
УМР № 14. Письмове складання розповіді про подорож Україною або світом із 

зазначенням назв мешканців відвіданих місць 

План роботи над твором 

1. Планування подорожі Україною: популярні ресурси та альтернативні шляхи 

2. Пошук незвичайних, цікавих і маловідомих місць 

3. Ознайомлення із відеоматеріалом 

7 чудес України 

https://www.youtube.com/watch?v=FYVl3fN2gMc 

24 факти про Україну. В Україні є своя пустеля, вулкан і каньйон 

https://www.youtube.com/watch?v=sGIETNlD34I 

4. Суфіксальні моделі, що позначають назви мешканців населених пунктів України 

(катойконіми) та різних народів (етноніми). Опрацювання матеріалу 

5. Складання розповіді на чернетці 

6. Написання творчої роботи у розділі « Творча робота» (персональний сайт учителя 

«Дистанційне навчання») http://masterpro.dp.ua/ 

 

ПОДОРОЖІ 

 

В Україні існує безліч цікавих і захоплюючих місць, про яких практично ніхто не чув. 

Тому не варто думати, що подорож по країні повинно обмежуватися усіма 

улюбленими Львовом або Одесою. 

https://www.youtube.com/watch?v=FYVl3fN2gMc
https://www.youtube.com/watch?v=sGIETNlD34I
http://masterpro.dp.ua/


 

Ось список кращих сервісів, які допоможуть вам знайти рідкісні та незвідані місця, а 

також спланувати майбутню поїздку: 

ukrainer.net – культурно-туристичний проект, який був створений командою 

ентузіастів, які досліджують Україну. Тут можна знайти інформацію про маловідомі, 

найбільш непопулярні, але в той же час захоплюючі місця. У матеріалі цікаві історії про 

побут і життя місцевих жителів, що робить подорож ще більш захоплюючою. 

 

 



doroga.ua – один з найстаріших сайтів, який не змінював свій дизайн з моменту 

запуску. Найголовніше перевага даного ресурсу – коментарі, які залишали реальні 

люди щодо пам'яток. Тут можна знайти актуальну інформацію і різні важливі вказівки, 

наприклад, стан дороги. 

 

zruchno.travel – молодий і дуже цінний ресурс, який виник зовсім недавно. Він 

допоможе вам спланувати подорож від А до Я. 

 

findinukraine.com.ua – ще один експедиційний проект, що спеціалізується на пошуку 

красивих місць, про які не знають туристи. Тут також можна почитати цікаві історії про 

унікальних мешканців України. 

 

igotoworld.com   ще один проект, який допомагає відкрити рідні краї заново і 

поглянути на них під іншим кутом. 

ukrainaincognita.com – назва говорить за себе – невідома Україна. На сайті 

представлені цікаві добірки, розповіді та історії по різних місцях. 

focus.ua – проєкт з різними збірками цікавих місць для відпочинку в Україні, створений 

журналом «Фокус». 



foursquare.com – старий добрий сервіс, який відмінно працює по всій території країни. 

Тому ви з легкістю зможете знайти хороші місця у будь-якому куточку України. Крім 

того, ви можете прочитати відгуки відвідувачів та уточнити години роботи кафе, 

ресторану або музею. 

 

Альтернативні варіанти 

У Facebook і Instagram користувачі часто діляться цікавими місцями. Дуже хочеться 

запитати у них, де це. Але не всі хочуть розповідати про те. Та й питати не всі хочуть. 

Не варто впадати у відчай. У Facebook є спеціальні групи, у яких мандрівники 

розповідають про цікаві місця і діляться ідеями для поїздки. Наприклад, Український 

туризм, Зелений туризм або Клуб автомандрівників України. 

Є ще один спосіб – скористатися у Facebook пошуком по місцях. Ви можете вибрати 

абсолютно будь-яке місто, і перед вами з'являться рекомендації захоплюючих 

визначних пам'яток і місць, а також заходи, які будуть проходити. Крім того, ви 

зможете подивитися, які місця відвідували ваші друзі. 

 

 



Маємо досвід подорожувати 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


