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Мета: Розвиток пізнавальних і розумових здібностей; прищеплювання 

інтересу до навчання; виховання патріотичного почуття і любові до 

України. 

Оформлення: Карта України, мультимедійна презентація «Сім чудес 

світу», «Сім чудес України», «Сім природних чудес України», 

«Піфагорійська школа», виставка рефератів, конверти із завданнями. 

Наша сьогоднішня програма називається «Чудова сімка». Сподіваємося, 

що вона дасть вам можливість добре відпочити, виявити наполегливість, 

спритність і знання. У кожного з вас є багато відомостей про предмет нашої 

сьогоднішньої розмови, тому ви зможете поділитися ними. А в центрі уваги 

сьогодні буде цифра «7»! 

Ведучий 1: Чи зауважували ви, друзі, незвичайну поширеність цього 

числа? 

Звернемося до джерел нашої цивілізації. Прадавня Греція. Семеро героїв 

борються проти Фів на зорі історії; сім міст сперечаються за честь 

іменуватися батьківщиною Гомера(Смірна, Хіос, Колофон, Пілос, Аргос, 

Ітака, Афіни); сім мудреців шануються еллінами(Фалес, Соломон, Біант, 

Пітак, Клебул, Піандр, Хілон). До речі імена мудреців мінялися, а число 

залишалося. 

У стародавності число 7 вважали магічним, священним. Можливо це 

пов'язане з тим, що людина  сприймає навколишній світ (світло, запах, 

звук, смак) через сім «отворів» у голові. Сімка віддзеркалює ідею Всесвіту. 

Люди  схиляли голову перед Універсальною Космічною Сімкою -  Велика 

Ведмедиця (Чумацький Віз) зі своїми сімома зірками (Дубге, Мерак, 

Фекда, Мегрец, Аліот, Міцар, Бенетш). 

Ведучий 2:  У єгипетській і вавилонській філософії і астрономії  число сім 

розглядалось як суму двох життєвих чисел – трьох і семи. Пояснювалось  

це так: троє людей – батько мати і дитина – становлять основу життя. А 
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чотири – це кількість сторін світу і напрямків вітрів, звідки приходить, 

живильна волога, що робить землю плодоносною. 

Також шанували число сім і мудрий Піфагор, древні євреї і стародавні 

греки.  

Ведучий 1:   

Ви знаєте скільки раз на сторінках Біблії, зустрічає нас цифра 7? Більш 

160 раз!  

От, наприклад:  

- сім пар чистих тварин і сім пар чистих птахів небесних велено взяти  

Ною в ковчег, тому що через сім днів почнеться великий потоп; 

- сімох бісів виганяє Ісус із Марії Магдалини;  

-потрудившись шість днів над влаштуванням світу, Господь 

благословляє й висвітлює сьомий день – день, коли почив... від усіх справ 

своїх;  

- сім слів виголошує на хресті Христос… 

Ведучий 2: Прихильність наша до цього числа гідна подиву! Це 

незвичайне число! Програма сьогоднішнього вечора – ще одне тому 

підтвердження.  

Ведучий 1: Для участі в сьогоднішній інтелектуальній грі запрошується 

3 команди інтелектуалів.  

(Запрошуються учасники трьох команд).  

Ведучий 2: Перемоги в конкурсах, іграх, оцінюються певною кількістю 

балів. Виграє команда, у якої до кінця програми їх виявиться найбільша 

кількість. Оцінювати конкурси буде команда експертів. 

Ведучий 1: Сімка, прикрашає собою й казки, і тлумачні словники, і 

наукові праці, і збірники прислів'їв і приказок - усе, що завгодно! «СІМКА» 

не сходить у нас із мови! Не вірите? А ми зараз із вами в цьому 

переконаємося.  



4 

 

Ведучий 2: Запрошуємо команди до участі в конкурсі «Прислів’я, 

приказки», який пройде у два тура.  

1 тур. Вам потрібно назвати прислів'я й приказки, у яких згадується 

цифра «7». На справжньому аукціоні перемагає той, хто запропонує більшу 

кількість прислів'їв і приказок із числом 7. Увага! Хто перший? 

(проводиться аукціон) 

Ведучий 2:  

2 тур конкурсу «Прислів’я, приказки». Зібрати прислів'я. 

 Командам пропонується набір слів, з яких необхідно скласти прислів'я, 

приказку в яких є число 7 – 5 балів одержує команда, яка перша збере 

прислів'я й по 5 балів за правильність кожного прислів'я.  

Сім раз поїли, а за столом не сиділи.  

Сім сіл, один віл, та й той голий.  

Служив сім років, вислужив сім ріп, та й тих немає. 
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 Де сім господинь, там хата не метена. 

Мак сім років не родив і голоду не було. 

В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху 
йде. 

Сватає сім, а дівка буде не всім. 

Сім синів годую, всім і щастя готую! 

(Музична пауза) 

Ведучий 2: У конкурсі, який буде запропонований вам зараз, мова йтиме 

про великі здобутки прадавніх майстрів. Здивовані сучасники по гідності 

оцінили ці витвори рук людських, склавши про них захоплені спогади в 

прозі й у віршах.  

На жаль, майже всі вони зникли з  Землі. Але до сьогоднішнього дня 

вони продовжують вчити прекрасному, надихають зодчих на творчі 

пошуки й сміливі інженерні рішення.  

Може, хтось із вас догадався, про що властиво мова йде. Будь ласка, 

подумайте, згадайте, що це пов'язане із цифрою 7. 

Ведучий 1: Перший список чудес світу приписується Геродоту. Список 
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з'явився у Стародавній Греції в V віці до н. є. Ці чудеса знаходились на 

острові Самос: 

Акведук у вигляді тунелю;   

Дамба в порту на острові; 

Храм богині Гери. 

Пізніше список розширився до семи чудес. В III віці до н. є. з'явився 

новий список чудес. Його джерелом історики вважають невеликий вірш 

Антипатра з Сидону (також існує версія, що його написав Антипатр із 

Фессалонік). 

Історики пов'язують цей список з імперією Олександра Македонського. 

В деяких джерелах автором остаточного списку вважається Філон 

Візантійський (Філон Олександрійський). В теперішній час до числа семи 

чудес світу входять… 

 

 Карта чудес світу 

Завдання до конкурсу «Сім чудес світу»   

1. Про який із чудес світу говориться в наступних віршованих рядках 

Міхая Емінеску: 

Величні, як вічність,  

Мовчазні, як смерть.  

(Піраміди єгипетських фараонів. 

Це єдине із семи чудес світу, що 

збереглося до наших днів). 

 

2. Створення цього чуда 

легенда зв'язує з іменем 
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знаменитої цариці Ассирії, однак воно було створено не нею й не в її 

честь, а на честь медійської царівни – улюбленої дружини 

Новоходоносора. (Висячі сади у Вавилоні, або сади Семіраміди) 

 

3. Тут усе перебуває під 

захистом богині…, і ніхто тут 

не міг схопити державного 

злочинця або швидкого раба. 

(Храм Артеміди в Ефесі).  

 

 

 

4. Це чудо було створено геніальним Фідієм із золота й слонячої кістки. 

Багато здобутків язичеського мистецтва 

знищили християнські фанатики, але дивну 

творчість Фідія вони зруйнувати не посміли. 

На жаль, четверте чудо світу  загинуло під 

час пожежі в палаці імператора Феодосія 2. 

(Студія Зевса в Олімпії – Зевс 

Олімпійський). 

 

 

5. Один із самих грандіозних 

пам'ятників грецької 

архітектури - п'яте чудо світу 

– простояло 19 століть. Був 
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споруджений дружиною карійського царя Мавсола. (Галікарнаський 

Мавзолей).  

 

6. Шосте чудо світу споруджувалося 12 

років. Не простоявши й на півстоліття, воно було 

зруйновано сильним землетрусом. (Статуя 

Геліоса- «Колос Родоський»). 

 

 

 

 

7. Будівництво цього 

гігантського спорудження зайняло 

всього п'ять років, а простояло 

воно близько 1500 років, 

допомагаючи керманичам. 

(Олександрійський маяк на острові 

Фарос ). 

Ведучий 1: А зараз Гончарук 

Наташа познайомить вас з древньогрецьким математиком, філософом і 

політичним діячем Піфагором. До вашої уваги презентація про відомого 

вченого та його 

школу. 
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Ведучий 1: А зараз пропонуємо вашій увазі чотири блоки із трьох 

питань, на кожний з яких ви повинні відповісти протягом 10-15 секунд. За 

правильну відповідь на одне питання команда одержує 5 бал, на 2 питання – 

10 бала. Якщо команда відповідає на всі три питання, команд одержує 4 

бала. 

 

 

Питання бліц-турнір 

         Блок 1 

1. Сьомий місяць року? (липень) 

2. Швачка має відрізок сукна довжиною 24 м і щодня відрізає по 3 м. На 

який день вона відріже останній раз? (на сьомий) 

3. Побажання щасливого плавання. (Сім футів під кілем) 
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Блок 2 

1. Сьома нота октави? (сі) 

2. 100 кг води містять 4 кг солі. Скільки 

солі міститься у 150 кг води? (6 кг) 

3. Назвіть по черзі сім кольорів веселки, 

починаючи з червоного. (червоний, 

жовтогарячий, жовтий, зелений, 

голубий, синій, фіолетовий) 

Блок 3 

1. У середньовічній школі було сім навчальних предметів. Їх називали 

«Сім вільних мистецтв» Це:  

Граматика  

Риторика  

Арифметика  

Геометрія  

Астрономія  

…..  

Назвіть 7-ий предмет. (Музика) 

2. 25%  від числа 80 (20) 

3. Імена семи гномів у казці «Білосніжка й сім гномів»? (Понеділок, 

вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя).  

«Міркувальне» коло. Команди обирають номер запитань. Якщо 
відповідь правильна з першого разу – 3 б, якщо з другого – 2 б, якщо з 
третього – 1б. 

1 

� Їх виплачують в банках 
� Говорять, що більше за 30 – грабіж! 
� Пишеться начебто 0 ділять на 0 
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Відсотки 

2 

� Буває в номері дома на розі вулиць 
� Цим стріляють з рушниці 
� Його вистукують на барабані 

Дріб 

3 

� В класі їх 4 
� Малюків туди ставлять 
� Вимірюють транспортиром 

Кут 

4 

� Вона потрібна, щоб не говорити дурниць 
� Коли одне слідує з іншого 
� Буває математична, буває жіноча 

Логіка 

5 

� Зазвичай знаходиться в центрі міста 
� Виражається числом в квадраті 
� Довжина на ширину  Площа 
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У нас в Україні є теж свої сім чудес.  Як відомо, у 2007 році за ініціативи 

Миколи Томенка та його фонду «Справедлива  країна» відбулася 

всеукраїнська акція «7 чудес України», де обиралися найкращі історико - 

архітектурні пам'ятки нашої держави. До сімки ввійшли:  

 

 

 

1. Кам'янець

-

Подільський 

заповідник,  

 

 

2. Києво-Печерська лавра, 
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3. Софійс

ький собор, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дендрологічний парк 

«Софіївка»,  

 

 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

5. Херсонес 

Таврійський, 
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6. Хотинська 

фортеця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заповідник 

«Хортиця».  
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І хоча переможців названо за абеткою, тому що кожний з них є рівноцінним 

дивом, усе-таки, як нам стало відомо, найбільше голосів зібрала «Хортиця» — 

колиска козацтва і батьківщина першої у світі демократичної республіки. 

(Презентація «7 чудес України») 

 

Конкурс «Жива математика» 

1. У будинку 4 кімнати. З однієї кімнати зробили дві. Скільки кімнат 
стало в будинку? 

(5) 

2. На одній руці п'ять пальців, на двох — десять, а на десяти скільки? 

(50) 

3. Чи можна поділити три апельсини між двома батьками і двома 
синами так, щоб кожному дісталось по 1 апельсину? 

(Дід, батько, син) 

4. Діда звуть Павлом Івановичем, його внука Михайлом 
Миколайовичем. Як звуть внукового батька? 

 (Микола Павлович) 
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5. Двоє учнів йшли до школи і назустріч їм по дорозі ще 5 учнів. 
Скільки учнів прийшло до школи? (2) 

6. Водій автомашини має дві сестри, але вони не мають брата. Як це 
може бути? 

(Водій-жінка) 

7. На столі лежали яблука. Спілі, запашні. Підійшли до столу дві 
матері та бабуся з онукою. Кожна взяла по яблуку — не стало в вазі 
яблук. Яким могло бути мінімальне число яблук?(3 яблука) 

8. 10 насосів за 10 хвилин викачують 10 тонн води. За скільки хвилин 
25 насосів викачають 25 тонн води? 

 (За 10 хвилин. 1 насос за 10 хвилин викачує 1 тонну) 

9. У продавця кіоску конверти складено у пачки по 100 штук. Як йому 
найшвидше відрахувати 75 конвертів? (відрахувати  25 конвертів) 

10. Менеджер виїхав у відрядження 24 березня, а повернувся 31 березня. 
Скільки днів менеджер був у відрядженні?  

(31 -24+1 =8 днів) 

11. Розділити 5 яблук на 6 чоловік так, щоб жодне з яблук не довелося 
розрізати більше ніж на 3 частини. 

(Три яблука — на дві частини і два яблука — на три частини) 

12. Чому дорівнює добуток всіх чисел? (0) 
13. Яке математичне поняття жартома називаються ледачою вісімкою? 

(нескінченість) 
14. Чому дорівнює сума всіх чисел від 1 до 100? 
15.  Хто вранці ходить на чотирьох, в полудень на двох, а у вечері на 
трьох. 
(Музична пауза) 

Сім веселих тестів 

1. Як називається одна із сторін прямокутного трикутника: 
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                 а )гіпербола 

         б) гіпотеза 

 в) гіпотенуза  

 г) гіпофіз 

2. Скільки кг в одному центнері: 

 а) 10 

 б) 1000 

 в) 100 

 г) 10000 

3. Чому дорівнює квадрат 11: 

 а) 33 

 б) 101 

 в) 121 

 г) 111 

4. Котре з слів в перекладі означає “м’яч”: 
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 а) коло 

 б) круг 

 в) сфера 

 г) куля 

5. Якою одиницею вимірюється площа: 

 а) 1 кг 

 б) 1 дм 

 в) 1ар 

 г) 1 В 

6. Звідкіля до нас прийшли “-“ та “+”: 

  а) Арабський схід 

 б) Греція 

 в) Індія 

 г) Єгипет 

7. Яке число в Древньому Вавилоні вважалося святим: 

  а) 13 

 б) 7 

 в) 1 

 г) 12 

У 2007—2008 рр. був проведений другий етап цієї акції - «7 природних 

чудес України». 

Переможцями акції стали…  
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Ведучий 1: Конкурс  називається «Сім природних чудес України». 

Назвіть сім природних чудес України. (Презентація «7 чудес України») 

1. До заповідного степу  входить дендрологічний парк - оазис, що 

розкинувся на площі більше 200 га. В умовах безлісого з дефіцитом води 

степу Присивашшя працею людини за декілька десятиліть створено усі 
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характерні для України ландшафти: степовий, лісостеповий, приозерний, 

садово-парковий, садовий. Колекція парку налічує 1030 видів і форм 

деревно-кущових і 1840 

видів трав'яних рослин, 

із яких 76 відносяться до 

числа рідких і 

зникаючих, а 34 занесені 

до Червоної книги. 

(Асканія Нова) 

 

2. В долині річки Південний Буг, між селами Мигія та Олександрівка 

знайдено 98 археологічних пам'яток. Вони мають велику наукову цінність і 

представляють неперервний хронологічний ряд від палеоліту (які 

датуються 30 тисяч років до н.е.), та часів формування слов'янського 

етносу. Особливо   

цікавими   є   

залишки   поховань   

-   кіммерійців, 

скіфів,   трипільців,   

сарматів,   древніх   

слов'ян,   римлян   та 

інші. (Гранітно-

степове Побужжя) 

 

3. Це озеро - найбільше і 

найглибше озеро природного 

походження в Україні. Воно  

чимось схоже на море, у 
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вітряну погоду хвилі тут досягають півтораметрової висоти... Розташоване 

воно  неподалеку м. Шацьк, центру відновленого в 1993 році району. 

Входить до групи Шацьких озер. Озеро живлять артезіанські джерела. 

Вода тут надзвичайно прозора і м'яка. У сонячну погоду дно видно на 

кількаметровій глибині. (Озеро Світязь)  

4. Ми захоплюємося природою Альп та Кавказу, Карпат та Криму і 

прагнемо будь-що побувати там. Але не всі знають, що Дністровська 

долина з її ландшафтами має свою неповторну красу... Найцікавішою, 

наймальовничішою ділянкою Дністра є його відрізок у 250 км від гирла 

Золотої Липи до гирла Збруча. Дністер тече по каньйоноподібній долині, 

утворюючи багато фантастичних звивів-меандрів. Природа своєрідна та 

неповторна. На його території близько 100 пам'яток живої і неживої 

природи 

світового 

значення, тут 

збереглися 

унікальні 

еталони 

виступів 

гірських 

порід. На ріці 

Дністер гори підходять так близько до ріки, що утворюють каньйон,  

руслом якого тече ріка. Потоки в деяких місцях зриваються з кручі просто 

в річку, перетворюючись в живописні водоспади. Окремі частини скал 

нагадують швейцарський сир, весь в дірках від виходів печер і гротів. На 

берегах ріки, в навколишніх селах зустрічаються пам'ятники культури 

різних народів, що в давнину населяли долину Дністра (церкви, костели, 

монастирі,   палаци,   руїни   замків   і   фортець),   зокрема печери, деякі з 
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них служили монахам скельних монастирів для життя і відправи служб.           

( Дністровський каньйон) 

5. Існує легенда, згідно з якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз 

графської доньки Синь, на місце, де її коханого, простого верховинського 

пастуха Вира, було вбито камінною глибою за наказом підступного графа. 

Насправді ж озеро утворилося в результаті потужного зсуву, викликаного 

землетрусом, близько 10 тисяч років тому. На висоті 989 м гірські 

кам'янисті породи виросли 

на шляху швидкого 

струмка, утворивши 

греблю і повністю 

перегородивши вузьку 

долину. Улоговина, що 

при цьому виникла,   

заповнилася   водою   

трьох   гірських   струмків.   

У прозорій   воді   озера   добре   почуваються   форель   озерна, райдужна 

та струмкова.( Озеро Синевир) 

6. Печера  знаходиться на плато гірського масиву Чатир-Даг. Видимий 

із різних відстаней, мальовничий силует Чатир-Дагу є символом Криму. 

Плато Чатир-Дагу поцятковане численними карстовими порожнинами, що 

надає його рельєфу вигляд «місячного». Тут заповідано більш ніж 160 

карстових печер, шахт, колодязів. Серед них дуже цікавою є відкрита в 

1987 році печера. 

Вхід до неї знаходиться на висоті 920 м над рівнем моря. Закладена 

вона в блоці верхньоюрських вапняків і складається з трьох частин: 

Головної галереї, Нижньої і бічного «Тигрового ходу». Величезних 

розмірів галереї натіканнями поділяються на окремі зали. Протяжність 

розвіданих ходів — 2050 м, глибина — 60 м. Довжина обладнаних 
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екскурсійних маршрутів більше 

1 км. Заслуга у відкритті, 

збереженні і обладнанні печери 

належить сімферопольським 

спелеологам. Унікальність 

печери принесла їй світову 

популярність. За оцінкою 

відомих спелеологів, вона 

належить до п'ятірки 

найкрасивіших обладнаних 

печер планети. Одну з 

найвідвідуваніших печер 

Європи, в 1992 році було 

прийнято до Міжнародної 

асоціації обладнаних печер (м.Генга, Італія).( Мармурова печера) 

7. Ця місцевість -  це залишки узбережних рифів, витягнених 

паралельно давній береговій лінії. Аналогів у світі немає, але подібні за 

геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США... 

Національний природний парк створено Указом Президента України від 

27.06.1996 року з загальною площею 261 316 гектарів. Це місцева назва 

скелястої дугоподібної гряди, висота якої в межах парку сягає в 

середньому 400 метрів над рівнем моря.             ( Подільські Товтри) 
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Ведучий 2: Ми знову повертаємося до цифри 7. Наступний конкурс 

називається «Сім веселих нот»!  Послухайте уважно, як він буде 

проходити. Отут, на дошці, висять сім запечатаних конвертів. На лицьовій 

стороні кожного конверта написано одна із семи нот. У конверти вкладені 

картки, на яких написаний текст куплетів відомих пісень із пропуском 

деяких слів. У кожному тексті їх пропущено сім.  

Ведучий 1: Я прошу підійти до мене по одному представникові від 

кожної команди. Будь ласка, виберіть конверт. Попередження: без моєї 

команди конверт  не розкривати! І хочу сказати, що будь-яке порушення 

умов конкурсу загрожує вам втратою балів.  

Ведучий 2: Оцінювання конкурсу буде проходити в такий спосіб:  

- 7 балів ви можете одержати, якщо правильно визначите ноту, 

написану на лицьовій стороні вашого конверта.  

- 7 балів ви одержите, якщо правильно відновить пропущені слова в 

тексті куплету пісні, написаному на картці, яка знаходиться у вашому, 

конверті та пригадає назву цієї пісні.  

- 7 балів одержить та команда, яка зуміє проспівати цю пісню. 

 Та команда, яка завдання  з картками  виконає швидше інших, 

одержить ще сім, додаткових, балів. 

Конверти ще не розкриваємо, але ви очевидно, уже розглянули 

ноту, написану на ньому, і готові нам її називати. Будь ласка, хто 

перший?  

Ведучий 1: Продовжуємо конкурс «Сім веселих нот». За сигналом 

ви розкриваєте конверти й проставляєте в тексті куплету пісні 

пропущені слова. Як тільки ви впораєтеся із цим завданням, відразу 

піднімайте руку. Це буде знак вашої готовності. На завдання вам 

приділяється три хвилини. (музика) 

 

Ведучі: (Разом) Успіхів вам і нових відкриттів! 
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1. Служив козак при війську,  

Мав років 23,  

Любив він дівчиноньку  

І з сиром пироги.  

Чи з сиром, чи без сиру,  

Чи з житньої муки,  

Чи теплі  чи  холодні,  

А лиш би пироги. 
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2. Ти казала у вівторок 

Поцілуєш разів сорок, 

Я прийшов, тебе нема, 
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Підманула-підвела. 

Приспів. 

Ти ж мене підманула, 

Ти ж мене підвела, 

Ти ж мене молодого 

З ума-розуму звела. 

3. Ой, на горі два дубки,  

Ой, на горі два дубки,  

Ой, на горі два дубки, два дубки,  

Та й звелися докупки.  

Вітер дубом хитає,  

Вітер дубом хитає,  

Вітер дубом хитає, хитає.  

Козак дівку питає,  

Вітер дубом хитає, хитає,  

Козак дівку питає. 
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Ведучий 1: Слово надається експертам, які відведуть підсумки змагань 

оголосять бали кожної з команд і назвуть  переможців.  
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