
МЕТОДИЧНI РОЗРОБКИ УРОКIВ
по лiтературно-художньому виданню 

“ТАЄМНІЦI КИЇВСЬКОЇ СОФІЇ”
(інтерактивна книжка-путівник)
для роботи з учнями 1-5 класів

Видавництво
 “БАЛТІЯ-ДРУК”

Проект реалізовано за підтримки  Українського культурного фонду 



Матеріал до курсу «Я пізнаю світ», 1 клас

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
(НА МАТЕРІАЛАХ КНИГИ «ТАЄМНИЦІ КИЇВСЬКОЇ СОФІЇ»)

Мета: 
формування предметних компетентностей:  обговорити  поняття  «заклади
культури»,  визначити види  закладів  культури,  вчити  дітей  дотримуватись 
правил поведінки в закладах культури;
формування ключових компетентностей:
уміння вчитися: усвідомлено сприймати і  засвоювати   учнями  соціальні  та
морально-правові норми, розвивати вміння коригувати свої  дії  відповідно до 
ситуації;
комунікативної: формувати вміння співпрацювати в парах, групах, колективі, 
збагачувати  лексичний запас;
загальнокультурної: формувати навички дотримання правил етикету, культури
спілкування, виховувати шанобливе ставлення до праці інших людей.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: інтерактивна дошка, презентація, книги («Таємниці Київської 
Софії»)

ХІД УРОКУ
І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ

Мотивація до навчання

Учитель:
–     Сьогодні ми поговоримо про те,  якими бувають  заклади  культури  і  як   нам  
слід поводитися у таких місцях.  Погляньте на дошку:  які  місця  на  ілюстраціях 
вам знайомі? Чи знаєте ви, як вони називаються?

Презентація (на дошці з’являються зображення)

Учні висловлюють припущення про зображені місця.
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Учитель:
- Відгадайте, про які заклади йдеться.
1. Місце, де глядачі можуть переглянути кінофільми або мультфільми на
    високому білому екрані. (Кінотеатр)
2. Тут відвідувачі можуть дізнатися про щось нове про природу чи історію, 
    роздивитися картини чи старовинні предмети. (Музей)
3. Тут все прекрасне – жести, маски,
    Костюми, музика і гра.
    Тут оживає наша казка,
    І з нею – світлий світ добра. (Театр)
Рухлива хвилинка:
–  Хто був у кінотеатрі, швиденько встаньте!
–  Молодці!
–  Хто знає, що таке театр – легенько пострибайте!
–  Хто бачив один із храмі Києва – підніміть руки догори!
– А тепер усі разом поплескаємо одне одному в долоні! 

   ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Учитель:
 –  Усі  заклади,  які  ви  бачили  на  фото,  і  про  які  ви відгадували загадки,
називають закладами культури.  Сьогодні завдяки чарівній книзі  «Таємниці 
Київської  Софії»  ви  дізнаєтеся  про  унікальний  заклад  культури  нашого
міста. Заповідник  «Софія Київська» – це об’єднання музеїв,  давніх  споруд, 
старовинних предметів, що пов’язані з історією і культурою нашого міста.
Ми  помандруємо  цим  закладом  через  сторінки  книги  і  разом   складемо 
правила,  як  мають  поводити  себе  чемні  відвідувачі  закладів  культури.

IІІ. СПРИЙМАННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах.
Учитель:
– Перед вами  п’ять  книг.  Щоб виконати завдання,  ми  об’єднаємося у п’ять груп.  
Кожна  група  отримає  свій  примірник  книги  і  буде  разом  швидко  виконувати 
завдання. Коли ви будете готові дати відповідь, піднімайте руки і ми послухаємо 
вашу відповідь.
– Отже, відкриваємо наші прекрасні книги. І на першій сторінці ви бачите Архангела 
Михаїла. Він може провести нас до заповідника «Софія Київська» і показати  багато 
цікавого. Хто знає,  як називається  професія людини,  яка проводить відвідувачів по 
музею і розповідає важливу інформацію? (Екскурсовод)
– Перегорніть наступну сторінку і роздивіться зображення: де намальований заклад 
культури, а  де – громадське місце?  Обговоріть  свої  відповіді  у  групах,  а  потім 
поділіться з нами. (Обговорення)
– Наступна сторінка знайомить нас з унікальними спорудами: брамою і дзвіницею. 
Як ви вважаєте, навіщо ворота брами збудували такими гарними?(Обговорення)
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– А  тепер  уважно  розгляньте  зображення  дзвіниці:  на  схемі  позначено, 
що  спочатку  вона  була  дерев’яною,  а потім,  після  пожежі,  її  двічі  
перебудовували з каменю. Швидко порахуйте, скільки ярусів 
(поверхів) мала дзвіниця у різні часи? (дерев’яна дзвіниця мала один ярус, 
кам’яна – спочатку три, а потім – чотири, не рахуючи купола)
– Як ви вважаєте, чому з часом дзвіницю побудували з каменю?
(Обговорення)
– На наступній сторінці нас чекає наш чарівний екскурсовод – Архангел 
Михаїл. Він показує карту заповідника. Як ви думаєте, навіщо відвідувачам 
таких закладів карта? (Обговорення)
– Знайдіть на сторінці з картою секретні віконця. Порахуйте, скільки їх?
(Три). Художник розмістив ці зображення, щоб зацікавити відвідувачів 
прийти до Софії Київської і побачити ці пам’ятки. Щоб хотіли побачити ви?
(Обговорення)
 – Наступний  розворот  познайомить  нас  зі  скарбами  Софії  Київської. 
Акуратно розгорніть сторінку і подивиться, як прикрашений давній храм 
усередині.  Ліворуч  розміщене  зображення  Мозаїка  Богородиці-Оранти
у Софійському соборі Києва. Поруч, у потаємній кишені – схема. Розгляньте 
її і поміркуйте, який процес зобразив художник? (Обговорення) 
– Образ  Матері  Божої  має  6  метрів  у  висоту.  На  його  виготовлення 
використали  два  мільйони  шматочків  скла.  Такий  вид мистецтва 
називається  мозаїкою.  А  на  схемі  зображено,  яка  саме  у  давнину
виготовлялися  шматочки  скла  для  мозаїки.  (якщо  вистачатиме  часу, 
можна  прочитати  текст  біля  схеми)
– Останнє непросте завдання для вас – знайте у книзі  зображення будівлі, 
яку ви побачите на дошці.
– Перед вами – митрополичий  будиночок,  зображений на передостанньому
розвороті. Акуратно розгорніть сторінку, подивіться на малюнок і поміркуйте,
 що зараз знаходиться всередині цієї дуже гарної споруди (Музей).
Закріплення
Учитель:
–  Отже , книга  познайомила  нас  з  визначним  закладом  культури – 
заповідником «Софія Київська». Які нові слова ви сьогодні почули? Чи хотіли
б ви потрапити до Софії Київської на екскурсію?
    Важливими на екскурсії є правила поведінки гостей закладів культури.
Пропоную вам погратися: якщо я називаю правильне правило поведінки в
музеї чи в соборі, ви піднімаєтеся зі своїх місць. Якщо правило хибне – ви 
залишаєтеся сидіти.
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Правила поведінки в музеї:
1. Треба привітатись з екскурсоводом та іншими працівниками заповідника.
2. У музеях і соборах можна бігати, галасувати.
3. Не можна чіпати експонати руками.
4. Не можна ставити питання екскурсоводу.
5. Коли про щось запитуєш, не забувай сказати «будь ласка».
6. Під час екскурсії можна їсти цукерки, а обгортки викинути будь-де.
7. Варто подякувати екскурсоводу за цікаву екскурсію.

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ.
Учитель:
– Софія Київська – унікальне  місце  у  Києві,  де  розташована  найстарша 
збережена споруда столиці України – Софійський собор.  Вдома  попросіть
батьків  прочитати вам текст тієї сторінки книги, яка вам сподобалася 
найбільше. На наступному уроці ми обговоримо, що нового ви дізналися 
завдяки книзі.

V. РЕФЛЕКСІЯ

Презентація до уроку
https://docs.google.com/presentation/d/1F5hjgoOzHQpHXGdkOUx8uP-O2w7
_JicQ/edit#slide=id.p1
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Зміст навчального матеріалу: Учні/учениці здобувають досвід:

•  Науково-художній твір. 
   Образні слова, вислови у 
   науково-художньому творі.

• Наукова інформація. 
  Слова-терміни.

•  вирізняє науково-художній твір 
   серед інших творів;
• знаходить у тексті науково-
  художнього твору  пізнавальну
   інформацію, 
•  знаходить слова-терміни та образні 
   слова й вислови;
• визначає тему (за допомогою вчителя)
   твору;
• відтворює зміст окремих частин твору.

Літературне читання, 2 клас
РОБОТА З НАУКОВО-ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ

Результати навчальної діяльності учнів:

ПЛАН УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель:
– Сучасна  людина  не  може  жити  без  досягнень  науки.  Вчені  пишуть  про  свої 
відкриття у наукових  журналах  чи  книгах,  де  пояснюють значення своєї роботи. 
Але окрім складної техніки,  ліків,  засобів комунікації,  які  нам  дає наука,  людині 
потрібно дозвілля, натхнення. Відпочити душею нам допомагають улюблені книги.
 Поділіться з нами, які книги любите ви?

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ УРОКУ

   На уроці ми попрацюємо з науково-художнім твором – чудовою книгою «Таємниці
Київської Софії». Учитель обговорює з учнями очікувані результати їхньої навчальної 
діяльності (див. таблицю «Результати навчальної діяльності учнів»)

ІІІ. РОБОТА З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

Актуалізація матеріалу
Учитель:
– Перш ніж ми почнемо знайомитися з книгою, давайте потренуємося виконувати 
особливі вправи. 
(Якщо є можливість,  вправу  можна виконати  на  інтерактивній дошці,  або учні 
виконують її в парі на смартфонах чи планшетах). 

Вправа доступна за QR- кодом чи посиланням
https://learningapps.org/watch?v=pifay6bbc19
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Якщо у класі відсутня інтерактивна дошка, використайте звичайну і напишіть 
кілька рис різних стилів мовлення, як то:

1.  Емоційність тексту
2.  Використання різних математичних знаків, таблиць
3.  Багата мова
4.  Стриманість тексту, чітко сформульовані думки
5.  Автор тексту прагне вплинути на почуття людей
Учні мають у парах визначитися, де йдеться про наукові тексти, а де – про художні.

Обговорення результатів
Робота з книгою.

Учитель:
-– Науково-художні твори знайомлять читачів з реальними науковими матеріалами.
 Але  роблять  це  у цікавій формі.  Ми маємо  нагоду переконатися  у  цьому  завдяки 
чудовій книзі «Таємниці Київської Софії». Хто з вас пам’ятає, що таке Софія Київська?
 «Софією Київською» називають і найдавніший собор Києва, й історико-культурний 
заповідник, до якого входить 77 музеїв і пам’яток архітектури (старовинних будівель). 
– Зараз ми об’єднаємося у п’ять груп і кожна група матиме своє окреме завдання.

Учні об’єднуються у групи і сідають поруч одне одного. Кожна група швидко 
придумує назву. Групи отримують завдання.

Учитель:
– Кожна група має знайти текст завдяки малюнку – підказці і виконати завдання. 
Щоб не заплутатися, давайте спочатку пригадаємо, що таке образні слова? 
(Обговорення)
Слова – терміни – це точні позначення,  які використовують у науковому стилі мовлення. 
Наприклад, собор – це особлива центральна церква у християн.
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Завдання для груп:
1. Знайти у тексті слова-терміни (науковий стиль) та образні слова й вислови 
(художній стиль)
2. Яку  пізнавальну інформацію містить текст?

Група Група

Група Група

Група Група

Обговорення виконання завдань.

1. Учні і учениці називають слова - терміни, які вони знайшли в текстах. 
    Учитель простить пояснити їх значення. Усі разом обговорюють, які терміни 
    зустрічалися кілька разів.  
2. Групи читають приклади образних слів з тексту.

3. Представники груп переказують, яку пізнавальну інформацію вони знайшли 
    в тексті.
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Закріплення матеріалу

Учитель:
– Ви уважно попрацювали і  послухали одне  одного.  Зараз я пропоную  стати
 учасниками вікторини. Я поставлю вам запитання, а ви маєте швидко на них
 відповісти. Пам’ятаємо, щоб озвучити  свою  відповідь,  треба підняти  руку.

Обговорення матеріалу
Учитель:
– Як ви вважаєте, навіщо була створена книга «Таємниці Київської Софії»?
– Чому автори використовували наукову інформацію, але поєднали її з 
образною мовою та високохудожніми  ілюстраціями?

IV. ПІДСУМКИ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

    Дослідити книгу,  знайти  таємні  кишеньки,  визначити,  яка  наукова 
  інформація міститься в них. Відшукати в коротких текстах образні слова.
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Літературне читання, 3 клас
ПІЗНАВАЛЬНА НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Результати навчальної діяльності учнів:

Зміст навчального матеріалу: Учні/учениці здобувають досвід:

• Науково-художній твір.
• Пізнавальна наукова
   інформація.

• визначає смислові частини твору, 
  встановлює між ними зв’язки, складає
  словесний, малюнковий план;
• розрізняє художній та
  науково-художній твори (за наявністю 
  чи відсутністю наукової інформації).

    Попередньо учні об’єднуються у  п’ять  груп  (по кількості книг на клас) 
і отримують  завдання  прочитати  один  з  п’яти  розворотів  інтерактивної
книжки-путівнка  «Таємниці Київської Софії»  (автори:  К.Г. Петрачек,  Ю.В. 
Грабовська).  На уроці вчитель має переформатувати  групи  таким  чином,  щоб
у кожній новій було по одному учневі чи учениці з груп попередньої підготовки.

ПЛАН УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель:
- Пригадайте, які давні споруди Києва ви бачили під час прогулянок містом. 
Що нового про  минуле нашого краю ми  б  могли  дізнатися завдяки  таким 
пам’яткам історії?

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ УРОКУ
     Учитель обговорює з учнями очікувані результати їхньої навчально-
дослідницької діяльності (див. таблицю «Результати навчальної діяльності 
учнів»).
Обговорення питання: 
– Чому важливо відрізняти наукову інформацію від художнього тексту.

ІІІ. РОБОТА З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
Актуалізація матеріалу
Учитель:
– Вдома ви прочитали тексти чудової книги «Таємниці Київської Софії».  Завдяки
книзі ви дізналися багато нового, і ця інформація допоможе вам  попрацювати у 
групах  над  цікавим  завданням:  скласти  малюнковий  план  текстів  книги.
   Але  перш  ніж  ми   розпочнемо  роботу  з  планом,  давайте  проведемо коротку 
вікторину і перевіримо вашу спостережливість.
   Ви отримаєте аркуш паперу з таблицею, у верхній частині якої розміщені   ілюстрації. 
У нижній частині ви маєте записати слово – відповідь на завдання  під відповідними
номером. Працюєте ви у групах, не забувайте, що книги треба берегти, а отже 
сторінки ви маєте гортати акуратно.
Учитель роздає завдання в групах
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2 3 41

1. Відшукайте на сторінці термін італійського походження, що означає  «слова 
або тексти, надряпані гострим предметом або написані фарбою на камені, дереві, 
цеглі, кості, гончарному посуді». (Графіті)
2. Знайдіть  термін,  яким  називають  відкриту  верхню  галерею  всередині  
православної церкви. (Хори)
3. Відшукайте термін – назву вищих духовних осіб православної церкви. 
(Митрополит)
4. Знайдіть назву професії, яка з в перекладі з давньогрецької означає  «головний 
будівельник». (Архітектор)

Учні виконують завдання. Потім по одному представнику від групи
записують відповіді на дошці.

Робота в групах
Учитель:
– Тепер у групах ви уважно прочитаєте той розворот книги, який ми визначимо 
і на окремому аркуші намалюєте його план. Давайте пригадаємо правила 
складання плану:
1.  Уважно прочитайте текст, визначте його тему та основну думку.
2.  Поділить текст на частини, що мають спільний зміст.
3.  Доберіть заголовок до кожної частини і отримайте план тексту.
4.  Обговоріть у групі і домовтеся, який малюнок чи позначка буде означати 
     кожен пункт вашого плану.
5.  Разом намалюйте створений вами план.

Учні працюють над малюнковим планом

Учитель: 
– Завершуйте  роботу.  Тепер  давайте  обміняємося  вашими  аркушами  з 
   малюнковими планами. 
– Уважно роздивіться  плани інших груп  і  поміркуйте,  до  якої саме  частини.
– Давайте спробуємо визначити, яким частинкам книги присвячені ваші плани.
Обговорення 
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Закріплення матеріалу
Учитель:
– Давайте-но  перевіримо,  як  уважно  ви  читали  текст  і  пограємо у  гру 
«правильно – неправильно». Я буду говорити вам речення,  якщо його зміст 
правильний,  ви  встаєте,  якщо  ні – залишаєтеся  сидіти  на  своїх місцях.
 Почнемо
1. Софійський собор збудував князь Володимир. (Ні, Ярослав Мудрий)
2. Перший кам’яний храм Києва називався Десятинна церква. (Так)
3. Спочатку дзвіниця Софії Київської була дерев’яною. (Так)
4. Усі споруди сучасного історико-культурного заповідника були збудовані 
    у XVIII ст. (Ні, сам собор зведений у ХІ ст.)
5. Центральна частина собору прикрашена мозаїкою Богородиці – Оранти. (Так)
6. Фреска – це зображення, створене за допомогою шматочків скла. 
   (Ні, фреска – це розпис по спеціальній вологій основі – тиньку)
7. Кошти на розбудову Софії Київської надавав гетьман Іван Мазепа. (Так)

IV. ПІДСУМКИ
Обговорення матеріалу
– Яку наукову інформацію ви дізналися завдяки книзі «Таємниці Київської Софії»?
– Знайдіть у тексті приклади, що підтверджують ваші слова.
– Поміркуйте,  чи  допоможе  екскурсія  до  «Софії Київської»  дізнатися  більше 
   наукової інформації?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учні   мають  створити  власний  малюнковий  план  до  другого  розвороту  книги 
(із зображенням пам’ятника Б. Хмельницькому).
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Літературне читання, 4 клас
ХУДОЖНІ Й ПІЗНАВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Результати навчальної діяльності учнів:

Зміст навчального матеріалу: Учні/учениці здобувають досвід:

•  Науково-художній твір.
•  Художні і пізнавальні особливості
   твору.

• називає ознаки науково-художніх 
   творів:  наявність художньої і 
   пізнавальної інформації;
• визначає смислові частини твору, 
  встановлює  між ними зв’язки, 
  складає словесний, малюнковий 
  план, визначає основну думку, 
  переказує зміст.

Попередньо учні об’єднуються у п’ять груп (по кількості книг на клас) і отримують
завдання прочитати один з п’яти розворотів інтерактивної книжки-путівнка «Таємниці 
Київської Софії» (автори: К.Г. Петрачек, Ю.В. Грабовська).  На  уроці  вчитель  має
переформатувати  групи  таким  чином, щоб у кожній новій  було  по  одному  учневі 
чи учениці з груп попередньої підготовки.

ПЛАН УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель:
– Сьогодні ми з вами  детальніше  ознайомимося  з  цікавими  художньо-науковими 
текстами книги «Таємниці Київської Софії».

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ УРОКУ
Учитель  обговорює  з  учнями  очікувані результати їхньої навчально-дослідницької 
діяльності (див. таблицю «Результати навчальної діяльності учнів»).

Розминка:
Учитель: 
– Давайте пригадаємо, які особливості твору є художніми, а які науковими. 
Я буду називати ці особливості. Якщо я говорю про художні особливості – ви плескаєте 
в долоні, якщо про наукові – піднімаєтеся із свого місця.
 
1.  Емоційність, образність, багатство мовлення.
2.  Чітка, точна вивірена інформація.
3.  Основна увага приділяється почуттям.
4.  Зміст твору включає точні наукові дані і висновки.
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ІІІ. РОБОТА З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

Актуалізація матеріалу
Учитель:
–  Вдома ви прочитали тексти чудової книги «Таємниці Київської Софії». 
Завдяки  книзі  ви  дізналися багато нового,  і ця інформація допоможе вам 
попрацювати у групах.  Але спочатку давайте перевіримо вашу уважність.
Ви отримаєте аркуш паперу з таблицею, у верхній частині якої розміщені
ілюстрації. Це частинки будівель Софії Київської. Ви маєте написати
у таблиці назву будівлі знизу фото з фрагментом та ім’я того історичного
діяча, який доклав зусиль для розбудови Софії Київської.

1 2 3 4

Відповіді:
1.  Південна в’їзна башта. Іван Мазепа.
2.  Іконостас Софійського собору. Ярослав Мудрий.
3.  Митрополичий будинок. Варлаам Ванатович, Рафаїл Заборовський, 
     Тимофій Шербацький.
4.  Брама Заборовського.

Учні виконують завдання. Потім по одному представнику від групи записують
 відповіді на дошці.

Робота в групах
Учитель:
 –  Тепер у групах ви уважно прочитаєте той розворот книги, який ми 
визначимо і відшукаєте в ньому художні та пізнавальні особливості. Оберіть 
двох представників від групи, які перекажуть художній і пізнавальний уривок 
з тексту.

Учні працюють у групах.
Учитель: 
– Завершуйте роботу. Запрошую представників від першої групи переказати 
ті уривки, які ви обрали.
– Поміркуйте, де ми можемо дізнатися більше про історію Софії Київської?
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Обговорення 
Закріплення матеріалу
Учитель:
– Давайте-но перевіримо, як уважно ви читали текст і пограємо у гру 
«правильно – неправильно». Я буду говорити вам речення, якщо його зміст
правильний, ви встаєте, якщо ні – залишаєтеся сидіти на своїх місцях.

 Почнемо:
1.  Князь  Володимир  зробив  християнство  державною  релігією  Київської
     Русі – України. (Так)
2.  Софійський собор – це перший кам’яний храм Києва. 
     (Ні, першою була Десятинна церква)
3.  Дзвіниця Софії Київської перебудовувалася тричі. (Так)
4.  Поблизу Софії Київської, на Софійській площі, знаходиться пам’ятник
     гетьману Петру Сагайдачному. (Ні, Б. Хмельницькому)
5.  Зсередини собор прикрашений мозаїками, фресками, на стінах збереглися 
     графіті. (Так)
6.  Мозаїка – це розпис по спеціальній вологій основі – тиньку. 
     (Ні, це зображення, створене за допомогою шматочків скла)
7.  Кошти на розбудову Софії Київської надавав гетьман Іван Мазепа. (Так)
8.  Зараз у Митрополичому будинку проживають ченці. (Ні, там музей)
9.  З 1990 р. Софійський собор і пам’ятки на його території увійшли до списку 
     світової культурної спадщини ЮНЕСКО. (Так)

IV. ПІДСУМКИ

Обговорення матеріалу
Учитель:
– Порахуйте, скільки таємних кишеньок розміщено у книзі.
– Яким чином ви можете більше дізнатися про ті частини заповідника, 
   цікаві факти про які є у таємних кишеньках?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати короткий художній текст на тему  «Чому  варто  піти на  екскурсію 
до «Софії Київської»?»
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Історія. 5 клас
ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ, ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Результати навчальної діяльності учнів:

Учні мають уявлення: Учні здобувають досвід:

•  про поняття пам’ятки історії;

•  про роль пам’яток історії  у вивченні 

   минулого

•  про збереження пам’яток у різні часи 

•  аналізу візуальної інформації;

•  співставлення візуальної та текстової

   інформації;

•  опису пам’ятки історії як історичного 

   джерела; 

•  роботи в групі;

•  створення міні-екскурсії.

Попередньо учні об’єднуються у п’ять груп  (по кількості книг на клас)  і отримують 
завдання прочитати певну частину текстів інтерактивної книжки-путівнка «Таємниці 
Київської Софії»  (автори: К.Г. Петрачек, Ю.В. Грабовська).  На уроці  вчитель  має 
переформатувати групи таким  чином,  щоб у кожній  новій  було  по  одному  учневі 
чи учениці з груп попередньої підготовки.

ПЛАН УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель:
– Пригадайте, які давні споруди Києва ви бачили під  час прогулянок  містом. 
Що  нового  про  минуле  нашого  краю ми  б  могли  дізнатися завдяки таким 
пам’яткам історії?

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ УРОКУ

Учитель обговорює з учнями очікувані результати їхньої навчально-дослідницької 
діяльності (див. таблицю «Результати навчальної діяльності учнів»)

ІІІ. РОБОТА З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
 Формування  розуміння у учнів про пам’ятки історії, 

як джерело історико-культурної інформації

 Актуалізація матеріалу
                  Учитель:

– Вдома ви познайомилися з матеріалами чудової книги «Таємниці Київської Софії». 
Завдяки  книзі  ви  дізналися  багато  нового,  і  ця  інформація  допоможе  вам
попрацювати над непростим завданням:  що  мають  робити  жителі  Києва  для 
збереження  Софії  Київської  у  її  найкращому  вигляді?
– Поміркуйте, чому у багатьох країнах світу в старовинних будівлях влаштовують
 музеї? (Обговорення)
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- Наше  завдання  на  сьогодні – розробити  таку  екскурсію,  яка  б  зацікавила
якнайбільше  людей   відвідати   Національний   заповідник   «Софія Київська».
Перш  ніж перейти  до роботи у групах, давайте  пригадаємо важливу інформацію
про Софію Київську.  Для цього вам  необхідно  виконати  короткі  онлайн-вправи  за 
посиланнями чи QR-кодами.

Вправи:

6.  «Десятинна церква та Софія Київська» (https://learningapps.org/watch?v=p120i98m219)

7. Національний заповідник «Софія Київська» (https://learningapps.org/watch?v=pd2rn4y3t19)
 

8.  Історія Софії Київської (https://learningapps.org/watch?v=p2ib4p1fk19)

Обговорення матеріалу книги (бесіда за питаннями)
– Поміркуйте, чому автори книги так детально і яскраво описують Софію Київську?
– Знайдіть таємну кишеньку на першому розвороті книги. Чиї портери там приховано? 
Як ці персоналії вплинули на історію Києва? Пошукайте підказки у тексті.
– Хто з видатних діячів і діячок докладав зусиль до розбудови і збереження Софії Київської?
– Портрети яких діячів і діячок вміщені на сторінках книги?

Робота у групах

Учитель:
- Пропоную вам обрати два найцікавіших об’єкти, що перебувають на території  Софії 
Київської.  У групі  ви  маєте скласти короткий текст екскурсії, яку б ви  запропонували 
своїм  одноліткам з інших міст України.  Ваше  завдання – не тільки  розказати  про 
унікальну історичну пам’ятку, але й зацікавити школярів питанням її збереження.
– Поміркуйте, хто з героїв книги може бути екскурсоводом по Софії Київській?

16



Закріплення матеріалу

Учитель:
– Прошу кожну групу назвати ті об’єкти Софії Київської, які ви  обрали для 
екскурсії.  (Вчитель  записує  назви  на дошці і аналізує,  чи  повторюються 
обрані підтеми).
– Тепер кожна група коротко презентує свою екскурсію.

Презентація екскурсій.
 
                                              IV. ПІДСУМКИ
Обговорення матеріалу
Учитель:
– Що нового про історичні пам’ятки ви дізналися завдяки книзі «Таємниці 
Київської Софії»?
–  Які  унікальні  пам’ятки  мистецтва  представлені  на  території 
Національного заповідника? 
– Як Софія Київська пов’язана з найновішою історією незалежної України? 
Знайдіть підтвердження своєї думки на сторінках книги.

                                       V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Так  само у групах учні можуть виконати творче завдання: створити коротку
рекламу  найцікавішого  об’єкту  Софії  Київської  для  соціальних  мереж.
Це  завдання  можна  визначити  як  домашнє.  Учні  мають  написати текст,
підібрати ілюстрації з книги та макетувати пост. На наступному уроці кожна 
група представить свою роботу і розкаже, де б вони розмістили подібну 
інформацію.
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Додатки
2 клас

Група Група

Група Група

Група Група
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Додатки
3 клас

Група

1 2 3

4

4

1. Відшукайте на сторінці термін італійського походження, що означає 
«слова або тексти, надряпані гострим предметом або написані 
фарбою  на камені, дереві, цеглі, кості, гончарному посуді».

2. Знайдіть термін, яким називають відкриту верхню галерею 
всередині православної церкви. 

3. Відшукайте термін – назву вищих духовних осіб православної
церкви. Знайдіть назву професії, яка з в перекладі з давньогрецької
означає «головний будівельник».

4 клас

1 2 3 4

Впишіть до відповідних клітинок у таблиці назву будівлі на фото 
з фрагментом та ім’я того історичного діяча, який доклав зусиль 
для розбудови Софії Київської.
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