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Пояснювальна записка 

Усвідомлюючи те, що мова – найважливіший засіб спілкування людей і 

пізнання світу,обміну думками між людьми, передачі досвіду від одного 

покоління до другого у нашому Центрі проводиться безліч заходів з метою 

популяризації рідної мови, історії, культурних та духовних надбань народу. Цей 

захід є підсумковим виступом учнів перед батьками, гостями, гуртківцями.  

 

Мета:  Залучати дітей до джерел і витоків народної спадщини; 

підтримувати у вихованців інтерес до вивчення рідної мови; виховувати любов 

до мови свого народу.  

Обладнання: портрет Т.Г.Шевченка, вишивані рушники, плакати – 

вислови  про мову, мультимедійна презентація,слайди. 

Умови гри: Кожна команда складається з 8 чоловік, яку очолює капітан. 

В ході змагання команди набирають бали, виграє та, у якої кількість балів 

більша. По закінченню гри команда-переможець отримує нагороду. 

 

Сценарій 

 

«Споконвіку було Слово,а Слово в 

Бога було,і Бог було Слово.»  

Євангеліє від Св. Іоана 

Ведучий: 

- Доброго дня, шановні гості! 

- Доброго дня, шановні учасники та журі.  

- Ми раді вітати вас сьогодні у цій залі. 

Сьогодні ви маєте можливість позмагатися за звання кращих знавців у 

мові та літературі. Змагання проходитиме у формі брейн-рингу.  

Б Р Е Й Н - блискуча думка, ідея, 

РИНГ- майданчик для змагань, арена. 

  



9 листопада український народ традиційно відзначає День української 

писемності та мови. Цей день тісно пов’язаний з пам’яттю про Нестора 

Літописця  автора безсмертної праці «Повість минулих літ». Крім того, 

пам’ять преподобного Нестора щорічно 27 жовтня (9 листопада за н.ст.) 

вшановує православна церква. 

 Точне місце і дата появи на світ Нестора невідомі. Проте вчені схильні 

вважати, що народився він близько 1055 року. Тож виходить, що цього року 

виповнюється 956 років від дня народження уславленого літератора, історика, 

автора перших творів давньої української літератури. 

 Майже все життя Нестора минуло за мурами Києво-Печерського 

монастиря, в ченці якого він був пострижений у 17 років. 

 «Велика буває користь від учення книжного,  говорив він,  книги 

наказують і вчать нас шляху до розкаяння, бо від книжних слів набираємося 

мудрості й стриманості... Той, хто читає книги, бесідує з Богом або святими 

мужами.» 

 Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської Русі 

кінця 11 - початку 12 століття. Окрім богословських знань, мав виняткові 

здібності до історії літератури, досконало володів грецькою мовою. З його 

праць збереглися життєписи святих князів страстотерпців Бориса і Гліба, 

преподобного Феодосія, перших преподобних Печерських. 

 Найвизначніший твір Нестора Літописця  «Повість временних літ», 

складений на основі раніше написаних літописів, архівних, народних переказів 

та оповідань, з поєднанням сучасних авторові подій. Ця виснажлива й тривала 

праця включала в себе й ретельну пошукову роботу. 

 З метою глибшого й повнішого пізнання своєї  історії Преподобний 

Нестор у 1107 p. вирушив на пошуки першоджерел. Літописець відвідав 

Володимир-Волинський та Зимненський Святогірський монастирі. Результатом 

подорожі стало включення майже в повному обсязі до «Повісті временних літ» 



Волинського літопису. Свою титанічну працю великий подвижник завершив 

близько 1113 року. Це був результат майже двадцятилітнього щоденного 

подвигу. Завдяки Нестору нам відкриваються немеркнучі славні сторінки 

минулого, аби підтримувати і надихати наступні покоління на благородні 

справи, спонукати до пошуку істини. 

 У День української писемності та мови стартує Міжнародний конкурс 

знавців української мови імені Петра Яцика. Цей унікальний мовний марафон 

був зініційований великим українським меценатом у Канаді і громадським 

діячем Петром Яциком, який усе життя прожив у Канаді, але завжди пам’ятав 

про рідну землю. 

 Після здобуття незалежності він часто приїздив до України. Мовна 

ситуація в Україні дуже непокоїла Петра Яцика, бо він був переконаний, що є 

мова – є й держава, немає мови  немає держави. 

 Щороку конкурс набуває популярності,бо головна мета цього мовного 

змагання  утверджувати державний статус української мови, піднести її 

престиж. Проходить цей конкурс і в нашому закладі. 

 Напередодні Дня української писемності ми проводимо брейн-ринг. Ми 

проводимо першу, але сподіваємося не останню гру на цю тему. 

 

Ведучий 1.  А перевіряти свої знання про рідну мові будуть 2 команди . 

Ведучий 2. Але все не так легко, за грою уважно буде спостерігати наше 

вельмишановне журі,  у складі___________________________________ 

Ведучий 1. Переможе та команда, котра набере більшу кількість правильних 

відповідей. 

Ведучий 2. Будьте уважні, ми бажаємо вам успіху. І зараз ми приступаємо до 

гри. 

 1. Скільки мов існує в світі? (5 тисяч) 

 2.  Країна, в якій створили перший словник? (Китай) 



 3. Декілька поколінь однієї родини, що займаються однією справою? 

(Династія) 

 4.  Література про майбутнє? (фантастика) 

 5. Визначний твір, який є вищим досягненням мистецтва? (шедевр)   

6. Кількість муз, супутниць Аполона? (дев’ять)      

7. Який народ винайшов букви? (фінікійці)       

8. Скільки букв в українській мові? (33 букви)       

9. Скільки звуків в українській мові? (38 звуків)      

10. Наука, що вивчає герби? (геральдика) 

 11. Установа, яка    збирає,    впорядковує    і   зберігає   старі   документи,    

писемні пам’ятки? (архів) 

 12. Ім’я або прізвище, яким користуються замість власного? (псевдонім)  

13. Найвідоміший літописець Київської Русі? (Нестор) 

 14. Перший у світі стародавній дорожній знак являє собою? (Камінь з 

надписом)            

 15. Як називалися щорічні записи подій у Київській Русі? (літопис) 

 16. Слово «аквамарин», «акваланг», «акварель» об’єднає відношення до 

...(Води! «аква»вода) 

Музична пауза: пісня «Червона рута» 

 Ведучий 1.  Після питань для перевірки ваших знань, лідером стала 

команда ____________. А ми переходимо до ІІ туру «Історичні питання»: 

 1. Як називається вавилонська писемність? (клинопис) 

 2. Хто такі солунські брати? (Кирило та Мефодій) 

 3. Хто автор літопису «Повість временных лет»? (Нестор Літописець) 

 4.  Перша друкована книга в Україні? (Апостол) 

 5.  Назвіть прізвище зачинателя нової української літературної мови? 

(Іван Котляревський)           

  



6. Скільки частин мала старовинна книга «Літопис руський»? (три) 

 7. Великий київський князь-воїн, який по-лицарськи попереджував 

супротивників: «Іду на Ви!»? (Святослав) 

 8. До якої мовної сім’ї належить генеалогічно українська мова? 

(індоєвропейська)            

9. Хто були одними із перших слов’янських культурних діячів? (Кирило і 

Мефодій) 

 10.  Яка мова була створена на базі давньобoлгарських діалектів Кирилом 

і Мефодієм? (старослов’янська або церковнослов’янська) 

 11. Назвіть одним словом систему слов’янської писемності, яка є 

складною творчою переробкою грецького алфавіту. Складалася з 43 літер, 

зокрема, з 24 грецьких і 19 оригінальних слов’янських? (кирилиця) 

 12. Після прийняття християнства (988 р.) на території Київської Русі 

були відомі два типи письма. Назвіть їх. (кирилиця і глаголиця). 

 13. 3 якої статті Конституції України ці рядки: «Державна мова в Україні 

є українська мова»? (Стаття 10 Конституції України) 

 14. Де ще користуються українською мовою? (Українська мова поширена 

в Білорусії, Росії, Молдові, Казахстані, Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині, 

Канаді, США, Аргентині, Бразилії, Aвстралії та інших країнах світу) 

 15. Назвіть назви документів про заборону української мови? (Емський 

указ, Валуєвський циркуляр) 

 Ведучий 2. І зараз після питань лідером стала команда ... 

 Ведучий 1. А зараз, перед тим, як перейти до питань з мови та літератури, 

прослухайте цю чудову пісню «Не йди». 

Ведучий 2. А зараз розпочинаємо ІІІ тур нашої гри. Настав час, коли ми 

перевіримо ваші знання, шановні учасники, з української мови та літератури. 

 1. Якою частиною мови називаємо невідомий предмет? (займенник) 

 2. Яка особа наказового способу дієслова «вірити»? Поясніть правопис. 



(вір, пишемо без м’якого знака) 

 3. Назвіть одним словом нерозривні словосполучення? (фразеологізми) 

 4. Частина слова перед коренем? (префікс) 

 5. Наука, що вивчає звуки мови? (фонетика) 

 6. Словниковий склад мови? (лексика) 

 7. Сьомий відмінок нашої мови? (кличний) 

 8. Розмова двох осіб? (діалог) 

 9. Як називаються літери, що записані в певному порядку? (алфавіт) 

 10. Що вивчає графіка? (знаки письма) 

 11. Словниковий склад мови? (лексика) 

 12. Найменша одиниця мови? (звук) 

 13. Словник,з якого дізнаємося значення слів? (тлумачний) 

 14. Що стоїть між підлогою і стелею? (і) 

 15. Що треба зробити, щоб майка злетіла? (літеру м замінити на ч) 

 16. Іменник жіночого роду 3 відміни, що позначає червону рідину в 

організмі? (кров) 

 17. Іменник чоловічого роду 2 відміни, що є назвою птаха  символу 

миру? (голуб) 

 18. Хто сказав і про кого: «Лише його лінь гризе мене; він не любить 

землі... Він і не буде шанувати її, як вона перейде в його руки, як він не 

зміниться...»? (Івоніка про Саву) 

 19. Назвіть справжнє ім’я Лесі Українки? (Лариса Петрівна Косач) 

 20. Яка літературна подія відбулася 1840 року? (Видання «Кобзаря» 

Шевченка) 

 21. Хто написав твір «Маруся Чурай»? (Ліна Костенко)  

 22. Хто написав вірш «Лебеді материнства»? (Василь Симоненко) 

 23. Кому належать рядки: “...Як парость виноградної лози Плекайте 

мову”? (Дмитро Павличко) 



 Ось і отримали ми відповідь на останнє запитання. Зараз наше 

вельмишановне журі підрахує результати. А вам, наші дорогі гості, я пропоную 

подивитися цей чудовий танок. 

  Танець 

  А зараз слово надається...  

  Дякуємо вам за чудову гру! 

  Вітаємо переможців! 

  Бажаємо вам успіхів!  

  До побачення! 

Підведення підсумків та нагородження переможців. 

 

Ведучий 2. Ось і закінчився брейн - ринг. Пройде час, ви станете дорослими 

і хочеться, щоб ви зростали в ріднім краї, з рідним словом. І ніколи не цурались 

української мови. 

 

      Ведучий 1.          Бо ніхто немає права забувати  

своєї мови рідної ніде. 

Як ті пісні, які співала мати, 

і як своє дитинство золоте. 
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