
Бершак Світлана Іванівна, 

Зіньківська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №2 

 

Дидактичний матеріал з української мови краєзнавчого характеру 

Картка 1. 

Неповторний, прекрасний, славетний зіньківський край. Здається, що душа натхнення , яка 

тисячоліттями шукала себе на землі, зупинилась чотириста років тому на березі річки Грунь-

Ташанської, нечутним доторком благословивши те місце, де народилось і зросло місто Зіньків. 

   Давши зіньківцям наснагу творити і працювати в ім’я України, в ім’я свого рідного  міста, 

ця натхненна душа вже ніколи не залишала наш край, її силу ми відчуваємо й нині.   («Зіньків від 

сивини до наших днів») 

Завдання 

5 клас: підкреслити однорідні члени речення відповідно до їх синтаксичної функції ( по темі 

«Головні та другорядні члени речення»). 

6 клас: виписати іменники, роз приділити їх на IVвідміни, визначити рід, відмінок (по темі « 

Морфологія. Іменник»). 

9 клас:  Зробити синтаксичний розбір 2 та 3 речень за звичною схемою. 

Картка 2. 

Перші поселенці Зінькова осіли на березі річки Грунь-Ташанської. Свої житла люди 

спорудили на горі,  а внизу, в  широкій долині, простягалось велике болото. 1.Підкреслити члени 

речення, визначити способи їх вираження; охарактеризувати прості частини, накреслити схеми.  

Картка 3.Відновити текст 

З в_ликою любов_ю _ повагою ми _гадуємо кра_их с_нів _ дочок зін_ківс_кої з_млі,  яких 

ж_т_єві дороги розв_ли _ різні куточки України, і тих, хто знаход_ться далеко від батьківської 

з_млі, але думкою завжди з нею. А ми продовжуємо жити в Зінькові, будувати його, пр_множувати 

його славу. 



   Н_хай же рідне місто стане ще  кращ_м, ще заможнішим завдяки нашій праці, розуму _ 

гарячій с_нівській любові. Адже _ спадок нам дісталась наша з_мля, і поки ми ж_вемо тут, будемо 

разом любити її, б_р_гти _ прославляти.  («Зіньків від сивини до наших днів»)   

Iрівень:  уставити пропущені букви та знаки. 

II рівень:  назвати (письмово) використані орфограми. 

III рівень:  продовжити текст, записавши 2 -3 речення від Iособи однини. 

 

Картка 4. 

Записати речення,  зробити синтаксичний розбір,  визначити   способи вираження 

головних та другорядних членів. 

Зіньків належить до давніх населених пунктів. Про історію його виникнення існують лише 

різні легенди та припущення. Одна з таких легенд оповідає про козака Зінька, який заснував хутір, 

навколо якого й почало розростатися поселення.  

Картка 5. ( 6 клас) 

Офіційно Зіньків згадує_я в інвентарях польс_ких маєтків від 1604 року, що можна в_ажати 

початком його існува_я як містечка. У першому загальному пер_писі  населе_я  Російської  імперії  

також говори_я,  що Зіньків було засновано в 1604 році. Подальші згадки про нього подаються в 

контексті загальних історичних відомостей першої половини XVIIст., що стосую_я козацьких 

повстань 1637-1638 років. 

Завдання: відновити текст, записати числівники словами та пояснивши орфограми. 

Завдання з «ключем» (5 клас) 

Картка 1.  Розподіліть іменники на IтаII відміни. Підкресліть  другі від початку букви й 

прочитайте  ім’я письменника - нашого земляка. 

Комора, світанок, килим, осока, стерня, зшиток, парасоля, інженер, опора, дядько. 

Ключ: IКомора, осока, стерня, парасоля, опора. 

IIСвітанок, килим, зшиток, інженер, дядько. 

Відповідь:  Остап Вишня 

Картка 2 .  Розподіліть іменники на I  та  II відміни. Підкресліть треті від кінця букви й 

прочитайте  ім’я письменника - нашого земляка. 



Корогва, вороття, кватирка, тюль, машина, оратор, ноктюрн, Палагна, двірник, Іванко, 

мениск, Поліна, «Астерія», диякон. 

Ключ:I   Корогва,  кватирка,  машина,  Палагна, Поліна, « Астерія». 

II   вороття, тюль, оратор, ноктюрн, двірник, Іванко, мениск, диякон. 

Відповідь:  Григір Тютюнник 

 

Картка 6.   (9 клас)   Відновити текст  

( розставити розділові знаки, пояснити їх) 
             Сьогодні я вперше почув його. Південний вітер колихав сосни і приносив з собою тепло. Із 
за білих хмар  що проносилися над землею де не де проглядувало ніжнясно синє весняне небо. 

   Він сидів на гілці високо над моєю головою і співав весняну пісню у ріднім 
краю.Виспівував свою радість  що повернувся на батьківщину  що побачив рідний сосновий ліс що 
знову почув його тихий шум. Іноді він просто замовкав  бо згадував і недавню подорож  і страшне 
море  і бурі на ньому  і чужі країни. Він покинув теплі багаті їжею гаї  перетерпів усе аби дістатися 
на холодну  але рідну йому північ. 

    Він був не один разом з ним летіли сотні його братів. Безліч їх упало на дорозі багато 
загинуло в кігтях ворогів  але інші не загубили свого бажання і нарешті дісталися рідної землі. О 
коли б люди могли так любити свою батьківщину!     (Олег Ольжич «Весняний гість»). 

Картка 7.  ( 9 клас) 

Праворуч тягнулись болота, вкриті зеленою травицею і різнобарвними квітками. Коли ми 
увійшли у це нове царство, цілі зграї дрібних пташок знімались з-під ніг і злякано щебетали, 
ховаючись у кущах. Чудові метелики і  різнокольорові бабки  то спочивали на квітах, то 
підіймались високо вгору, здаючись чорними крапками на фоні темно-синього неба. Високі, великі 
квітки, схожі на рожу, гойдали своїми жовтими голівками. Дрібнесенькі незабудки, як килим, 
укривали по деяких місцях землю. ( За Олегом Ольжичем) 

( Завдання: знайти відокремлені члени речення, пояснити вживання розділових знаків, 
визначити стилістичні особливості тексту, зробити морфемний розбір виділеного слова). 

5 клас.  Записати слова, назви населених пунктів Зіньківщини,  за алфавітом 

Зіньків, Опішня, Яблуневе, Артелярщина, Нагірний, Батьки, Бірки, Велика Павлівка, 
Високе, Власівка, Переліски, Горобії, Соколовщина, Іщенківка, Дейкалівка, Загрунівка, Кирило-
Ганнівка, Малі Будища, Безруки, Глинське, Лютенські Будища, Хижняківка, Першотравневе, 
Новоселівка, Шенгаріївка, Пишненки, Покровське, Морози, Попівка, Заїченці, Проценки, Довжик, 
Ступки, Саранчівка, Тарасівка, Комсомольське, Шилівка, Ставкове, Дуденки, Човно-Федорівка, 
Удовиченки, Волошкове. 

Зробити звуко-буквений аналіз виділених слів. 



1. Зіньків, Опішня, Яблуневе, Артелярщина, Нагірний, Батьки, Бірки, Велика Павлівка, 
Високе, Власівка, Переліски, Горобії, Соколовщина, Іщенківка, Дейкалівка, Загрунівка, Кирило-
Ганнівка, Малі Будища, Безруки, Глинське, Лютенські Будища, Хижняківка. 

 

2. Першотравневе, Зіньків, Новоселівка, Шенгаріївка, Пишненки, Покровське, Морози, 
Попівка, Заїченці, Проценки, Довжик, Ступки, Саранчівка, Тарасівка, Комсомольське, Шилівка, 
Ставкове, Дуденки, Човно-Федорівка, Удовиченки, Волошкове. 

 

Картка 8. 

Записати числівник словами; зробити синтаксичний розбір речення за звичною схемою 

У червні 1859 року Зіньків відвідав відомий борець із кріпосництвом Тарас Григорович 
Шевченко, що справило значний вплив на місцеву громаду. 

Картка 9.Виписати числівникиразом зі словами, до яких належать. 

У селах і хуторах повіту на початку XIXстоліття мешкало 42363 особи. До козацького стану 
належало 28723 душі.  Поміщицьких селян — 10586. Порівняно з іншими повітами губернії, 
кріпаків тут було найменше. Мабуть, тому Зіньківський повіт уважався козацьким. Окрім 
поміщицьких селян і козаків, у нашому краї проживало 685 міщан, 2352 казенних, рангових та 
магістратських селян, 16 купців. Повіт об’єднував 12 волостей і одне староство. 

 

Картка 10. Виписати речення з однорідними членами, підкреслити їх відповідно до 
синтаксичної функції;  пояснити розділові знаки. 

Місто Зіньків розташоване по обох берегах Ташані.  Має 50 вулиць, 12 провулків, потопає в 

буянні садів і парків. Зелені насадження складають більше 29% території ( до 300 га). Частина дерев 

посаджена ще в кінці XIX століття: дуби, липи, верби, білі акації, груші, сосни, ялини. Більшість же 

дерев ростуть тут з XX ст., серед них переважають каштани, берези, горобина, липи, клени, по 

долині річки —вільхи, верби, осики. Вздовж центральної вулиці переважно ростуть яблуні, липи. 

На інших вулицях, крім яблунь, груш і слив, багато вишень, волоських горіхів, абрикосів, верб, 

кленів, тополь тощо. 

Диктант №1 

    Із сивої давнини,  з часів козацької вольниці бере свій початок мальовниче місто Зіньків. 

Пройшовши непростий історичний шлях, це місто набуло особливої самобутності  й  унікальності, 

стало осередком духовності і культури Зіньківського краю. 



   Нам є про що розповісти: героїчне минуле рідної землі, насичене звитягою трудових буднів 

сьогодення, неоціненні скарби історичної спадщини пращурів та новітні традиції, які складаються 

завдяки щоденній копіткій праці. 

   У всі часи зіньківська земля щедро дарувала світу непересічних талановитих людей. Тут 

народилися відомий актор і режисер Дмитро Ровинський, композитор Порфирій Батюк, 

культурно-освітній діяч Дмитро Нитченко. Із Зіньковом тісно переплелись долі видатного лікаря 

Івана Петровського, письменників Григората Григорія Тютюнників,Остапа Вишні,  Івана 

Цюпи та ще багатьох інших яскравих особистостей. 

   Унікальним явищем в історії міста була родина Зерових, представники якої прославили 

Зіньків, ставши гордістю української науки та культури. 

   Своїх героїв має й сучасна епоха. Нині жителі міста й Зіньківського району  своєю 

наполегливою працею, знаннями та вміннями, невичерпною наснагою розвивають регіон, творять 

нову історію краю. 

   Зіньківська земля справедливо вважається справжньою перлиною і окрасою Полтавщини.  

(«Зіньків від сивини до наших днів»);  (153 слова, 9 клас). 

Навчальне аудіювання проводила за самостійно підібраним матеріалом краєзнавчого 

характеру. 

 

Аудіювання тексту 

Хочете побачити таємничі піраміди – їдьте до Полтавщини 

   Дослідники з’ясували, що в Європі розташовано три піраміди. Одна в Римі, а дві— на… 

Полтавщині. Мало хто з українців знає, що не варто їхати до Єгипту, щоб подивитися на 

тисячолітні піраміди Хеопса чи Джосера. Досить завітати до Березової Рудки на Пирятинщині або 

до Коменданівки, що в Кобеляцькому районі, аби побачити стародавнє послання минулого — 

усипальні Закревських та Білевичів. 

  Слово «піраміда» походить від грецького piramis (вогонь). Мудреці минулого вважали 

піраміду ідеальною спорудою, у якій закладені таємничі знання, якілюдству до сьогодні не вдалося 

повністю дослідити й вивчити. Саме такі містичні споруди височіють на нашій батьківщині. 

    За 170 кілометрів від Полтави стоїть напівзруйнована дев’ятиметрова піраміда. Немов 

усипальниця фараонів, тільки в мініатюрі. Її основа — чотирикутна, а ребра бокових граней чітко 



зорієнтовані за сторонами світу. Вона Звичайно, менша за піраміди Гізи, проте долі їх приблизно 

однакові, Як і єгипетські, березоворудська усипальниця теж пограбована й напівзруйнована. 

   У 1898 році посол Російської імперії в Єгипті Гнат Закревський звелів збудувати над 

родинним склепом своїх батьків Платона та  Ганни Закревських цегляну каплицю, подібну до 

єгипетських пірамід. Споруда являла собою триповерхову каплицю, вхід до якої з південного боку 

охороняла скульптура ангела, яка насправді була статуєю крилатої давньоєгипетської богині 

материнства та родючості, привезеної з Єгипту власником маєтку Гнатом Закревським. Фігура була 

дуже давньою: її створили приблизно в II тисячолітті до нашої ери. Зовні піраміду покрили 

цементом так, щоб здавалося, ніби її облицювали плитами. Для будівництва усипальні 

використовували місцеву цеглу та граніт, а також матеріали, привезені з Африки. Колись тут був 

вівтар із великим православним хрестом посередині. Внутрішні поверхи стін були розписані з 

одного боку біблійними письменами, а з іншого —фресками в єгипетському стилі.  

  Гнат Закревський помер у 1906 році в Єгипті. Його дочки перевезли тіло батька до 

Березової Рудки, де поклали на вічний спочинок у сімейній каплиці- піраміді поряд із батьками. Але 

недовго судилося спочивати тілам похованих там представників роду Закревських.  У 1917 році 

більшовики спаплюжили унікальну усипальницю, обдерли фрески й письмена та викинули статую 

богиню Ізіди. 

Місцеві жителі вірять, що піраміда має магічну силу. Вони стверджують, що біля неї витає 

якась особлива аура, яка дає силу й енергію.  А ще вони мріють, що коли-небудь відродять 

«єгипетську піраміду» Закревських. 

Нащадки відомої родини проживають нині в Британії, час від часу приїжджають до 

родинного гнізда—палацу Закревських, фінансують його утримання. Ззовні маєток зберігся 

непогано, завдячуючи розташованому тут із 1920-х років аграрному технікуму. Усередині 

автентики небагато. Хіба що  неймовірних розмірів танцювальна зала з восьмиметровим куполом.  

Сучасні небагаті господарі палацу мріють показати цей зал британському віце-прем’єру Ніку 

Клеггу, що є правнуком Гната Закревського.  

Словникова робота 

Автентика— доказ походження, вірогідність. Автентичний — цілком вірогідний, заснований на 

першоджерелах. 

Фреска   (італ. — свіжий). Живопис фарбами на вапняній або чистій воді по сирому тиньку 

(альфреско), а також по сухій штукатурці (альсекко). Техніка  фрески відома ще з античних часів.  

Вівтар — це найголовніша частина храму, що відокремлюється іконостасом від середини храму. 
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