петербурзі, 

другий  - у 

Харківському 

художньому музеї. 

А взагалі Ілля Юхимович 

написав чотири варіанти 

цієї картини, а ескізи до неї 

розійшлися по музеях 

всього світу.  

Слайд 

21 

6. Чому один 

із парків 

Чугуєва 

названий 

ім’ям Рєпіна? 

У 1944 році, коли на 

батьківщині 

художника 

готувалися до його 

сторіччя, на крутому 

березі Сіверського 

Дінця був закладений 

Ще в 1914 році, коли Ілля 

Юхимович в останнє був у 

рідному місті, він задумав 

створити вільні художні 

майстерні - "Діловий двір". 

На прохання чугуївців 

міська влада відвела тут 



парк імені І. Ю. 

Рєпіна. 

шість десятин землі для 

будування художньої 

школи, де талановита 

молодь могла б навчатися 

різним галузям мистецтва. 

Художник сподівався, що 

майстерні стануть центром 

розвитку народного 

мистецтва України. Ілля 

Юхимович розробив план 

"Ділового двору", який 

експонується в Художньо-

меморіальному музеї, 

виділив значну суму коштів. 

Але мрія не здійснилася: 

почалася Перша світова 

війна, потім Друга. 

Сьогодні парк імені І. Ю. 

Рєпіна – одне з 

найулюбленіших місць 

відпочинку чугуївських 

дітлахів. 

Слайд 

22 

7. Як чугуївці 

шанують 

видатного 

земляка? 

У 1956 році у місті 

був встановлений 

пам'ятник І. Ю. 

Рєпіну. Вже 30 років 

у Чугуєві існує 

Художня галерея, де 

експонуються роботи 

лауреатів премії ім. І. 

На залізничному вокзалі 

з’явився так званий 

"рєпінський зал", у якому 

виставлені копії 52 творів 

художника, а також стенди з 

інформацією про нього. А 

на будинку по вулиці 

Музейній  з’явився портрет  



Ю. Рєпіна. Школа 

№1 названа його 

іменем, одна з вулиць 

Чугуєва названа на 

честь видатного 

земляка. 

Іллі Юхимовича. 

Слайд 

23 

8. Наші 

однокласниці 

навчаються в 

Художній 

школі. Вона 

теж пов’язана 

з ім’ям 

художника? 

Так. Вже понад 

шістдесят років у 

Чугуєві існує колиска 

майбутніх 

художників - 

Художня школа імені 

Рєпіна. 

Школу очолює її колишній 

вихованець, а нині відомий 

художник, член 

Національної спілки 

художників України 

Непомнящий Володимир 

Іванович. 

Слайд 

24 

9. Ми чули 

про те, що 

влітку в  

Чугуєві 

відбувається 

Міжнародний 

рєпінський 

пленер. Що 

це? 

У перекладі з 

французької пленер - 

це живопис на 

відкритому просторі. 

З 2000 року кожного 

літа з 15 липня по 5 

серпня (день 

народження 

художника) у Чугуєві 

відбувається 

Міжнародний 

рєпінський пленер.  

У ці дні до Чугуєва їдуть 

художники з України, Росії, 

Польщі, Німеччини не 

стільки в пошуках 

незвичайних пейзажів, як за 

рєпінським духом. Він тут 

всюди, кажуть живописці. 

На цих берегах Рєпін писав 

свої перші етюди. І це 

надихає на творчість 

сучасних художників. 

Слайд 

25 

10. Де 

похований 

Ілля 

Юхимович? 

Останні роки життя 

художник провів у 

Ленінградській 

області в садибі 

 



"Пенати". Тут у 1930 

році він помер, тут 

його могила. А в 

садибі створений 

музей. 

 

V. Підсумок уроку 

1. На кінець уроку ми складемо постер «Ілля Юхимович Рєпін». Візьміть 

малюнки, що у вас на парті, та розташуйте на потрібному місці постера. 

(Використовується магнітна дошка) 

2. Вправа «Мікрофон» 

Поділіться враженнями від сьогоднішнього уроку. 
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