
БРЕЙ-РИНГ «ЗНАВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ» 
 

30 травня 2019 р.у. у Павлоградському медичному коледжі згідно плану 

проведення тижня циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

викладачем української мови та літератури Титаренко Є.І. було проведено 

інтелектуальну гру брей-ринг «Знавці української мови і літератури» для студентів І 

курсу. 

 
 Метою заходу було не лише перевірити та узагальнити рівень знань та обізнаності 

студентів з української мови та літератури, й навчити розуміти і збагачувати рідну мову, 

мислити творчо; розвивати уміння аналізувати і синтезувати активність мислення, творчі 

здібності; виховувати повагу до рідної мови, дружбу, згуртованість, бажання змагатись і 

перемагати у чесній грі . 

 

У змаганні взяли участь команди хлопців та дівчат групи ЛС 02 -18. На початку гри 

команди представили свої назви і девізи. 

 
 



 
 

 

Гра складалася з семи раундів, у яких студентам довелося швидко обмірковувати 

питання, проявити логіку і кмітливість, скористатися своєю комунікабельністю та 

компетентністю  

         Завданням раунду «Розминка» було за хвилину  з букв запропонованого слова 

скласти  нові слова. 

Метою раунду «Продовжить прислів’я» було перевірити знання студентами 

народної творчості та збагатити їх світогляд невідомими прислів’ями. 

Завданням раунду «Бліц» було не лише перевірити компетентність студентів з 

мовознавства та літературознавства,  а й навчити швидко мислити і давати відповіді на 

поставлені запитання. 

Раунд «Поєдинок команд» був спрямований на те, щоб навчити студентів 

працювати у команді. Виконуючи завдання конкурсу, учасники переконалися, що лише 

дружня та злагоджена робота колективу сприятиме вмінню досягати поставленої мети. 

Раунд «Показуха» сприяв розкриттю у студентів навичок акторської гри, адже 

завданням конкурсу було жестами та мімікою передати зміст фразеологізмів. 

Раунд «Подарунок» сприяв розвиткові образного мислення та уяви. 

Не лишились без уваги гості заходу. Для них було проведено раунд «Назви 

письменника», де за портретом письменника і визначенням про нього, глядачі мали дати 

правильну відповідь. 

Справжньою перлиною заходу стало декламування студентом Глуховим 

Максимом поезії Івана Франка «Чого являєшся мені у сні?» та виконання пісні «Україна» 

дівчатами групи. 

 

 
  



 

 

 
 

Обидві команди показали високий рівень знань з української мови та літератури. Захід 

пройшов на високому науковому та методичному рівні 


