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Цикл Уроків мужності, які стануть фундаментом формування у дітей та 

молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і 

звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної 

боротьби за незалежність і цілісність держави, розроблений творчим 

колективом педагогів Бережанської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, 

охоплює весь період державотворення в Україні, що супроводжується  

героїчною боротьбою за свободу і незалежність українського народу. 

        Посібник призначений для студентів педагогічних вузів, класних 

керівників, педагогів – організаторів, вчителів історії, а також для всіх хто 

займається вихованням патріотичної молоді. 
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ВСТУП 

 

2014/2015 навчальний рік розпочався з Першого уроку «Україна – єдина 

країна». Логічним продовженням теми єдності народу України та цілісності її 

території буде розмова про мужність і героїзм в ім’я свободи, незалежності та 

демократичного розвитку нашої держави. 

Міністерство освіти та науки України рекомендує у навчальних закладах 

усіх рівнів спланувати цикл Уроків мужності, які стануть фундаментом 

формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих 

прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, 

на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави.  

Темами цих уроків мають бути мужність українських військових та 

добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати 

життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців, які з перших 

днів антитерористичної операції допомагають забезпечувати війська захисним 

спорядженням, ліками, продовольством та, не зважаючи на ризик, вивозять із 

захоплених міст і сіл мирних громадян. Варто згадати і про українців, які 

приймають у себе родини, що вимушені покинути свої рідні домівки.  

Лейтмотивом уроків має стати любов до України, самовідданість і 

патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста 

відповідальність за долю держави.  

Форми проведення Уроків мужності можуть бути різноманітними, на 

вибір навчального закладу: зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами,  

відвідання військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання 

бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної операції та 

проходять реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, написання листів 

до вояків у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», що триває. 

Всі заходи мають враховувати вікові та психологічні особливості дітей. 

Для висвітлення виконаної роботи МОН України рекомендовано анонси 

про проведення Уроків мужності розміщувати на офіційних сайтах органів 

управління освітою, навчальних закладів. 
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Проведення Уроків мужності не передбачає зворотного звітування про 

кількість таких заходів та навчальних закладів, в яких вони будуть проведені, 

кількості учнів, які візьмуть в них участь, тощо. 
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ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МУЖНОСТІ 

 

Відповідно до листа МОН України від 13. 08. 2014 № 1/ 9 – 412 з 1 

вересня 2014 – 2015 н. р. загальноосвітнім навчальним закладам рекомендовано 

спланувати цикл Уроків мужності, які стануть фундаментом формування у 

дітей і молоді почуття патріотизму на кращих прикладах мужності й звитяги, 

проявлених нашими сучасниками – захисниками Батьківщини у боротьбі за 

незалежність і цілісність держави. Оскільки така форма діяльності є новою для 

української школи, виникає багато запитань щодо правильної її організації. 

Проведення Уроків мужності не передбачає звітування про кількість 

таких заходів та кількість учнів, які взяли у них участь. Кожен педагог, 

плануючи таку діяльність, має брати до уваги вікові та психологічні 

особливості дітей класу, а також необхідність забезпечення цілісності 

виховного процесу. Варто зауважити, що Уроки мужності – це лише один з 

напрямів патріотичного виховання. Окрім спеціально відведених годин, 

доцільно присвячувати цьому питанню час і на уроках з навчальних предметів. 

Основний лейтмотив Уроків – мужність українців, які стали на захист 

Батьківщини, вірність своєму народові, готовність віддати життя за мир і спокій 

у рідній державі. Важливою темою для обговорення є також питання єдності 

українського народу, свідомості і щедрості наших людей, які з перших днів 

АТО допомагають забезпечувати війська захисним спорядженням, ліками, 

продовольством, приймають у себе родини, що були змушені покинути рідні 

домівки, та надають іншу посильну допомогу. 

Уроки мужності можуть бути приурочені до таких визначних дат:  

14 вересня – Міжнародний день пам’яті жертв фашизму; 

22 вересня – День партизанської слави; 

14 жовтня – День козацької слави; 

28 жовтня – День визволення України від німецько – фашистських 

загарбників; 

21 листопада – День Гідності і Свободи; 

22 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій; 
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3 грудня - День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС; 

6 грудня – День Збройних Сил України; 

22 січня – День Соборності України; 

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; 

29 січня – День пам’яті героїв Крут; 

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; 

20 лютого – День Героїв Небесної сотні; 

березень – Річниця визволення Хмельницької області від нацистських 

загарбників; 

9 травня – День Перемоги; 

28 червня – День Конституції України; 

24 серпня – День Незалежності України тощо. 

Тематика уроків має бути присвячена мужності українських військових і 

добровольців, героїзму простих українців. Провідна мета уроків мужності – 

закласти фундамент національної ідентичності в підростаючої особистості. 

Лейтмотивом уроків є любов до України, самовідданість і патріотизм її 

захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність 

за долю держави. 

Цикл уроків, розроблений творчим колективом педагогів Бережанської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, охоплює весь період державотворення 

в Україні, що супроводжується героїчною боротьбою за свободу і незалежність 

українського народу. 

Тому доречною є така тематика уроків: 

«Ми – нація єдина, твої ми діти, Україно!»; 

«Державні символи України – святиня нашого народу»; 

«Мужність партизанська»; 

«А ми тую козацькую славу збережемо! »; 

«Вічна слава героям Великої Вітчизняної війни!»; 

«Молюсь за тебе, Україно…»; 

«Ні труни, ні хрестів і ні тризни…»; 
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«Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс…» 

«Справа честі та обов'язку»; 

«Співаєм славу тій події і тепер»; 

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу…»; 

«Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану..»; 

«Вклонімося доземно солдатським матерям»; 

«Ніхто незабутий, ніщо не забуто»; 

 «А сотню вже зустріли небеса»; 

«Хоробрі серця» тощо. 

 

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ  УРОКІВ МУЖНОСТІ 

 

1. На уроках мужності за темою «Визвольна боротьба українського 

народу» слід розкрити героїчне минуле нашої Батьківщини. Яскравою 

сторінкою української історії є визвольна боротьба за незалежність. 

Матеріали уроку повинні допомогти учням краще зрозуміти складні та 

трагічні сторінки української історії, жертовність кращих представників нації, 

які, незважаючи на всі перешкоди, боролися, гинули, але не встали на коліна 

перед ворогом. 

Сторінки історії 

У ХІІІ-ХV століттях, ослаблені монголо-татарськими нападами, українські 

землі підпали під владу іноземних держав: Московського князівства, Литви, 

Польщі, Угорщини, Туреччини. Втрата державності мала трагічні наслідки для 

українського народу. Погіршилося економічне становище, культурний 

розвиток. Особливо тяжкою була політика польського уряду, направлена на 

позбавлення українців національної самобутності. 

Український народ не бажав миритися з таким становищем. Визволення 

України стало історичною необхідністю.  

Провідною силою національно-визвольної боротьби українського народу 

стає козацтво. 

Засновником першої Запорозької Січі вважають Дмитра Вишневецького 

(Байду). Він був лицарем у найширшому розумінні цього слова, завзятим 
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воякою, внутрішньо незалежною, вільною людиною. Саме він згуртував 

кількасот козаків, маючи за мету ведення збройної боротьби проти турецько-

татарських нападників. Потрапивши в полон до турків, він не зрадив 

Батьківщини, витримав страшні катування і прийняв мученицьку смерть. 

Доречно розповісти про українського гетьмана Петра Конашевича 

Сагайдачного, який перетворив Військо Запорозьке на справжню регулярну 

армію. Головною ознакою його гетьманування були переможні морські походи 

на Туреччину і Крим. Кожен із цих походів ніс в собі гуманітарну місію, коли з 

турецької неволі звільнялися тисячі людей. 

У важкі часи ХVІІ ст., коли майже сто років більша частина українських 

земель перебувала під владою Речи Посполитої, П. Сагайдачний вважав, що з 

польським впливом треба боротися передусім ідеологічно-культурними 

засобами, підвищенням рівня духовності українського народу, бо саме цей 

рівень визначає наявність внутрішньої свободи, без якої не може бути свободи 

зовнішньої. Тому гетьман особливу увагу приділяв справі розвитку української 

національної культури. Разом із всім Військом Запорозьким він вступив до 

Київського братства. Після придушення козацьких повстань 20 – 30-х років, 

польська шляхта посилила свій гніт над українським населенням. Але народ 

жив та боровся. Вищі верстви населення об’єднувалися в братства, шукали 

порятунку в освіті, науці. Це також важлива зброя у визвольній боротьбі. 

Яскравою сторінкою визвольної боротьби є Національно-визвольна війна 

українського народу середини ХVІІ ст. 

У 1648 році український народ виступив проти польського поневолення 

єдиною силою. Організатором та керівником усієї боротьби було козацтво, далі 

до нього приєдналося селянство та міщанство. Очолив народний рух Богдан 

Хмельницький, не тільки мужній воїн, а й палкий патріот Батьківщини. 

Розповідаючи про ці події, слід особливу увагу звернути на народний 

характер визвольних змагань, патріотизм та мужність сподвижників Богдана 

Хмельницького: Максима Кривоноса, Данила Нечая, Івана Богуна.  

Під час розповіді доцільно використати приклади з української літератури, 

відмітити, що мужність козацьких ватажків народ оспівував у багатьох піснях. 
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Доречно відмітити, що на звільнених територіях була створена козацька 

держава.  

Прикладом визвольної боротьби українського народу проти феодально-

кріпосницького та національно-релігійного гноблення у ХVІІІ ст. був рух 

гайдамаків та опришків. 

У ході заходу учні повинні прийти до висновку, що визвольний рух в 

Україні цих часів не лише розхитав феодально-кріпосницьку систему, а й 

підірвав політичне панування, іноземних поневолювачів, сприяв формуванню 

національної і політичної свідомості українського народу. 

Прикладом боротьби за волю та визволення українського народу у 

ХІХ столітті може бути життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченко, який виявив 

мужність воювати словом. Героїчні діяння предків він протиставляв соціальній 

пасивності своїх сучасників. Твори митця не втратили актуальності і в наш час, 

вони виховують гордість за минуле українського народу, почуття безмежної 

відданості Україні. 

Боротьба за суверенність українських земель продовжується в ХХ столітті.  

Під час Першої світової війни з добровольців Галичини було сформовано 

легіон Українських січових стрільців, який воював на боці Австро-Угорщини та 

прославився своїми героїчними битвами. Їх дії мали велике значення для 

відновлення військових традицій та зростання українського патріотизму. 

Продовженням визвольних змагань ХХ ст.. була Українська революція 

1917 – 1921 років, у ході якої вдалося утворити різні форми національної 

державності. Революція закінчилася поразкою, але вона стала джерелом 

духовної обнови, з якого черпатимуть силу наступні покоління, продовжуючи 

визвольну боротьбу українського народу на новому історичному етапі. 

Наприкінці уроку слід привести учнів до висновку, що українські герої 

поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили 

власне життя служінню українській нації. Їх вчинки є зразком мужності, 

сміливості, стійкості у боротьбі, прикладом для наслідування та прагнення бути 

гідними подвигів славних синів України. 
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2. Урок мужності за темою «Внесок українського народу в Перемогу у 

Великій Вітчизняній війні. Визволення України від німецько-фашистських 

загарбників» має нагадати про великі втрати українського народу під час 

найбільш кривавої війни ХХ століття, підкреслити вагомий внесок українців у 

здобуття разом із іншими народами Радянського Союзу, Європи, світу 

перемоги над фашизмом.  

Педагог має визнавати і доносити до учнів, що Перемога в роки Великої 

Вітчизняної війни стала одним із вирішальних етапів на шляху створення 

суверенної Української держави. День Перемоги 9 травня і День незалежності 

України 24 серпня – дві визначні дати, що назавжди закарбувалися на сторінках 

історії нашого народу.  

Сучасне і прийдешні покоління мають знати, що в жорстоких боях з 

ворогом за Україну боролись мільйони синів і дочок всіх народів колишнього 

Радянського Союзу. Для багатьох із них – воїнів, партизан, підпільників – 

українська земля стала останнім пристанищем, що без цілковитого визволення 

від окупантів України у жовтні 1944 року, без історичної Перемоги у травні 

1945 року не постала б у наш час вільна, суверенна, незалежна Українська 

держава.  

Цей урок доцільно провести біля пам’ятників радянським воїнам, 

підкресливши, що в них – історична пам’ять нашого народу, вдячність багатьох 

поколінь за мирне небо над українською землею.  

Доречним є відвідування шкільного або місцевого музею, експозиція 

якого присвячена даному періоду в історії села, району, міста. 

Варто запросити на цей урок свідків тих часів – ветеранів Великої 

Вітчизняної війни та дітей війни 1941-1945 років, привітати їх, запевнити, що 

молоде покоління з повагою й гордістю ставиться до героїчного подвигу 

визволителів України. 

Слід пам’ятати, що відзначаючи нині ювілейні дати, пов’язані з 

боротьбою народів СРСР проти фашизму, громадськість України не тільки 

віддає належне поколінню воєнної епохи, його беззавітній відданості 

Батьківщині, ратному і трудовому подвигу, а й нагадує про великий вклад 
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українського народу у Перемогу, про відвернення смертельної загрози не тільки 

для нашої Вітчизни, а й світової цивілізації. 

 

3. І в мирний час є місце подвигу. Про це має нагадати урок за темою 

«Чорнобильська катастрофа: герої-ліквідатори». Тисячі громадян 

військових та мирних професій стали на захист свого народу від нової – 

радіаційної – загрози у далекому вже 1986 році. Ціною власного здоров’я і, 

навіть, життя вони локалізували аварію на Чорнобильській АЕС, а потім 

ліквідували її наслідки. Таких людей багато в кожному селі, районі, місті. Про 

них та їх громадянську мужність не можна забувати. 

Уперше в мирний час ми стикнулися з поняттям «переселенці». Разом із 

державою на допомогу вимушеним переселенцям із чорнобильської зони 

прийшли прості люди. На цей урок варто запросити свідків тих подій. Це 

допоможе учням краще пізнати людей, які проживають поруч, адже і серед них 

є «звичайні» герої. 

 

4. Події 2013-2014 років не залишили байдужим нікого в Україні та 

потребують осмислення. Але безперечним залишається одне – мужність 

громадян, які вийшли на Майдан Незалежності в Києві аби відстояти право 

українського народу на самовизначення. Тому один із уроків мужності має бути 

присвячений темі «Майдан. Революція гідності. Герої Небесної сотні». 

Майдан поклав початок національній ідентифікації громадян нашої держави: 

населення, яке проживає на території сучасної України, почало утворювати 

українську націю. На жаль, такі історичні події не відбуваються без утрат 

найкращих серед громадян, справжніх патріотів. Небесна сотня – це 

представники усіх регіонів України, різних за своєю національністю, віком, 

освітою, сімейним станом… Але всіх їх об’єднує одна велика любов до 

Батьківщини, більша, ніж життя.  

 

5. Урок мужності за темою «Герої нашого часу – патріоти України, 

єдиної суверенної держави» присвячені буремним дням визволення Донбасу, 

захисту єдності та цілісності нашої держави. 
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Темами цих уроків мають бути мужність українських військових та 

добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати 

життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців, які з перших 

днів антитерористичної операції допомагають забезпечувати війська захисним 

спорядженням, ліками, продовольством та, не зважаючи на ризик, вивозять із 

захоплених міст і сіл мирних громадян. Варто згадати і про українців, які 

приймають у себе родини, що вимушені покинути свої рідні домівки. 

Під час цих уроків доцільно оголосити хвилину мовчання з метою 

вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі 

за свободу, цілісність та єдність нашої держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКІВ МУЖНОСТІ 

 

Форми проведення Уроків мужності та організації діяльності дітей 

можуть бути найрізноманітнішими, на вибір навчального закладу: 

- Зустріч з учасниками бойових дій та волонтерами. 

- Проект «України вірні сини», під час якого діти збирають інформацію 

про воїнів рідного села, міста, району, які разом з вояками з різних 

куточків України пліч -о- пліч стали на захист Батьківщини. 

- Написання листів до воїнів у рамках Всеукраїнської акції «Лист 

пораненому». 

- Конкурс плакатів «Всі ми - доньки і сини єдиної неньки України», 

мета якого – розповісти про взаємодопомогу наших співгромадян, 
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передати захоплення українцями, що надавали посильну підтримку 

воякам, займалися організацією переселення біженців та  

облаштуванням їхнього життя на новому місці. 

- Відвідання військовослужбовців, які отримали поранення під час 

виконання бойових завдань і проходять реабілітацію. 

- Концерт для поранених «Нехай завжди буде сонце!». 

- Акція «Ти руку другу простягни», під час якої діти збирають іграшки 

та книжки для дітей з родин, переселених із зони АТО. 

- Захід, присвячений пам’яті загиблих в зоні АТО «Вклонися низько, до 

землі, тим, хто поліг, щоб мирно ми жили» тощо. 

Доречними будуть відвідання військових частин, екскурсії до музеїв 

бойової слави, покладання квітів до монументів та пам’ятників воїнам 

– захисникам Батьківщини минулих років та сьогодення. 

До проведення заходів можна залучати весь клас, окремі групи дітей 

чи давати учням індивідуальні завдання. 

       Величезний виховний потенціал мають шкільні музеї, творчі колективи, 

театральні гуртки, студії. Варто не лише використовувати наявні експонати 

шкільного музею, а й поповнювати експозицію новими фото- і 

відеоматеріалами, листами і документами, здійснювати пошукову роботу. Це 

дасть школярам можливість відчути свою причетність до історії рідного краю, 

сприятиме формуванню громадянської позиції та відповідальності. До 

проведення заходів можна залучати весь клас, окремі групи дітей чи давати 

учням індивідуальні завдання. 

Виступи творчих колективів, театральні постановки, благодійні акції та 

соціальні проекти, спрямовані на формування активної громадянської позиції, 

особистої відповідальності за долю держави, дієвого патріотизму, милосердя й 

любові до людей, стануть відповіддю українських школярів тисячам патріотів 

нашої держави, які знаходяться на передовій, захищаючи свободу, незалежність 

і територіальну цілісність України.  

Розкриттю емоційно-ціннісного ставлення учнів до подій, що 

розглядаються на уроці, сприятиме використання таких музичних творів: 

Т. Петриненко «Україна», І. Шамо «Україно, любов моя», В. Івасюк «Балада 
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про мальви», М. Лисенко «Молитва за Україну», П. Майборода «Пісня про 

рушник» В. Верменич «Чорнобривці», О. Білаш «Два кольори» та інших. 

Сьогодні сотні поранених військовослужбовців знаходяться на лікуванні 

у шпиталях та лікарнях. Усім їм, як ніколи, потрібна увага, добре слово, повага 

та любов небайдужих людей. Вони мають знати, що про них пам’ятають, що 

вони потрібні своїй країні, своєму народові. Найбільш затребуваними серед 

молодих захисників Вітчизни є символічні для нашої доби речі, виготовлені 

власними руками сувеніри, що під силу школярам, наприклад, «фенечки» із 

синьо-жовтих стрічок, стилізовані чохли для мобільних телефонів із 

побажаннями миру та інші. 

Міністерство освіти і науки та Міністерство оборони зазначають, що 

допомога суспільства, дитячі малюнки, листи на підтримку поранених 

військовослужбовців сприятимуть скорішому відновленню їх моральних, 

психологічних та духовних сил, та запрошують усіх бажаючих підтримати 

військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових 

завдань та знаходяться на лікуванні.  

 

УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ 

 

Педагогам слід ураховувати, що характер ставлення особистості до 

Батьківщини та суспільства змінюється з віком.  

У початковій школі починається формування системи цінностей і 

якостей особистості, яке розвивається і виявляється через її власні ставлення. 

Передумовою у становленні громадянина і патріота є здатність молодшого 

школяра пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання; як учня, 

жителя міста чи села; виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї 

країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, 

культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу.  

З метою якісної підготовки і проведення уроків мужності в початковій 

школі треба враховувати психо-фізіологічні вікові особливості молодших 

школярів. Учні даного віку мають незначний соціальний та моральний досвід, 

підвищену емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-
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етичних впливів, імпульсивність. Молодший школяр оволодіває елементарним 

умінням та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, 

запобігання та мирного розв’язування конфліктів; здатністю брати до уваги 

думку товаришів та опонентів; орієнтацією на дорослого як носія суспільних 

еталонів та морального авторитета. 

Учні молодшого шкільного віку чутливі, вразливі і емоційно чуйні. Вони 

сприймають перш за все те, що викликає безпосередній емоційний відгук, 

емоційне відношення; наочне, яскраве, живе сприймається найкраще. У них 

наявне бажання активно виступати на сцені і презентувати свої творчі роботи.  

Оскільки у дітей молодшого шкільного віку домінує образне мислення, то 

найбільш продуктивними є такі форми виховної діяльності: гра-драматизація, 

інсценування, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче 

панно, усний журнал, уявна подорож, виставка малюнків, операція-рейд, 

виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, козацькі забави, 

театральна вистава тощо.  

Завершуватися уроки мужності можуть урочистим врученням 

запрошеним гостям квітів, сувенірів, виготовлених власними руками, листа-

подяки від учнів або освітньої установи. 

На підготовчому етапі до проведення уроку мужності варто 

запропонувати школярам такі види діяльності, як виготовлення сувенірів та 

малюнків, написання листів до вояків у межах Всеукраїнської акції «Лист 

пораненому», екскурсія до історичного, місцевого або шкільного музею, 

меморіальних комплексів, пам’ятників тощо.  

У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний 

патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з 

почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод. У той же час 

зростає цінність дружби з однолітками, відбувається емансипація від 

безпосереднього впливу дорослих, розширюється сфера соціального 

спілкування, засвоюються суспільні цінності, формуються соціальні мотиви 

поведінки, виникає критичне ставлення до людей як регулятор поведінки. 

Рекомендованими формами роботи під час проведення таких уроків в основній 

школі є відверта розмова, вікторина, керована дискусія, колективна творча 
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справа (КТС), захист проектів, колективне спілкування, тематична екскурсія, 

спартакіада, турнір, колаж, пошукова робота, ярмарок поробок і сувенірів тощо. 

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного 

ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не 

лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в 

Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її 

національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати 

її; поважати Конституцію України і дотримуватися Законів; володіти рідною та 

державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, 

демократію, справедливість. Разом із тим збільшується кількість виконуваних 

старшокласником соціальних ролей, зростають вимоги до відповідальності за 

дії та вчинки, формуються мотиви самовизначення, вдосконалюється вміння 

керуватися свідомо поставленою метою, зростає роль самостійних форм 

діяльності: формується суспільна активність. 

Ураховуючи вікові особливості учнів старшої школи, ефективними 

формами роботи будуть дискусія, дебати, відверта розмова, етичний тренінг, 

зустріч, турнір ораторів, моделювання етичних ситуацій, презентація, круглий 

стіл, фоторепортаж, презентація-захист, тематичний діалог, захист проектів, 

тематична екскурсія тощо. 
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ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 

 

На підготовчому етапі до уроку мужності доцільним буде запропонувати 

учням прочитати книги відповідної тематики. Це допоможе відволікти дітей від 

потоку недобросовісної інформації, яка подається деякими ЗМІ та Інтернет-

ресурсами і часто має агресивний антиукраїнський характер. І що вкрай 

сьогодні важливо – спонукатиме до роздумів, формування власних поглядів, 

критичного мислення, і зрештою, сприятиме духовному розвиткові 

підростаючої особистості. 

Для молодших школярів це може бути повість Віктора Голявкіна «Мой 

добрый папа», написана від імені маленького хлопчика, батько якого – 

музикант – змушений іти на фронт. Ця книжка — про безцінність людського 

життя і про те, що усі війни колись закінчуються, але кожна має свій жахливий 

рахунок. 

Автор книжки «Летіть, хрущі» – Крістіне Нестлінгер – сама дитина війни. 

Її автобіографічна повість про те, як навесні 1945 року до Відня заходять 

радянські війська. Вона тоді була маленькою дівчинкою. Її батько служив у 

німецькій армії.  

Цікаво порівняти ці дві книжки – Голявкіна і Нестлінгер – бо одна 

написана від імені радянської дитини, а інша – від імені доньки німецького 

солдата. Але у жодній немає ненависті. Дитячий світ наповнений теплом, 

гумором. Це справжня гуманістична література. 



20 
 

Зі школярами старшого віку варто обговорити «Щоденник Анни Франк», 

написаний єврейською дівчинкою-підлітком, яка разом із батьком 

переховувалася від нацистів і не вижила. Ця книга – документ історії, правда 

про війну. 

«Захар Беркут» І. Франка зараз знову актуальний. Страшокласникам ця 

повість зараз буде особливо зрозумілою, не зважаючи на архаїчність мови. 

Промова Захара Беркута про силу громади у кінці твору – це теж про нас, про 

те, як ми гуртуємося у нових умовах, як усе більше відчуваємо себе єдиною 

нацією. 

Навіть молодші школярі розуміють, що в країні іде війна. Для 

сьогоднішніх дітей війна – це не щось вигадане із книжок, не сутички 

трансформерів, а це, на жаль, реальність. Особливо для дітей зі сходу. Тож слід 

пам’ятати, що головне у дитячих книжках про війну – не батальні сцени, а 

фундамент загальнолюдських цінностей.  

Саме тому сучасна школа потребує від вчителя твердої громадянської 

позиції, високих моральних якостей, розвинутої потреби в саморозвитку і 

самовихованні, установки на діалог, на відкрите спілкування. Вчитель має 

володіти прийомами емоційної саморегуляції, для чого характерні розвинута 

емпатія, педагогічний такт, делікатність. Не тільки зовнішній вигляд, а й 

внутрішній стан учителя, його щирість, врівноваженість, толерантне ставлення 

до інших людей, вимогливість, самодисципліна – усе це має значний виховний 

вплив на дітей, особливо в сучасних умовах.  

Готуючись до уроку мужності, педагог має розуміти, що однією з 

основних тенденцій розвитку виховання в сучасній школі є пошук форм 

«діяльного патріотизму», конструктивних проектних форм патріотичного 

виховання. Довгий час патріотичне виховання підмінялося монументально-

ритуальним патріотизмом із поглядом, оберненим лише в легендарне минуле. 

Але патріотизм – це не тільки діалог з історією та культурою. Це – наше 

сьогодення. Це – наш сьогоднішній вибір. 

Патріотизм як суспільно-історичне явище, соціально-етична цінність, 

складна етична якість являє собою необхідну умову подальшого прогресивного 
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розвитку країни, держави. Патріотизм виступає як спонука, поштовх до 

патріотично спрямованої діяльності. 

Патріотичне виховання в сучасній школі – це процес взаємодії дітей і 

дорослих, спрямованих на розвиток: патріотичних почуттів; патріотичних 

переконань; стійких норм патріотичної поведінки; патріотичної соціально 

значущої діяльності, придбання досвіду самостійної патріотичної громадської 

дії. 

Суттю даного процесу є засвоєння вихованцями власного патріотичного 

досвіду, що дозволяє сформувати ціннісне ставлення до Батьківщини. Процес 

патріотичного виховання сьогодні має своєчасно реагувати на зміни соціально-

педагогічної ситуації, використовувати різноманітні поєднання форм і методів 

педагогічної взаємодії з урахуванням особливостей контингенту вихованців і 

соціуму. 

Сучасне суспільство як ніколи відчуває потребу в моральній активності 

кожної особистості, здатної до прояву таких чеснот, як відповідальність, 

чесність, справедливість, гідність, милосердя, толерантність, доброзичливість, 

готовність допомогти іншим.  

Сьогодні затребувані вміння працювати з іншими, здатність прощати і 

просити пробачення, протистояти виявам несправедливості й жорстокості. 

Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної 

свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та 

моральної за змістом життєвої позиції. 

Сьогодні, як ніколи раніше, суспільство потребує такої моральної 

цінності як жертовна і діяльна любов до людей. Це вимагає виховання таких 

якостей особистості, як доброзичливість, прагнення здійснювати добрі вчинки; 

терпимість до недоліків і помилок оточуючих, здатність просити прощення і 

прощати, прагнення примиряти тих, хто не порозумівся, не відповідати злом на 

зло; людинолюбство, повагу індивідуальності особистості і думки оточуючих, 

відповідальність за своє рішення; чесність, правдивість, справедливість, 

здатність бачити свої недоліки, визнавати помилки; відповідальність, 

турботливість, чуйність до людей, співчуття, послух; працьовитість, дбайливе 
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ставлення до праці іншого, бажання радувати своєю працею інших; совісність, 

здатність слухати «голос совісті». 

Саме тому великого виховного значення набуває спілкування з 

волонтерами і небайдужими людьми, які прийшли на допомогу 

військовослужбовцям, пораненим, їх радним, а також біженцям. Такі зустрічі 

дозволять учням разом із дорослими (батьками, учителями) набути 

справжнього позитивного досвіду щодо активної реалізації власної 

громадянської позиції. 

Важливим є оформлення класної кімнати, місця проведення уроку 

мужності. Варто використовувати державну символіку – Прапор, Герб, Гімн 

України; карти України, Європи, Харківської області, району, міста; ілюстрації 

краєвидів України та Харківщини; елементи народної символіки, вишитий 

рушник; портрети видатних українців, відомих людей рідного краю, героїв 

сьогодення; тексти художніх творів; світлини пам’ятних місць тощо. 

Доречними в оформленні будуть слова видатних людей: 

Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя (Сенека). 

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може (Д. Байрон). 

Забудеш рідний край – твоє всохне коріння (П. Тичина). 

Патріотизм – це не любов до ідеї, а любов до вітчизни (В. Распутін). 

Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом (Ч. Айтматов). 

Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна (І. Світличний). 

Борг перед Вітчизною – святиня людини (В. Сухомлинський). 

Українському народу не потрібне співчуття – потрібні патріоти. Потрібен 

ти! (І. Олійник). 
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ВИСНОВКИ 

 

Уроки мужності мають сприяти формуванню в учнів уявлення про те, що 

благо України, отримане великою ціною, полягає в таких чинниках: 

1) державній незалежності, можливості українського народу вільно 

творити своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя; 

2) об’єднанні всіх українців незалежно від їх територіального 

походження, церковної належності, соціального стану тощо в одну спільноту, 

пройняту єдиними творчими прагненнями і патріотизмом. 
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Пастернак Алла Віталіївна, 

педагог – організатор 

 

ПЕРШИЙ УРОК З СЕРІЇ «УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА» 

 

Тема. Ми – нація єдина, твої ми діти, Україно! 

Мета: поглибити знання учнів про історію, природні ресурси, культурну 

спадщину України; формувати культуру взаємовідносин між людьми, повагу до 

традицій і звичаїв українського народу; виховувати почуття патріотизму; 

сприяти розвитку пізнавального інтересу. 

 

Обладнання та оформлення: Державний Прапор України; класна 

кімната елементами народної символіки; комп’ютер; записи музики, 

відеоролики: «Небесна сотня», «Україна прекрасна»; мультимедійна 

презентація. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний етап 

Учні розташовуються в класній кімнаті. Лунає  пісня «Лише у нас на Україні». 

ІІ. Мотивація навчально-виховної діяльності учнів. Оголошення теми 

уроку. 

Учитель: Доброго дня! 

Сьогодні свято завітало в школу, 

Бо перше вересня, і пролунав дзвінок. 

Змужнілі, сонцем зласкані улітку, 

Ми розпочнемо Перший наш урок. 

Наш Перший урок пропоную розпочати такими рядками про Україну. 

Моя Україна 

Учень: На світі багато чудових країн, 

Мені наймиліша, найкраща країна, 

Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, 
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Безсмертна моя Україна. 

Ти з давніх віків непокірна була 

І волю свою боронила невпинно. 

Нарешті збулося – її здобула 

Звитяжна моя Україна. 

На землях твоїх неозорих степів 

Живе працьовита і чесна родина, 

Хвилюється колосом стиглих хлібів 

Моя золота Україна. 

В садах і дібровах в вечірні часи 

Чарує нас пісня дзвінка солов’їна, 

І чути співочі дівчат голоси, – 

Пісенна моя Україна. 

Тепер ще не легко живеться тобі, 

Є в тому, мабуть, особлива причина. 

Та все подолає в тяжкій боротьбі 

Незламна моя Україна. 

Квітуй, мов калина, над плесами вод, 

Будь в дружбі і праці міцна та єдина. 

Хай буде щасливим твій вільний народ, 

Прекрасна моя Україно! 

ІІІ. Основна частина 

Учитель: – Подивіться, будь ласка, у вікно: шепоче замріяний вітер слова 

кохання річці синьоокій, а день стоїть у шелестах золота та яскравих кольорах 

осінніх квітів. Обнялися голубе небо і пожовкле колосся безкраїх степів. Такою 

ми бачимо під вересневим сонцем нашу неньку – Україну. Вона горда від того, 

що зуміла виховати людей, здатних об’єднатися на Майдані, здобути волю, 

вибороти справедливість. Ми заявили про себе, як про велику націю, гідну 

зайняти достойне місце у світовій спільноті. 

Трагічні події в Україні, починаючи з листопада минулого року, тривожать та 

не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас 
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необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого 

пожертвувала своїм життям «Небесна сотня». 

(Демонстрація відеофрагменту «Небесна сотня»; режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPULVFowi_4). 

Учитель: – Вшануємо їх пам’ять хвилиною мовчання. 

Учень: Народе мій, пишаюся тобою: 

Моя душа – частинка твого «Я». 

Красою правди у святім двобою 

Понад Майданом сонця лик сія… 

Є нація! Хай знають всі у світі: 

Ми є! Народ піднявся із колін! 

І переможно сонце правди світить, 

Співає гордо наш Державний Гімн. 

(Звучить Державний Гімн України). 

Учитель: – Україна – це отча земля, рідний край, де ми народилися. 

Столиця України – Київ. Широкі i чарiвнi простори, прекрасні села i міста. 

Могутньо котить до Чорного моря сиві хвилі найбільша річка України – 

Днiпро. 

Буйною зеленню шумлять на його берегах сади, ліси. Золотистим морем 

розливається безкраїми нивами жито-пшениця. 

– Погляньте на карту України. На нiй позначено кордони української землi. На 

півдні нашу державу омивають теплі моря – Чорне й Азовське, є в нас  чудові 

гори. Простір землі, заселений українським народом великий. Щоб його 

перетнути, потрібно пішки йти із заходу на схід 90 днів, долаючи щодня по 30 

км. 

– Про етапи становлення України, її історію вам розкаже учень –  

історикознавець. 

Учень-історикознавець 

Віддавна на території України існували держави скіфів, сарматів, готів та інших 

народів, але відправним пунктів української державності і культури вважається 

Київська Русь (ІХ-ХІІІ століття). 
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Формування новітньої нації припало на часи визвольної війни 1648-1657 років 

під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої. Результатом 

війни стало заснування в України козацької держави – Війська Запорозького.У 

ХVІІІ столітті козацька автономія була ліквідована. Під час української 

революції початку ХХ століття постало декілька національних держав: 

Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західно-Українська 

Народна Республіка. 

У 1919 році відбулося возз’єднання українських земель, проголошено Акт 

злуки. У 1922 році Українська республіка ввійшла до складу Радянського 

Cоюзу. Сучасна держава Україна утворилась у результаті розпаду Радянського 

Cоюзу 1 грудня 1991 року. 

Україна – унітарна держава, територія якої поділяється на адміністративно-

територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють 

суверенними правами. 

Учитель: – А зараз ми проведемо вікторину «Чи знаєте ви Україну?» 

1. У якій півкулі знаходиться на карті наша Батьківщина? (У східній). 

2. На якому материку ми живемо? (Євразія). 

3. Які країни межують з Україною на півночі? (Білорусь). 

4. З якою державою Україна межує на сході? (Росія). 

5. Коли країна проголосила свою незалежність? (24 серпня 1991 року). 

6. Де знаходяться географічний центр Європи? (На території України в 

Закарпатській області поблизу с. Ділове). 

7. Яка називається найвища вершина Карпат? (Гора Говерла, 2061 м). 

8. Яка найбільша річка в Україні? (Дніпро). 

9. Як називається столиця України? (м. Київ). 

10. Яке найбільше озеро в Україні? (озеро Сасик). 

Учитель: – Щороку ви поглиблюєте, збагачуєте новим змістом поняття 

«Батьківщина». Нещодавно поняття «Батьківщина» обмежувалось для вас 

рідною хатою, де вперше пізнали любов та опіку мами і тата, ласку бабусі, 

мудрість дідуся, тепло родини. Проминуло раннє дитинство – і вже стежинка 

від хати повела вас до школи. Саме тут відкрили для себе, що ви не просто діти 
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своїх батьків, а ще й українці, а Батьківщина наша – Україна, велика і 

прекрасна. 

– Про різноманіття природних ресурсів Ви довідаєтесь від учня- 

природознавця. 

Учень-природознавець 

Природно-ресурсний потенціал України поєднує у собі колосальні запаси 

корисних копалин і природно-рекреаційних ресурсів. Найважливіші 

мінерально-сировинні ресурси країни представлені: 

– запаси 45,5 мільярдів тон; 

– 307 родовищ; 

– 1,5 тисячі родовищ; 

– 27,5 мільярдів тон; 

Марганець – 2,3 мільярди тон. 

Україна багата на такі корисні копалини, як: нікель, ртуть, титан, боксити,  

кухонна сіль, сірка, каолін, вогнетривкі глини, облицювальне каміння та інші. 

Більша частина території України розташована в західній частині 

Східноєвропейської рівнини. Завдяки теплому клімату, гарному рельєфу і 

чорноземам, що є третиною світових запасів, в Україні надзвичайно сприятливі  

умови для сільськогосподарського виробництва. 

В Україні нараховується понад 70 тисяч річок та 20 тисяч озер, 

9 мільйонів гектарів країни вкрито лісами, що становить 15% від її площі. 

Учитель: – Україна – одна з найбільших держав Європи. За офіційною 

статистикою на 1 січня 2014 року в Україні проживає 45,5 мільйонів осіб. За 

цим показником Україна займає 29 місце у світі. Оскільки це велика країна, то 

живуть у ній люди різних національностей. Поряд з українцями на території 

України проживають представники понад 100 національностей. 

А зараз ми з вами проведемо Конкурс «Мовознавство для допитливих»: 

Завдання: Здійсніть подорож містами України і скажіть, хто вас зустріне: 

у Києві – (киянин); 

у Кіровограді – (кіровоградець); 

у Харкові –(харків’янин); 

у Львові – (львів’янин); 



30 
 

у Сумах – (сумчанин); 

у Донбасі – (донбасівець); 

в Одесі – (одесит); 

у Чернівцях – (чернівчанин); 

у Чернігові – (чернігівець); 

у Полтаві – (полтавчанин). 

Учитель: – Мова відіграє важливу роль не лише у становленні націй, але 

й у житті кожної людини, адже слова мають свою енергетику, а отже – чинять 

вплив на нас із вами. Детальніше вам розповість група учнів-лінгвістів. 

Учні-лінгвісти 

Український народ має давню історію, він витворив оригінальну й 

неповторну культуру, відому всьому світові. 

Однак найголовнішою ознакою, що дає йому право називатися нацією, є 

мова – його найбільша духовна цінність. Це найдорожчий скарб, переданий нам 

попередніми поколіннями, виплеканий у давньому переказі, у народній пісні, у 

влучній приказці. Пригадаймо слова Панаса Мирного: «Найбільше і 

найдорожче добро в кожного народу – це мова. Ота жива схованка людського 

духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої 

сподіванки, і розум, і досвід». 

Якщо в народу відібрати його мову, він зникне, втративши культуру та 

не від інфаркту, спочатку їм відбирають мову». 

Один давньогрецький філософ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Це 

дуже символічний вислів із глибоким змістом. Якими побачать українців інші 

народи, залежить від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними та 

освіченими, хочемо, щоб про нас знав увесь світ, хочемо шанувати та любити 

рідну мову. Українська мова – це святі скрижалі української нації, тому її слід 

берегти, пишатися нею, завжди пам’ятаючи про її значення, про її цілющу, 

відроджуючу силу: 

Ми з нею відомі усюди, 

Усе, що треба, нам є 

А хто свою мову забуде, 

Той серце забуде своє. 
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Вона, як зоря пурпурова, 

Що сяє з небесних висот. 

І там, де звучить рідна мова, 

Живе український народ. 

В. Сосюра 

Учитель: – Українська пісня – це частина духовного життя народу і вона 

не залишає його ні в радості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним від 

дитинства до старості. 

– А зараз ми проведемо конкурс «Українська пісня». (Учні діляться на 

дві команди і виконують українські пісні). 

Учитель: – Слава країни – це не лише її територія, мова, природні 

багатства, а головне – люди, які своїми здобутками прославляють країну на 

весь  світ. Слід згадати найвидатніших з-поміж тих, чиї імена назавжди 

увійшли в історичну пам’ять, у душу народу українського. 

– Про них Вам розкаже група учнів-соціологів. 

Учні-соціологи 

Тарас Григорович Шевченко – український поет, філософ, письменник, графік, 

художник, політик, громадський діяч, і, як кажуть самі українці, духовний 

батько сучасного українського народу. 

Григорій Сковорода – педагог, поет, просвітитель, філософ, автор трактатів, 

байок, пісень. 

Микола Лисенко, український композитор, автор опер «Тарас Бульба», 

«Наталка Полтавка», «Енеїда», автор дитячих опер і оперет. 

Михайло Грушевський – історик, організатор української науки, професор, 

автор ілюстрованої історії України. 

Борис Патон всесвітньо відомий вчений у сфері металургії і технології металів, 

академік, президент Національної АН України, автор технології зварювання 

тканин. 

Ігор Тамм – видатний фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики. 

Його дитинство пройшло у Єлисаветграді (нині Кіровоград), закінчив 

Єлисаветградську чоловічу гімназію (1913 р.). 
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Микола Амосов – видатний український лікар, учений у сфері серцево-судинної 

хірургії, біокібернетик. 

Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України, Герой України. 

Відомі українські спортсмени: 

Сергій Бубка (стрибки з жердиною), Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика), 

Оксана Баюл (фігурне катання), Яна Клочкова (плавання), Олег Блохін і Андрій 

Шевченко (футбол), Ірина Дерюгіна і Ганна Безсонова (художня  гімнастика), 

брати Віталій та Володимир Клички, Василь Ломаченко іОлександр Усик 

(бокс). 

Учитель: – У прислів’ях, приказках, крилатих виразах втілені моральні 

цінності українського народу, які живуть сотні років та висвітлюють найвищу 

мудрість – як бути Людиною. 

– А зараз ми проведемо конкурс «Дерево мудрості». 

(На гілках виробленого з паперу дерева висять незакінчені прислів’я. 

Учням пропонуємо закінчити їх). 

«Без верби і калини…» (немає України). 

«Людина без рідної землі…» (як соловей без гнізда). 

«За рідний край…» (життя віддай). 

«Та земля мила…» (де мати народила). 

«За народ і волю…» (віддамо життя і долю). 

«Жити – …» (Вітчизні служити). 

«Нема на світі другої України…» (немає другого Дніпра). 

ІV. Підведення підсумків виховної години. 

Учитель: – Україна багатонаціональна, багатомовна, але Україна єдина. 

Пам’ятаємо, не забуваємо і цінуємо нашу Батьківщину. Збережемо наш 

патріотизм, віру та силу духу для наступних поколінь. 

(Демонстрація відеофрагменту «Україна прекрасна»; режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=dCqpDCsKteQ). 
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ДОДАТОК 2 

Барткова Наталя Володимирівна, 

вчитель початкових класів 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 

 

Тема. Мужність партизанська 

Мета: розширити знання учнів про партизанський рух в Україні; про героїв 

партизанського руху; розвивати образне мислення, артистичні здібності в 

декламуванні поезій; виховувати патріотичні почуття, гуманізм, любов до 

України, пошану до тих, хто боровся за Батьківщину. 

Обладнання: виставка книг, присвячена партизанському руху «Це треба не 

мертвим, це треба живим»;  на учительському столі –  свічка, воєнні атрибути, 

кетяги калини; на дошці записано епіграф: 

 Ніхто не забутий. 

 На попіл ніхто не згорів: 

 Солдатські портрети 

 На вишитих крилах пливуть… 

 І доки є пам’ять в людей і живуть матері, 
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 Допоти й сини,  

 Що спіткнулись об кулі, живуть! 

Форма проведення: урок мужності 

 

Перебіг заходу 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось!  

Ведучий 1 

Минають роки, відлітають у вічність. Вже більше 70 років пройшло з того 

моменту, коли замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов мир 

довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною - людського життя. 

Усе далі віддаляються від нас грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але 

не згасає пам’ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. 

Ведучий 2 

Кожен з нас поділяє думку, втілену в словах: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте, 

ніхто на попіл не згорів». Пам’ять про ті події багата історіями героїчних 

подвигів, і нам слід пишатися, що багато з них належать і нашим землякам. 

Ведучий 1 

У найтяжчий час для нашої Вітчизни, 22 червня 1941 року пішли на фронт 

тисячі солдат і матросів,  до лав добровольців ставало багато юнаків, які ледве 

закінчили школу. Багато з них  приписували собі роки, щоб потрапити на 
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фронт. Але були й такі, хто в суворий воєнний час боровся з ворогами в 

глибокому тилу, не жаліючи крові й самого життя. 

Свідомий збройний опір окупантам чинили громадяни України, які 

об’єднувались в партизанські загони і з’єднання, групи опору і  підпільні 

організації. Мирне населення бойкотувало накази окупаційної влади, ухилялось 

від роботи, зривало відновлення підприємств тощо. 

Ведучий 2 

З метою увічнення всенародної боротьби та вшанування подвигу партизанів і 

підпільників Президентом України, Леонідом Кучмою, 30 жовтня 2001 року 

було встановлено щорічне державне свято День партизанської слави, яке 

відзначається 22 вересня. 

Це свято є найдорожчим для всіх добровільних учасників підпільно-

партизанського руху в Україні в роки війни, воно яскраво відбиває і навіки 

утверджує непохитну волю, відважність кожного, хто в тилу ворога 

самовіддано захищав Батьківщину від німецько-фашистських загарбників. 

Ведучий 1  

Дуже складним і тяжким для партизанів і підпільників був початковий період 

війни, особливо в осінні і зимові місяці 1941. Жорстокий окупаційний режим, 

виключно люта зима, відсутність досвіду чинення збройного опору 

досвідченому і озброєному до зубів ворогу, недостатність зв’язку з радянським 

тилом, невиправдані витрати, яких зазнавали партизанські загони, – все це 

ускладнювало боротьбу з противником. Окремі партизанські загони внаслідок 

великих витрат переставали існувати, деякі розпадались або йшли у підпілля. 

Однак більшість із них витримала ці сурові випробування, загартувалась в боях, 

стала для ворога грізною силою. 

Учень 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 
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Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Ведучий2. 
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Як свідчать архівні документи, уже в кінці 1941 року на окупованій німцями 

території України активно діяли 883 загони і з’єднання — близько 80 тисяч 

партизанів. 

На початку 1943 року вже воювали з загарбниками 8 великих партизанських 

з’єднань, близько 900 партизанських загонів та більше тисячі диверсійно-

розвідувальних груп. 

Ведучий1. Немеркнучою славою вкрили легендарні партизанські полководці і 

командири: Сидір Ковпак, Олексій Федоров, Олександр Сабуров, Микола 

Попудренко, Іван Боровик, Семен Руднєв, Володимир Дружинін, Петро 

Вершигора, Іван Бовкун, Василь Бегма та багато інших партизанських вожаків. 

Всіх їх перелічити неможливо, адже тоді в Україні діяло 46 партизанських 

з’єднань, понад 2000 партизанських загонів. За час визволення України від 

окупації 

у складі Українських партизанських формувань та в розвідувально-диверсійних 

групах нараховувалось 518 тисяч бійців. 

 

Ведучий2. 

Вражають підтверджені архівними документами цифри втрат, завданих ворогу 

народними месниками під час окупації України: вбито понад 465 тисяч солдатів 

і офіцерів, пущено під укіс 5019 ешелонів, підірвано 1566 танків і бронемашин, 

13535 автомобілів, виведено з ладу 820 гармат і мінометів, збито і знищено на 

землі 211 літаків, потоплено 105 пароплавів, барж і катерів, підірвано 607 

залізничних та 1589 шосейних мостів, близько 2,6 тисячі промислово-

виробничих об’єктів, розгромлено 411 гарнізонів, 56 штабів військових 

формувань. 

Учень. 

Все починалося з грому небесного, 

Такого жорстокого, такого нечесного. 

Із ненависного, злісного грому, 

Який на світанку вигнав із дому…. 

А небо світле закрили чорні хрести! 

Господи! Боже! Якщо ти є, захисти!.. 
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Крізь руки у двір гусенята малі… 

І кров на травиці… І кров на землі… 

І шипить у ставку гаряче залізо, 

І полум’я дике шугає над лісом… 

І мама мовчазно- бліді, мов стіна… 

І тато поволеньки кажуть: «Війна…» 

Ведучий1. 

З відкриттям партизанського фронту у людей міцніла віра в нашу Перемогу, 

надихала їх на боротьбу з окупантами, не дозволяла зламатися під жорстоким 

терором фашистів. 

Минула війна увела в ужиток таке поняття, як партизанський край. 

Ведучий2. 

У цій жорстокій боротьбі зазнали значних втрат партизани і підпільники, їх 

родини, мирні громадяни України, які надавали допомогу своїм захисникам. 

Учень. 

Привели його на світанні  

У багнюці всього, у крові  

Захлиналися постріли дальні,  

І дрижали бліді вартові.  

Мов примари, гайдалися тіні,  

На колисках скуйовджених віт.  

І було партизану-хлопчині   

Вісімнадцять – не більше – літ.  

Ведучий1. 

Від рук фашистських катів загинуло близько 80 тисяч підпільників. Не 

повернулись до своїх родин, до мирної праці більше 100 тисяч партизанів. 

Розстріляно, повішено, спалено і закопано в землю живими сотні тисяч 

громадян України, які допомагали партизанам і підпільникам. 

250 населених пунктів України було спалено повністю або частково разом з 

жителями за участь у партизанському русі або надання допомоги партизанам. 

Підпільно-партизанська діяльність в тилу ворога — це була тяжка, небезпечна 

робота. Кожен, хто свідомо обирав цей шлях, вже робив великий подвиг у 
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своєму житті. Події тих літ боротьби з фашизмом ще досі нагадують про себе, 

згадуються ті буремні події, загиблі в боях друзі і однополчани. 

Учень 

Перед трагічною хвилиною мовчання 

Словами говорити неможливо. 

Оця хвилина більше нам розкаже, 

Ніж тисячі, а чи мільйони слів. 

Солдатів подвиг, про який сьогодні 

 Дізнались ми, не вимовить словами,  

А тільки серцем можна це сказати, 

Але воно, на жаль, не має мови, 

Лиш має біль. 

Ведучий2. 

Ми ніколи не забудемо героїв партизанського руху. Вшануймо хвилиною 

мовчання пам’ять про тих, хто віддав своє життя за нашу рідну землю. 

Ведучий1. 

Пам’ять… Вона нетлінна й вічна. Вона дивиться на нас зі старих фронтових 

фотографій, тих речей, які зберігають колишні партизани, і не дає потьмяніти 

жодній героїчній сторінці перемоги над фашизмом. А ми, молоде покоління, 

про їхні бойові подвиги, їхнє героїчне життя можемо дізнатися сьогодні тільки 

з їхніх розповідей, кінофільмів, творів художньої літератури. 

Учень   

      За мене, за тебе, за всю Батьківщину, 

      Хто фронтом звитяги йшов поруч з тобою, 

       Боровся з фашизмом, тоді партизанив 

       І ворога нищив героєм незнаним. 

       Згадай їх усіх, замордованих, вбитих, 

       І гідно живи їх життям недожитим! 

Ведучий2. 

Наш обов’язок –  згадувати про них не тільки в свята, а кожного дня пам’ятати 

про тих, хто кував цю перемогу, хто загинув у цій страшній війні. 
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Ми ніколи не забудемо героїв партизанського руху. Вшануймо хвилиною 

мовчання пам’ять про тих, хто віддав своє життя за нашу рідну землю. 

Хвилина мовчання. 

Покладання квітів до Вічного вогню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДОДАТОК 3 
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Батурко Анеля Францівна, 

вчитель початкових класів 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 

 

Тема. А ми тую козацькую славу збережемо!  

Мета: ознайомити дітей з періодом козаччини; виховувати у дітей шанобливе 

ставлення до власної історії і спонукати до наслідування кращих козацьких рис  

гетьманів та кошових отаманів(відваги, мужності, безмежного патріотизму, 

добродушності, безкорисності, товариськості).  

 

Обладнання. У центрі зали напис: «14 жовтня — свято Покрови і День 

українського козацтва», нижче другий напис: «Козацькому роду нема 

переводу», а також портрети українських гетьманів, фотографії козацьких 

клейнодів (булава, бунчук),мультимедійна дошка, проектор, уривок із 

кінофільму «Тарас Бульба».  

 

                     Перебіг заходу 

 

Учитель: 

 Сьогодні великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо це і 

відродження України. Указом Президента України 14 жовтня оголошено Днем 

українського козацтва. Таким чином, Покрова святкуватиметься в нас не тільки 

як народнорелігійне, а й національне свято. На Запоріжжі була церква святої 

Покрови, і запорозькі козаки вважали святу Покрову своєю покровителькою. 

 

Ведучий: 

Як відомо людина нерозривно пов’язана з минулим свого народу, його 

історією, і сьогодні ми перегорнемо одну із сторінок нашого славного 

минулого. 

 

Ведуча:  
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З кожним днем зростає інтерес багатьох людей до нашої історії. Знання свого 

родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для 

піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у 

сучасному нашому житті: 

 

Учитель: 

Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а 

вміло захищала себе від ворогів. Був час, коли всю нашу землю загарбали й 

поділили між собою сусідні держави. Нестерпно було жити українському 

народу в неволі. І почав він утікати в пониззя Дніпра, за пороги, де були дикі 

степи. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, 

що лежали посеред бистрої Дніпрової води, вони заснували Запорозьку Січ. 

 

Отож, запрошуємо наших славних козаків! 

 (Звучить музика – марш) 

(під марш хлопці шикуються, проходять коло і стають в центрі класу)) 

 

1 козак 

Що говорить вам козак, 

це крилате горде слово. 

Чом завжди буває так, 

що світлішає від нього? 

 

Разом: 

Козаки - це вільні люди. 

Козаки безстрашні всюди. 

Козаки - борці за волю, 

За народну щастя й долю.  

 

2 козак 

Козак – це людина чесна і смілива 

Найдорожче йому – Батьківщина! 
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3 козак 

Козак – слабому захисник. 

Цінити побратимство звик! 

 

4 козак 

Козак – усім народам друг. 

Міцний, лицарський в нього дух! 

 

5 козак 

Козак – це той, хто за освіту, 

Хто любить пісню і молитву! 

 

6 козак 

Козак вкраїнську любить мову, 

Додержить завжди свого слова! 

Учитель: . З давніх давен усьому людству відоме зображення "дерева життя" – 

гілочки, на якій ростуть три листочки. Перший листочок – символ минулого 

часу, другий – сучасного, а третій – майбутнього, що наводить на думку, про те, 

що все навколишнє–це наслідки минулиїх подій.                  

     Запорізька Січ…Мабуть, немає жодної людини на нашій багатостраждальній 

Україні, яка б не знала про славну Січ, про січове козацтво, їхнє лицарство. 

   До вашої уваги пропоную цікаву вікторину. 

 

Вікторина 

 

“Чи знаєш ти добу козацтва?”  

 

1. На якому острові зародилась перша Січ?  (на Хортиці) 

  

2. Яке прізвисько дали січовики Григорію Потьомкіну? 

         (Грицько Нечеса) 
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3. Козаки називали Січ матір’ю, а Великий Луг... (батьком) 

  

4. Як називається трагічний період в історії України в третій чверті  

17 століття? (Руїна) 

  

5. Як називалась січова церква? 

         (Покрови Богородиці) 

  

6. Чиї образи вишивались на прапорах Січі? 

         (Спасителя й архістратига Михаїла) 

  

7. До якого лицарського ордену належали козаки Війська Низового 

Запорозького?   (мальтійського) 

 

8. Яку річ цінували на Січі нарівні з гострою шаблею і добрим конем? 

         (бандуру) 

  

9. На чиї кошти велось навчання в січових школах? 

          (Війська Запорозького) 

 

     10. Юний січовик-зброєносець у козацької старшини в Україні  в  

XVI-XVIII століттях називався:  (джура)  

 

     11. З якою твариною або птахом козаки відправлялись у морські походи? 

       (півнем) 

12. Як називалась бортова гармата на козацькій чайці?  (фальконета) 

 13. Яку зброю козаки називали “ясною”?   (шаблю) 

14. Як називались у козаків розвідники?   (пластуни) 
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 15. Голова козацького уряду. (Гетьман)  

 

Учитель: Наші предки надихають нас завершити розпочату ними справу по 

відродженню національної держави. Тому згадаємо імена тих, хто не жалів 

своєї сили, досвіду і навіть життя для визволення Укаїни.            

 

       Учень:  Першим кошовим Запорізької Січі був Дмитро Вишневецький – 

Байда. Він походив із роду давніх українських князів з Волині з м. Вишнівці. У 

1550 р. укріплену Січ на острові Хортиці серед Дніпра. 

                         

                        Славне військо запорізьке 

                        Ти, наш лицарю зібрав 

                        На острові, на Хортиці 

                        Січ преславну збудував 

                                         

                                       Даром славне товариство 

                                       Облягав татарський хан, 

                                       Лютий мусив завертати – 

                                       Не страшний нам бусурман !  

 

                        Перший ти вказав козацтву, 

                        Як топтать до слави шлях: 

                        Йти за море, ріки, гори, 

                        Не сидіти на спинах... 

  

                                       Та Молдавію звільнити, 

                                       Байдо, не щастить тобі, 

                                       Нищить вчасно підла зрада 

                                       Славні наміри твої 

  

                        І сконав ти в Царгороді 
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                        Під руками ворогів, 

                        Але віри, ні народу 

                        Відректися не хотів 

 

                                       То за це тебе, наш князю, 

                                       Ввесь народ славить в піснях:   

                                       Хто за рідний нарід гине, 

                                       Той живе й по сто віках ! 

Учень 2.                          

Гетьман Сагайдачний – 

                        Слава Батьківщини, 

                        Кожен в братстві вдячний 

                        Лицарю Вкраїни!    

 

           Петро Сагайдачний закінчив Остроградську академію, знав декілька мов. 

Служив у Київського магната. Згодом подався на Запоріжжя і там виявив себе 

як  дуже здібний ватажок. 

           Козаки вибрали його гетьманом. 

 

                        Гей, широко залунала 

                        Запорізька честь і слава – 

                        Сагайдачному дісталась 

                        Та гетьманськая булава ! 

                        Бо такого ще не було 

                        В товаристві отамана, 

                        Ще ніхто не бив так славно 

                        Яничара й бусурмана.    

 

           В 1606 р. здійснив похід на Кафу. Сагайдачний взяв це місто, спалив    

турецькі кораблі і визволив багато невільників. Його слава залунала по всій 

Україні. Бажаючі визволити Україну з-під влади Польщі, згоджується повести 

козаків під Хотин, де одержує одну перемогу за іншою. Тут був тяжко 
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поранений і помер. 

 

                        Про гетьмана слава лине – 

                        Чорне море він скорив, 

                        Для козацтва України 

                        Все, що міг, те і зробив 

 

                                       Як шляхта скрізь запанувала – 

                                       Невільницею Україна стала, 

                                       Горя зазнала, слізьми обливались, 

                                       На вольную воленьку сподівались ! 

Учень 3.   Хто не знає Богдана  Хмельницького. Син українського шляхтича. 

Закінчив Київську братську польську єзуїтську школи. Побував у турецькій 

неволі. Врятувавшись пішов на Запорізьку Січ.   Його обрали гетьманом і він, 

заручившись підтримкою кримського хана, почав готуватись до війни  з 

Польщею. В нелегкій боротьбі зумів звільнити Україну з-під влади Польщі. 

                        

                        Нашу землю ти прославив 

                        Перемогами гучними... 

                        Для Вкраїнської держави 

                        Гуртував козацькі сили. 

                        Щоб не втратить булави, 

                        Розум мав у голові. 

                        Помилки складного часу 

                        Не візьмем в державу нашу ! 

                        Ми Богдана не забудем, 

                        Його слава з нами буде. 

   Учень 4. Зберегла історія і ім’я славного сина українського народу Івана 

Мазепи. 

                        Сьогодні наше слово про Мазепу –  

                        Людину мужньої великої мети, 
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                        Орла, героя золотого степу 

                        Якому волю прагнув принести. 

 

           Його гетьманування було найтривалішим – 22 роки. Замолоду отримав 

гарну освіту. Жив у Франції, Голандії, був у Німеччині, Італії. На Запорізькій 

Січі його обрали гетьманом, Мазепа вирішив звільнитися з-під влади 

Російського царя. Він домовився з шведським королем Карлом ХІІ, щоб разом 

ударити по царському війську. Але план Мазепи не вдався і він змушений був 

тікати в турецькі володіння, де й помер. 

                                              

                        Чого Мазепі не хватало ? 

                        Мав золото, срібло, діаманти... 

                        Був гатьманом і генералом 

                        А скільки мав ясних талантів ! 

                        Але все, те – несправжнє і бліде, 

                        Бо найдорожче – воля України. 

                        Заради цього проти самодержця йде, 

                        Любов його безмежна до країни.    

 

Учень 5.   У 1772 р. іменовано наказним гетьманом Чернігівського полковника 

Павла Полуботка. 

                        Ой не скоро перестанеш 

                        Нарікать на долю. 

                        Впала рідна Україна 

                        В московську неволю. 

 

                                       Дарма проти в Петербурзі 

                                       У царя – тирана. 

                                       Не дозволив цар козацтву 

                                       Обирать гетьмана. 

 

                        Бо задумав Україну 
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                        З Москвою зрівняти. 

                        Робить москалям комірне 

                        Із нашої хати. 

  

                                       Їдуть посли і від козацтва, 

                                       І від пана Данила. 

                                       Тої смілості царстві 

                                       Вже знести несила 

 

                        І Полуботка, гетьмана, 

                        Каже закувати. 

                        Як же смів він москалеві 

                        Про волю казати ! 

 

                                       І Павло вмира за волю 

                                       В Петровій в’язниці, 

                                       Запанував князь Голіцин 

                                       В гетьманській столиці. 

                         

                        Незалежність українського народу, 

                        Нам потрібно, друзі, завжди берегти. 

                        Недаремно кров лилась за свободу –  

                        Нашу волю здобували козаки. 

 

Перегляд уривка із кінофільму «Тарас Бульба» 

 

Учитель:    Діти, давайте зараз згадаємо всіх гетьманів України    

 (П. Сагайдачний, М. Дорошенко, Б. Хмельницький, П. Тетеря,  

П. Дорошенко,  Дем’ян  Многогрішний, Михайло Ханенко, І. Самойлович,    І. 

Мазепа, І. Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол,  Кирило 

Розумовський ). 

           Багато чорних хмар ламали віття і гнули стовбур українського дерева, 
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але коріння його у глибині рідної землі виживало, підтримане народом.  Ми 

пережили тяжку трагічну історію, але Україна для нас ніколи не була мачухою, 

а ненькою, котра нас, мов пташенят, брала під своє тепле крило і вчила 

людської мудрості і вічновела до світла знань. 

           Нам неодмінно потрібно зрозуміти, що наша ненька Україна без знань, як 

без землі, як без господарства, не може стати країною добробуту і щастя. 

           У наші дні буйно квітне національне відродження, пробуджується від сну 

людська свідомість і розуміння необхідності для України державної 

незалежності, суверенітету. 

На завершення я хочу побажати усім вам справжньої любові до краю, де 

живете, до України. Хочу, щоб усі ви вірили в щастливе майбутнє нашої 

держави, щоб уміли боротися за її оновлення. А для цього варто вчитися, багато 

працювати і надіятися на краще. 

Учень.             Сила духу майдану 

                        Заворожує світ 

                        Прославляє Україну 

                        Назавжди, на ввесь вік 

                        Мій  народ великий 

                        Підіймайся з колін 

                        Ти ж бо вільний навіки 

                        Гордий, сильний, єдиний 

                        Щастя, радості зичу 

                        Усім і для кожного 

                        Вірю в сильну державу 

                        Україну заможну 

                        В боротьбі за волю 

                        Вам ми допоможемо! 

                        Будем краще жити 

                        Вірю! Знаю! Зможемо! 
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ДОДАТОК   4 

 

Пастернак Алла Віталіївна, 

педагог - організатор  

 

УРОК МУЖНОСТІДО ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 

 

Тема. Вічна слава героям Великої Вітчизняної війни! 

Мета: закріпити знання учнів про події Великої Вітчизняної війни  та про 

визволення України від німецько-фашиських загарбників, вшанувати память 

загиблих визволителів;формувати в учнів найбільш значущі для українського 

народу цінності: патріотизм і розуміння значення життя як найвищої цінності; 

сприяти усвідомленню і засвоєнню історичних та національно-культурних 

традицій українського народу; розвивати вміння висловлювати власну точку 

зору, вміння коментувати події, спияти формуванню у свідомості учнів 

значимість Перемоги для українського народу, величину вкладу кожного 

ветерана даної війни у здобуття Перемоги; виховувати повагу, шанобливе 

ставлення до учасників ІІ Світової війни,  любов до країни,  в якій ми живемо, 

до рідного краю, прагнення бути патріотом своєї держави. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ 

 

Ведуча.Сьогодні, 28 жовтня 2014 року, виповнюється 70 років, як Україну 

визволили від німецько- фашистських загарбників. В ці останні дні жовтня 1944 
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року міста і села України були остаточно звільнені.  Пам'ять про тих ,хто не 

шкодував себе, рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами, живе і 

нині. Наш захід ми присвячуємо 70-тій річниці визволення України від німецько-

фашиських загарбників. Линемо синіською пам'яттю в минуле і згадаємо про 

наших визволителів. Адже  немає в нашій країні жодної сім'ї, яку б не обпалила 

своїм смертельним полум'ям Велика Вітчизняна - ця найжорстокіша, 

найкривавіша війна. 

 

Звучить Гімн України 

 

Ведуча.28 жовтня 1944 року радянські війська повністю завершили визволення 

України. 651 добу тривало героїчне звільнення України. 

Життя швидкоплинне, і з кожним роком Велика Вітчизняна війна все далі йде в 

історію. І з кожним роком ми, на жаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів - 

живих свідків тих подій, хто воював, йшов на смерть за свою країну. Не 

шкодуючи сил і здоров'я, наші діди та прадіди заново відбудовували будинки і 

вулиці, піднімали заводи і фабрики. Завдяки їм за лічені роки Україна повстала 

з руїн і попелу, повернула своє неповторне обличчя.Для України ціна тієї 

перемоги жахлива — мільйони людських життів, зруйнована економіка. Кожен 

другий воїн поліг у боях, кожен другий з тих, хто залишився у живих, був 

поранений. 

 

Вартові заходять зі свічками під мелодію пісні «Тёмная ночь» 

 

Ведуча.Велика Вітчизняна війна - визвольна війна проти фашистської 

Німеччини та її союзників, складова частина другої Світової війни 1939—1945 

років — почалася після нападу Німеччини. Полум'я Другої світової, складовою 

частиною якої була Велика Вітчизняна війна, палахкотіло цілих шість років. У 

вир цієї трагедії було втягнуто 61 державу. Битви йшли на території 40 країн 

Європи, Азії та Африки, неосяжних морських і океанських просторах. Армії 

воюючих сторін нараховували понад 110 мільйонів чоловік. Війна забрала 

більше 55 мільйонів людей. 
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Пісня «Мальви» 

 

Ведуча.План нападу на Радянський Союз отримав назву «Барбаросса» на честь 

жорстокого германського Імператора ФредерікаБарбаросса, який жив у 16 ст., 

командував лицарським військом і пролив багато людської крові. Назва 

«Барбаросса» визначає характер війни як жорстокий, винищувальний, 

руйнівний. Такою війна і замислювалась фашистською верхівкою. Але 

виконання цього плану було зірване героїчною боротьбою нашого народу. 

 

Ведуча.Військово-стратегічний план передбачав знищення за 1,5-2 місяці 

радянських збройних сил, захоплення території до Волги і Уралу, адже на 

початку війни Німеччина та її союзники мали кількісну і технічну перевагу. 

22 червня 1941 року на світанку без оголошення війни німецькі війська 

віроломно напали на Радянський Союз. 

Пісня «Священнаявойна»  

(ведуча на сцені зі схиленою головою, хлопці на одному коліні поруч зі свічкою) 

Ведуча.Українською землею двічі прокотився руйнівний воєнний шквал. 

Оборонні та наступальні бої точилися на її території. Керівництво фашистської 

Німеччини велику увагу приділяло окупації України. Багата природними 

ресурсами, продовольством, Україна була ласим шматком для нахабних 

загарбників. 

 

Ведуча.Земля України, і люди стогнали під поганим чоботом фашистського 

звіра. Не можна забути ті жахи, що творили нелюди. Фашистські окупанти 

створили на території України понад 230 концтаборів і гетто. Сотні тисяч 

військовополонених жінок, дітей, старих, інвалідів стали в'язнями. За час 

окупації України гітлерівці знищили понад 5 млн. чоловік, 2,5млн. вивезли на 

роботи до Німеччини. Не міг терпіти народ такої наруги. Страшним був гнів 

народу. І малих, і старих переповнювала ненависть до фашистів. 

Пісня «Катюша» 
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Ведуча.Проте гітлерівська Німеччина і її керівництво наш народ недооцінили. 

Вистояти і перемогти в такій страшній війні могло лише згуртоване, об'єднане 

любов’ю до своєї Батьківщини, суспільство. 

 

Ведуча.Для нас війна — не тільки минуле, адже вона увійшла у кожен дім, у 

кожну сім'ю. Вона забрала, поглинула у своєму полум'ї мільйони людей, 

завдала народові розрухи, муки і гіркоти втрат, які й понині тривожать народну 

пам'ять. 

 

Пісня «Воїни світла» 

 

Ведуча.Війна... Велика Вітчизняна війна радянського народу проти 

фашистських загарбників. Страшна війна минулого століття, пекуча рана, яка 

болить досі чи не в кожній родині в Україні. Воїни-переможці проявили чудеса 

героїзму, стійкості, мужності, билися за кожний клаптик рідної землі, до 

останнього подиху, до останньої краплі крові, вистояли і перемогли. 

 

Виступ учнів 5 – 6 класів  

  

Ведуча.У ході Львівсько-Сандомирської операції 13липня -27 серпня 1944 року 

війська Червоної Армії визволили західні області України, вийшли на 

територію сусідньої області. У вересні - жовтні  1944 року була проведена 

Східно- Карпатська наступальна операція. 8 жовтня було звільнено від 

фашистів останній населений пункт України — селище Лавочне Дрогобицької 

(нині Львівської) області. 14 жовтня 1944 р. відбулось урочисте засідання в 

Києві з нагоди визволення України. 28 жовтня 1944 р. визволено Ужгород — 

останній населений пункт у межах сучасних кордонів України. Таким чином, у 

результаті проведених у січні - жовтні 1944 року чотирма Українськими 

фронтами наступальних операцій було звільнено Україну від німецько-

фашистських загарбників. 

Пісня «Маки червоні» 
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Ведуча.Летять роки... Біжать вони, як швидкокрилі ріки, як незагнуздані коні. 

Летять і летять, як у вирій журавлі. І не зупинити їх, ані наздогнати, ані 

повернути. Мчать і мчать у вічність! 

Роки, скільки б їх не минуло, не зітруться у народної пам'яті світлі імена тих, 

хто віддав своє життя за Вітчизну! Материнські руки Вітчизни високо піднесли 

імена патріотів і поставили їх на постамент вічності. 

Вічна слава героям! 

Схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши 

в безсмертя. Запалимо свічку та вшануємо їх хвилиною мовчання. 

 

Звучить тихо мелодія пісні «Журавлі». Заходять  двоє дітей зі свічкамиі 

роздають їх присутнім в залі 

Хвилина мовчання 

Метроном  

Ведуча.До кінця війни залишалося ще півроку.  День визволення України від 

фашистських загарбників був вписаний ще тоді до національного календаря 

сучасної України. 

Ми пам'ятаємо усіх, 

Хто віддав  життя за те, 

Щоб не було війни нової, 

сонце сяяло золоте! 

Щоб не окоп чорнів на ниві,— 

Хліба цвіли, мов килими, 

І щоб веселі і щасливі 

До школи всі ходили ми! 

Танок «Мир на Землі» 

Ведуча.Будемо завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя за наше чисте небо, 

яскраве сонце, за мир. Ми говорили сьогодні про війну, щоб ніколи її не 

забувати. 
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На сцену виходять усі учасники заходу 

Пісня «Перемога свята, Перемога!» 

Ведуча.А зараз запрошуємо усіх покласти квіти до пам'ятника загиблим 

солдатам у роки Великої Вітчизняної війни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  6 

Серветник Валентина Володимирівна, 

вчитель біології іхімії 

 



57 
 

УРОК МУЖНОСТІ  ДО ДНЯ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ 

 

Тема. Молюсь за тебе, Україно… 

Мета: розширити поняття про єдність,  незалежність і суверенність нашої 

держави; розвивати в учнів бажання брати посильну участь у розбудові та 

зміцненні єдності нашої держави; наполегливо вчитись, щоб принести якомога 

більше користі рідній Україні; формувати в учнів активну громадянську позицію 

щодо єдиної,  

цілісної держави та захисту її кордонів; виховувати патріотизм й мужність на 

прикладі громадян, які восени 2004 року та улистопаді 2013 року постали на захист 

демократичних цінностей, виховувати громадянина, який усвідомлює національні 

інтереси нашої держави,  гордість за свою Батьківщину – Україну. 

Обладнання:  Конституція України, географічна карта, портрети героїв 

«Небесної сотні» та українців, що поклали свої голови за цілісність кордонів нашої 

країни, фото та список прізвищ земляків, що зараз воюють за єдність нашої країни, 

проектор, комп’ютер, записи музики, відеоролики. 

 Епіграфи: 

«Ми тут. Ми всі. Ми є. Ми гурт. Єднаймося. 

Ми є той грунт подій майбутніх вирішальних» 

                                                        М. Вінграновський 

 «Шукаючи Європу, ми знайшли Україну!» 

                                                                                   (вираз із Інтернету) 

 

 

  І.Організаційний момент. 

                    Доброго дня, дорогі діти!   Мабуть, кожен із вас стежив і за подіями у нашій 

країні, які поєднали в собі і трагізм, і героїзм. Тобто, ми з вами є зараз свідками 

народження нової історії України, не нової України, не іншої України! Своєю 

територією, своєю культурою, історією, своїм населенням вона має залишитися, як 
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була, єдина, суверенна, незалежна! Чи буде так, чи ні! Яким буде вже завтрашній 

день нашої України залежить від нас. Про це йдеться і в епіграфі уроку. 

-Прочитайте вголос слова Вінграновського і прокоментуйте їх. 

II. Основний зміст уроку. 

«Асоціативний кущ». 

- Що для кожного з вас значить Україна? (думки, висловлення учнів). 

 

Учень 1. 

Хто ти? Квітуча, прекрасна, чарівна. 

Очі, мов небо, ясні, голубі… 

Учень 2. 

Хто ти? Немов веселкова царівна, 

Хто дарував ці прикраси тобі? 

Учениця. 

Я – Україна, твоя Батьківщина! 

Сонце твоє, твої ріки й поля. 

Я – Україна, і завше, і нині – 

Небо твоє, твоя рідна земля! 

«Історичний екскурс» 

Давайте пригадаємо основні віхи становлення України як держави. 

Кінець 8-початок 9 століття – утворення Київської держави (Київська Русь) 

-На вашу думку, хто із київських князів зробив для розвитку? 

1187 – перша літописна згадка назви «Україна». 

1648-1657 – національно визвольна війна під проводом Б.Хмельницького. 

-Яка мета була у Хмельницького? Чи вдалося йому здійснити її? 

1764 – ліквідація Катериною ІІ гетьманства і утворення Другої 

Малороської колегії. 
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-Як ви розумієте термін «малоросія»? Чи можна його вживати 

сьогодні? 

1783 р. – указ Катерини ІІ про приєднання до Російської імперії Криму. 

-То де від початку був Крим? Чому забажала його Російська імперія? 

1917 р. – створення Генерального Секретаріату на чолі з В.Винниченком – 

першого в ХХ ст. українського уряду. 

- Як ви думаєте, яке значення в історії державотворення України мала 

ця подія – створення власного уряду? 

7 листопада 1917 р. – проголошення ІІІ Універсалу, який передбачав 

створення Української Народної Республіки (УНР), яка мала перебувати у 

федеративних зв’язках з Росією. 

- Як ви розумієте термін «федеративні зв’язки»? Чи можливі вони 

сьогодні між Україною та Російською Федерацією? Чому? 

22 січня 1918 р. – прийняття IV універсалу УЦР, який проголошував 

Українську Народну Республіку самостійною, незалежною, вільною, 

суверенною державою українського народу. 

- Чого домігся народ цим документом? 

22 січня 1919 р. – Акт злуки УНР і ЗУНР. 

- Чому важливим був цей документ? 

29 червня 1945 р. – Підписано договір та протокол до нього про вихід 

Закарпатської України зі складу Чехословаччини та про її возз’єднання з 

радянською Україною. 

- Як ви думаєте, це  випадковість чи закономірність, що Західна 

Україна приєдналася до Радянської України? 

1954 р. – Входження Кримської області до складу УРСР. 

24 серпня 1991 р. Прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення 

незалежності України. 

- В результаті чого Україна здобула незалежність? 

1995 р. – Україна стала членом Ради Європи. 
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- Чим вигідний Україні європейський напрямок розвитку? 

1997 р. – Підписання “Договору про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією”. 

- Як ви розумієте цей значення цього документа? Чому Росія могла його 

порушити? 

Листопад-грудень 2004 р. – Помаранчева революція. 

-Що змусило людей вийти на революцію? 

Листопад – лютий 2014 р. – Революція гідності, Майдан. 

-На вашу думку, як змінилася свідомість українців? Що стало 

передумовою такої зміни? 

-Чи можна було зашкодити смерті Небесної сотні? 

2014 р., 27 лютого- початок агресії Росії проти України, захоплення будівлі 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

- Як ви думаєте, чи правомірними є дії РФ? 

«Мозковий штурм» 

- Чи можливе повернення Криму до складу України? 

-Доведіть або спростуйте думку, що держава, зокрема Україна – це певною 

мірою дім для свого населення? 

-На вашу думку, що може змусити особу, громадянина, покинути свій дім 

(свою державу) і піти до іншого (іншої держави)? 

 

«Займи позицію» 

Ні для кого не секрет, що сьогодні на Сході України йдуть військові дії. 

Сили АТО намагаються протистояти терористам. Більшість жителів Донецької 

та Луганської областей виїхали із зони АТО. 

-Жителі яких областей України повинні були бути призвані до армії? 

-Прокоментуйте висловлювання жительки Львівської області: 
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«Війна там, от хай там їхні і вмирають. Буде війна тут – не питання, усі 

мобілізовуються за півгодини і виходять боронити свої родини і свою землю 

(своя земля у західняків починається за Збручем). Он, до речі, у діда на горищі 

лежить гарний «шмайсер», тільки змазати потрібно. Патріотизм – це добре, 

але не за наш рахунок. Єдина країна, кажете? Але чому тамтешні чоловіки 

їдуть сюди як біженці, а наші хлопці – туди як захисники їхніх домівок?» 

Погодьтеся, коли йдеться про честь та гідність твоєї країни, коли ворог 

посягає на територіальну цілісність, коли раптом виникає гурт зрадників 

країни, ми не можемо вести дискусії, кому йти воювати. Це – обов’язок 

кожного. Не залежить це, де ти живеш, де служив, ким працюєш. Тому всі ми 

повинні бути вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою, 

хто захищає вас із нами. Жах лише в тому, що гинуть наші співвітчизники. 

Тому я прошу пом’янути хвилиною мовчання і героїв Небесної сотні, і 

героїв війни на Донбасі. Кожен із них – герой! 

Хвилина мовчання. 

-Всі, мабуть, чули пісню «Гей пливе кача…», яка присвячена загиблим 

героям Небесної сотні. Давайте ще раз її прослухаємо і подивимось відео із 

прізвищами загиблих. 

«Коло патріотів» 

-     Хто такий патріот? Чи вважаєте ви себе патріотом України? (Патріот – 

людина, яка віддана своєму народу і рідній землі, яка ставить свої інтереси не 

вище інтересів свого народу, яка духовно пройнята любов’ю до своєї мови, 

культури і історії). 

-     Я думаю, що всі ви погодитеся з тим, що доля України залежить від 

кожного з нас окремо! Подумайте, чи могли б ви сприяти розвиткові єдиної 

України? (запис на дошці) 

«Перегляд відео» 

Україна – мирна держава, українці – толерантні, ввічливі люди, які з 

повагою ставляться до будь-якої нації, до будь-якої мови. А тому на території 

нашої держави проживають росіяни, молдовани, поляки, гагаузи, вірмени і т.д. 
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Не треба ділити Схід та Захід, не треба визначати це російськомовне чи 

україномовне місто. Ми – єдина Україна! І хочеться вірити, що Крим, який 

зараз вважається територією Російської Федерації, колись до нас повернеться, 

адже прожити стільки років одним народом – це має дати свої результати! 

Давайте пригадаємо соціальну рекламу, яку випустив канал «1+1» в час 

анекції Криму. В цьому ролику ви почуєте зірок телебачення, які закликають 

до миру та єдності. 

Горбунов Юрій Миколайович (телеведучий, актор) 

«Я народився у Великому роздолі, виріс на Івано-Франківщині. У мене 

багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я 

хочу щороку бачити своїх друзів, родичів у своїй єдиній великій красивій країні 

під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз’єднати, тому що ми – українці!» 

Елена Кравец (акторка, 95 квартал) 

«Я – Елена Кравец. Я родом из Крывого Рога. Мой отец – почетный 

металург города, а каждое лето я ездила сестре в Одессу. Мы так любим 

друг друга, нам нужно быть вместе». 

Руслан Сєнєчкін (телеведучий) 

«Моя мама живе  із сестрою у Дніпропетровську. Інша сестра у 

Севастополі. Друзі із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю у Києві. Я 

не хочу перетинати кордони у своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну!» 

Соломія Вітвіцька (телеведуча) 

«Я народилася у Бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у 

різних кінцях України: Житомирщина, Полтавщина, Кіровоградщина, 

Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружилися, там 

народилася я. Я є втіленням практично всієї України. І я дуже хочу і дуже 

сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння, будемо всі разом в успішній, 

гармонійній і красивій Україні». 

Корявченко Юрій (актор, 95 квартал) 

«Я родился в Крывом Рогу. Я за единую большую страну, за Украину!» 



63 
 

Дима Комаров (ведучий програми «Світ навиворіт») 

«Я родился в Киеве. Моя работа – это экспедиции по всей планете. Но 

жить я хочу только в Украине. И мечтаю, чтобы она была единой! Чтоб мы 

жили одной большой семьей. И самое главное, чтобы никогда не проливалась 

кровь. Слава Украине!» 

 

Євген Кошовий (актор, 95 квартал) 

«Я народився на Сході України. Ми єдина країна. Я люблю свою країну!» 

Мосейчук Наталія (ведуча новин на каналі «1+1») 

«Я народилася в далекому Туркменістані. Мій батько – військовий. Я – 

українка. Ми повернулись до України, тому що, як каже моя мама-українка, 

тут найпухкіша земля, тут найрідніша земля, тому тут найкрасивіша весна. 

І, повірте, вона переможе, одна весна на цілу соборну і всіма любиму Україну. 

І я дуже прошу: не діліть України!» 

Учитель. Давайте звернемося до легенди, яка пояснює назву слова 

«Україна». 

Кажуть, коли представники народів прийшли до Бога, щоб визначитися, 

яку їм землю обирати і як її назвати, коли були призначені французам – 

Франція, німцям – Німеччина, і коли залишилося тільки двоє дівчат, глянув на 

них Всевишній і сказав: «Ви – євреї, жили в раю, у вас було все: і достаток, і 

мудрі пророки, але ви не вміли цього шанувати – то будете відтепер 

називатися країною Ізраїль, тобто вигнані з раю». Поглянув же на друге вбоге, 

але горде дівча, і сказав: «А ви – дуже працьовиті і мужні люди. Вам жити в 

раю і держава ваша називатиметься Україна. Але щоб справді бути такою 

країною, треба пройти через важкі випробування війнами і холодом, голодом і 

хворобами, стихіями і всілякими негараздами». 

І, напевно, якраз ті випробування переживає зараз Україна. 

          Вчитель 
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У духовному й політичному житті кожного народу є визначні події й роки, 

які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, 

місце і роль  країни у світі. 

У українському календарі з’явився ще один пам’ятний день. На 

необхідність створення такого свята Президента надихнули дві революції 

«Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а 

дві революції – наш Майдан 2004р., який був святом Свободи, і Революція 

2013р., Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли 

українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до 

свободи. Мені. Як Президенту України, залишається лише документально 

засвідчити це і підписатиУказ про День Гідності та Свободи, який українці 

віднині і навіки будуть відзначати 21 листопада, » - сказав  Петро Порошенко 

Ведучий 1  

Ми свідки історії, історія – це ми… 

 Революція, яка відбулася нещодавно у Києві, довела, що український 

народ єдиний. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом 

засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого життя. 

Ведучий 2 

Але, як це не сумно говорити, жодна революція не проходить мирним 

шляхом – без жертв. Жертви завжди є з обох сторін. Ми хочемо, щоб кожен 

громадянин України згадав, за що він любить свою країну, свою рідну землю.   

  Україна  горда від того, що зуміла виховати людей, здатних об’єднатися на 

Майдані, здобути волю, вибороти справедливість. Ми заявили про себе, як про 

велику націю, гідну зайняти достойне місце у світовій спільноті. 

     Трагічні події в Україні, починаючи з листопада минулого року, тривожатьта 

не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з 

наснеобхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради 

чогопожертвувала своїм життям «Небесна сотня». 

 

  Учень: 

Народе мій, пишаюся тобою: 

 Моя душа – частинка твого «Я». 



65 
 

Красою правди у святім двобою 

Понад Майданом сонця лик сія… 

Є нація! Хай знають всі у світі: 

Ми є! Народ піднявся із колін! 

І переможно сонце правди світить, 

Ведучий 1 Українці мають усі підстави пишатись, що їхня Батьківщина не раз 

переживала  дні слави, мужньо переносила найважчі випробування. Не одне 

покоління кращих синів та дочок беззавітно клали своє життя до ніг рідної неньки – 

України. 

       Ведучий 2   Стаття 65 Конституції нашої держави говорить, що захист Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів є обов'язком громадян України.  

Наша армія існує для захисту кордонів рідної землі, а не для нападу на інші 

країни. Щоб захистити Батьківщину в майбутньому, треба змалку полюбляти спорт, 

бути сильним, спритним, мужнім 

Ведучий 1Нам є з кого брати приклад і в наш час – це герої «Небесної сотні», яких 

значно більше полягло під час акції протесту на Євромайдані у грудні 2013 та 

лютому 2014 роках. Саме ці герої допомогли повалити корумпований уряд 

Януковича та його прибічників, а ті, хто залишився живим, зараз в складі 

Національної гвардії та українського війська безстрашно воюють за цілісність 

кордонів нашої держави. 

 Учень: А сотню вже зустріли небеса.. 

Летіли легко, хоч Майдан ридав… 

І з кров´ю перемішана сльоза…. 

А батько сина ще не відпускав.. 

Й заплакав Бог, побачивши загін: 

Спереду – сотник, молодий, вродливий 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній сивий-сивий… 

І рани їхні вже не їм болять… 

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло.. 

Як крила ангела, злітаючи назад, 



66 
 

Небесна сотня в вирій полетіла… 

Людмила Максимлюк 

Учитель: Сьогодні ми в скорботі й з великою вдячністю згадуємо Героїв 

Небесної сотні, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими 

вчинками. Майдан став символом боротьби, символом утвердження  прагнень 

до європейських цінностей у споконвічно європейській державі.  І за цю 

боротьбу,  за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: 

своє життя віддали найкращі.  І більшість  з них – молоді, сильні. Ті, хто лише 

починав жити….  

Учитель: Убиті в столиці герої мають стати прикладом для кожного свідомого 

українця, що маємо робити все від нас залежне, щоби ті смерті не були 

марними.  Країна після трагедії стала іншою і потребує реальних змін в усіх 

сферах життя. Небесна сотня –новітні герої України. Вони полягли за нас із 

вами, юні, чорноброві хлоп’ята, яким судилося вже стати чорнобривцями, як 

сказав поет. Їхній приклад має зупинити й тих, хто нині розпалює вже нове, 

інше протистояння. 

 

Читець 2: Слухайте, слухайте, слухайте, люди! 

Дзвонить десь дзвін безупинно –  

То задзвонила воля здобута, 

То Україна скинула пута, 

                  То на свободі родина! 

Читець 1: Моя Україно, без краю 

Квітуча і славна земля! 

З тобою радію, співаю, 

Омріяний сонячний краю. 

Ти моя радість і сила моя. 

1-й учитель: Споконвічна боротьба за волю України не могла не дати паростки 

волі, паростки свободи. Україна здобула самостійність і позбулася 

протекторату ненажерливих сусідів. Росія споконвіку була «старшим братом»  

щодо України.  І хоче, щоб під його «чоботом» ми були завжди. Тому й 
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розпалює національну ворожнечу, щоб зробити нашу державу розрізненою та 

беззахисною. 

         2-й учитель: У кожного з нас є рідні та друзі з різних куточків України. 

Пропоную вам підійти до карти та наліпками з кольорового паперу позначити 

міста,  де проживають ваші рідні та друзі. 

Учні підходять до столу, беруть наліпки з кольорового паперу прикріплюють їх 

на карті України, позначаючи місця, де проживають їх родичі, друзі, знайомі. 

За бажанням учні розповідають свої історії. 

1-й учитель: Погляньте на карту нашої Батьківщини.  І хоч усі ми різні, та 

разом зуміли створити ось який шедевр. Символічним є те, що на Майдані, 

виборюючи свою свободу й нове життя для України, стояли поруч пліч-о-пліч 

представники різних регіонів України Івано-Франківська і Харкова, Львова і 

Кіровограда, Чернівців і Полтави, Рівного, Одеси і Севастополя. 

А коли після анексії Криму та подій на сході України сотні сімей, 

зіткнувшись із труднощами, змушені були покинути свої домівки у пошуках 

безпеки, їх охоче прийняли родини з Прикарпаття, Волині, Київщини, 

Черкащини та інших територій України.     

Це ще раз доводить, що Україна – єдина держава, і кримські татари 

разом з українцями і всіма іншими національностями, які проживають на 

території України – єдиний народ.  

Помолімося ж усі разом за нашу неньку Україну! 

Учень: Отче, 

Зглянься з високості! 

Отче, 

Порятуй наш край! 

Під ногами смолище плюскоче, 

Пахне пеклом 

Шлях, 

Що слався в рай. 

Ні спасіння, ні жаркого трунку 

Нам не треба, 

Господи, прости. 
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Ниспошли нам право порятунку, 

Дай самим 

Здобутися мети. 

Вибач, Боже, 

Може, ми без тями, 

Діти тьми, 

Рушаєм знов до тьми. 

Ситі небесами і кремлями, 

Певні: 

Наш рятунок – тільки ми! 

Закипають смертію долини, 

Власть імущі 

Гірші від смертей. 

Дай нам право іменем Людини 

Жити гідно імені людей! 

Учитель: Перед вами лежать вирізані з паперу голуби. Пропоную вам написати 

слова підтримки вашим одноліткам, сім’ї яких змушені були покинути свої 

домівки у пошуках безпеки. 

 Учні записують свої побажання, слова підтримки на голубах з паперу та 

прикріплюють їх на дошці 

Учитель: Україна потребує нашої виваженості, єдності, мудрості. Ми 

пишаємося нашою молоддю. Вона активна, здатна відстоювати своє майбутнє. 

Ми повинні поважати себе, свою державу, тоді інші країни поважатимуть нас. 

А рідній державі ми побажаємо: 

 –  Процвітання 

–  Миру 

– Злагоди  

– Талановитих і працьовитих українців 

– Щасливого майбуття 

1-й учитель: Ми сьогодні доклали свою часточку до збереження миру і єдності 

в нашій Батьківщині. Усі ми сподіваємося, що найзаповітніше бажання 
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українців сьогодні - жити під мирним небом України і не допустити війни 

здійсниться обов'язково. 

Демонстрація відеофрагменту «Україна прекрасна». 

 

 Молюсь за тебе Україно! 

Молюсь затебе коженчас 

Бо ти у нас одна – єдина 

Писав в своїх віршах Тарас 

Молюсь, казав він, щоб у тебе 

Не було між людьми війни, 

Щоб завжди було чисте небо 

На нашій стомленій землі. 

Щоб завше у садку смерека 

Весняним квітом пвд вікном цвіла 

І прилітали з вирію лелеки 

Щоб гомін хвиль послухати Дніпра! 
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ДОДАТОК 7 

 

Козяр Світлана Іванівна, 

вчитель української мови  та літератури 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ПАМЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ  

 ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ  

 

    Тема. Ні труни, ні хрестів і ні тризни...  

Мета: усвідомити трагізм голодомору 1932-1933 pp. в Україні; познайомити 

учнів із творами українських письменників, у яких висвітлено тему голодомору; 

виховувати в дітей особистісні риси громадянина України, патріотизм на 

підставі особистісного усвідомлення досвіду історії. 

Обладнання: два дерева (перше (чорне) — зі світлинами про голодомор, 

друге (зелене) — з білими аркушами-листочками), стіл із рушником і хлібом, 

ікона, колоски з чорними стрічками, свічки, записи класичної музики (твори 

Баха, Альбіоні, «Реквієм» Моцарта), кліп 0. Білозір «Свіча», кадри фільму із 

циклу «Невідома Україна» («Технологія геноциду», фільм другий), біле 

полотно, ліхтарі, мапа України чорного кольору, контури якої оздоблено 

жовтими колосками, фоторепродукції, плакати, 

Перебіг заходу 

Усім присутнім демонструють кліп 0. Білозір «Свіча». 

1- й голос за сценою 

Пом’янемо мільйоннії жертви, 

Які голодом винищив кат. 

В тридцять третьому році що вмерли І лишились лежать коло хат.  

2- й голос за сценою. Згадаймо душі померлих від голоду хвилиною мов-

чання. 

Хвилина мовчання. 

Біла постать. Хто се? Хто будить мене щоночі?! Хто водить за мною за- 

палими очима, в які перелилися всі страждання, всі муки та скорботи 

роду людського? Хто розпинає душу мою на хресті всевишньої печалі?  



71 
 

Чий це голос щоночі просить: «Хлібця! Хлібчика дай! Мамо! Матусю! 

Ненечко!!! Крихітку. Крихіточку хлібчика! Дай...»? 

(Читає молитву) Сину Божий! Ісусе Христе! Спасителю наш! По- 

рятуй від голодної смерті народ мій, у якого дика сарана забрала все 

до зернини. 

Богородице! Матір наша небесна! Свято Покрово, покровителько 

люду свято руського! Куди ж ви всі відійшли? Чи ж не бачити кри- 

ниці, повної українських сліз? Чи ж не бачите, що Україна вже яквелетенська 

могила? Де ж ви, сили небесні?  

Діточки мої! Заждіть! Ось квасок, петрушечка зійдуть. Вже ген жита 

зеленіють, сади біліють. Івани, Марії, Тараси! Стривайте! Зачекайте! Куди ж 

ви? Як же я без вас? 

Господи, страждання, муки й горе мого народу до всевишньої скорботи 

зарахуй, і біди та погибель від землі та народу сущого відведи. Нині прісно й 

навіки вічні відведи! Амінь. 

Біла постать завмирає. Зліва, де розташоване дерево, що  символізує 

голодомор, з'являються ведучі. .  

1- й ведучий. Не сьогодні це сказано: «Час народжуватися і час помирати, 

час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати його, час 

мовчати і час говорити». Тож час говорити! Хай ці гіркі слова правди, 

народжені після десятиліть безмовства, ляжуть першим каменем у підмурок 

всенародного пам’ятника трагічної історії українського народу. 

2- й ведучий. На десятиліття можна засекретити архіви. Можна приховати у 

глибоких спецсховищах викривальні документи. Можна замести сліди зло-

чину. Можна раз, і вдруге, і втретє переписувати історію на догоду 

диктаторові чи скороспечено- му ідейному божкові. Та з пам’яттю народу 

нічого не вдієш. Після заборон, утисків, принижень людської гідності вона 

оживає, відроджується, щоб таємне було явним. З правдою нічого не вдієш. А 

правда така… 

Лунає «Реквієм», учні виходять і стають у журавлиний ключ. Кожен тримає 

свічку, і перед тим як говорити, запалює її. 

1- й учень 
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Не звільняється пам’ять, відлунює знову роками, 

Я зітхну... запалю обгорілу свічу. 

Помічаю: не замки – твердині, не храми, 

Кам’яний чорнозем — потріскані стіни плачу. 

 

2- й учень 

Піднялись, озиваються в десятиліттях  

З далини, аж немов з кам’яної гори надійшли.  

Придивляюсь: «Вкраїна, XX століття», 

І не рік, а криваве клеймо «33». 

3- й учень 

Всі українські села, присілки, хутори, 

Повстаньте всі, кому сказали: «Вмри!». 

Засяйте над планетою, невинні душі. 

Зійдіть на води й суші, збудуйте пам’яті  

Невигаслий собор, це 32-й рік. 

1- й учень 

Це 32-й рік, 

Це 33-й рік. 

Це 47-й рік. 

Голодомор. Голодомор. Голодомор. 

2- й учень 

У той рік заніміли зозулі, 

Накувавши знедолений вік, 

Наші ноги розпухлі узули  

В кирзаки-різаки у той рік. 

3- й учень 

У той рік мати рідну дитину  

Клала в яму, копнувши під бік, 

Без труни, загорнувши в ряднину... 

А на ранок — помер чоловік. 

У той рік і гілля, і коріння — 
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Все трощив буревій навкруги... 

І стоїть ще й тепер Україна, 

Як скорбота німа край могил. 

Учасникита гості заходу переглядають фрагмент фільму 

1- й ведучий. 1933-й рік... Найчорніший час в історії України. У світі не 

зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю народу найродючішої та 

найблагодатнішої землі. 

2-йведучий. Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни в самому серці 

цивілізованої Європи – в Україні, яка незадовго перед цим була житницею 

континенту, небачений голод забрав у могилу мільйони людей?! Що це було?! 

1-й ведучий. Ці питання протягом десятиліть тривожили світову громадськість. 

Нині ми знаємо, що це було.  Це був більшовицький геноцид! Це була 

безкровна, людоморська війна тоталітарної системи проти українського народу. 

2-й ведучий. Війна – задля того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, 

винищити цілий етнос. Війна – щоб зруйнувати віковічні засади народної 

моралі, витруїти в серцях людяність. 

1-й ведучий. І натомість посіяти в душах страх, жорстокість, підозрілість і 

неміч духовну. Вісім мільйонів зморених голодом дітей України – ось наслідки 

цієї війни. 

2-й ведучий. Їм – неоплаканим і невідспіваним, їм – похованим у спільних 

могильниках. Похованим без труни та молитви, позбавленим могили та шани – 

присвячуємо цей вечір памяті та турботи. 

Сцена: дівчинка з полотном відтворює слова, які говорить Біла постать. 

Біла постать. І знов вони йдуть... Щодня, щогодини, щоночі... Мільйони 

тіней, мільйони очей прокують небесним Чумацьким Шляхом і повертають 

до мого серця. Ідуть українські Варвари-великому- чениці, пригортають до 

всохлих грудей немовлят босоногі Богородиці, пропливають Марії Оранти, 

святі Покрови роду нашого... Василі, Одарки, Катерини, Івани... Янголи крізь 

мене летять!.. Лишають білий зойк, білий крик, що сходить у моєму серці 

білою мукою. Ідуть із холодних боліт, зі снігових заметів, із весняних дібров 

— і в білих розвеснених садах, на всіяних кульбабами луках падають!..  
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Учасники та гості заходу переглядають фрагмент фільму із циклу  

«Невідома Україна” 

1-й ведучий. 30 – і … соцзмагання… хлібозаготівля… світовий ринок 

переповнено хлібом, ціни знижуються… водії , які звозили зерно до пункту схову, 

говорять, що часто на дорогах зустрічають молоду жінку. Кажуть, то смерть… 

2-й ведучий. Садок вишневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть, 

Плугатарі з плугами йдуть 

Співають, ідучи, дівчата… 

Не судилося того року ані плугатарям, ані співати дівачатам, та й вишні зацвіли без 

цвіту… такий багатий край, і такий парадокс – голод. А Сталін стверджував6 “Ми, 

безперечно, досягли того, що матеріальне становище робітників і селян 

поліпшується із року в рік. У цьому можуть сумніватися хіба тільки закляті вороги 

радянської влади ”. 

1-й ведучий. Настав початок кінця. Сонце так само сходило і заходило. Але 

знаки на сході дедалі більше й більше вказували наближення. Йшов, ступав, 

перемагав жорстокий дух руїни, і не було тому спину, бо люди не знали та й не 

могли знати, що наближається їхній занепад і кінець. 

1- й ведучий. 1933-й рік... А чи була того року весна? Чи прилетіли до 

знайомих людських осель довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами 

солов'ї? Ніхто того на пам'ятає сьогодні, пам'ятають інше.  

2 - йведучий. На світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, 

не граються. Ноги тонесенькі, складені калачиком, великий живіт між ними, 

голова велика, похилена лицем до землі, а лиця майже немає, самі зуби 

зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом: назад — вперед, скільки 

сидить, стільки гойдається. І безконечна одна пісня на півголосом: «Їсти, їсти, 

їсти...». Ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а так, у простір, 

у світ: «Їсти, їсти, їсти...».  

1- й ведучий. На вулиці лежить хлопчик років десяти. Повз нього йдуть 

люди: «О, цей вже помер». У відповідь ледь чутний дитячий голосок: «Ні, я 

ще не вмер». 

Учень читає вірш “Вічний монолог” 
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Учень 

Я ще не вмер... 

Ще промінь в оці грає. 

В четвер мені пішов десятий рік. 

Хіба в такому віці помирають?! 

Ви тільки поверніть мене на бік. 

До вишеньки. 

В колиску ясночолу... 

Я чую запах квітів. Я не вмер... 

А небо стрімко падає додолу. 

Тримайте хтось! 

Хоча б за коси верб... 

Куди ж ви люди, людоньки, 

Куди ж ви люди, людоньки, куди? 

Окраєць ласки. 

Чи хоч з печі диму! 

В клітинці кожній — озеро води. 

Я ще не вмер. 

Усі проходять мимо. 

...А житечко моє таке густе. 

А мамина рука іще гаряча. 

Вам стане соромно колись за те. 

Та я вже цього не побачу. 

 (М. Замига) 

Останню строфу учень читає, звертаючись до Білої постаті — України. 

Потім завмирає на сцені. 

1- й ведучий. Вдень тяжко дихати, а споглядати ще важче. Можливо ніч 

врятує?.. Весною, у квітні, зорепад. Теплими погожими ночами зірки падають 

додолу, падають, але не розбиваються, бо застигають у повітрі, спалахують, 

востаннє перемовляються між собою перед тим, як піти у вічність. Але то не 

звичайні зірки, ті зорі — душі безневинно вбитих діточок. Постійте тихо в 

передсвітанні біля вікна, розчиніть його навстіж і послухайте, про що 
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гомонять зорі-душі.  

Звучить повільна музика, із-за сцени повільно виходять три Зірки — діти в 

білому одязі, в долонях тримають зірки, волосся й обличчя висвітлені (фарба 

або мука). Вони кружляють у танці, зупиняються. 

1- а зірка. А мені заподіяли смерть за п 'ять колосочків. Було це літечком 33-

го. Я з маленькою сестричкою Катрусею пішла на колгоспне поле по 

колосочки. Ой, як хотілося їстоньки! Катруся опухла від голоду, сиділа на 

землі та рученятами ловила волошку, щоб з'їсти її. Я озирнулася, зірвала один 

колосок, другий, третій і раптом схопив мене голова сільської ради та поволік 

до воза... Мене били, палили сірниками ручки, ламали пальчики і били, били, 

били... Доки не забили. Вбили за пять колосочків, а було мені 6 рочків. І Ка-

труся моя теж померла, тепер вона теж зіронька. 

2 - а зірка. І мені хотілося їсти, мене Ганнусею звали. Спочатку померли мої 

бабуся та дід. Із голоду попухли і здавались дуже великими. Прийшли дядьки, 

повкидали їх на воза та повезли за село до ями. Мій тато пішов до міста за 

хлібом і не повернувся — його міліціонер з рушниці застрелив. Я в матінки 

просила: «Відріж мені пальчика, я його з’їм, а то він не перекушується». 

Мама обнімала, цілувала мене, а із її великих запалих очей котилися сльози. 

Надвечір мама помила нас із братиком, одягла в чисті сорочечки, напоїла ма-

ковинням... І вже нас не стало. 

2- я зірка. А я Андрійком був! Було мені 3 роки. Мене матуся зарубала... З 

моїх ручок, із моїх ніжок холодець зварила, старших братиків і сестричок ним 

погодувала. А мою голівоньку до свого серденька прихиляла, «люлі-

люлечки» співала, любим дитям називала. А через два дні моя рідна, люба 

мама в річці утопилась. Ой, уже світає! Нам вже час... 

Діти беруться за руки, кружляють у дивному танці, падають на сцені.  

Оживає Біла постать, йде до дітей, читає монолог Романа Кзви «Голосіння 

матері» та намагається їх підняти.  

Біла постать 

Мої синочки, доньки малолітні! 

Ви сині, мов німого неба синь! 

І як же так, у сонцещедрім квітні 
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Ви вмерли. 

Згинь же, смерте, згинь! 

О, діти, діти, ангели невинні! 

Чом ви так тяжко й страшно мовчите? 

Ви вже ніколи рідній Україні 

Своїх сердець не віддасте... 

Ви, не розумівши, згинули дочасно, 

Поклав у землю вас голодомор. 

Волаю я, їх матінка, до Спаса: 

«Звільни нас від грабіжників-потвор. 

О, Боже правий! 

Ти мій вчуєш голос, 

Спаси нас від проклятої чуми. 

Я ж бачу, як важкий достиглий колос, 

Схилився над голодними дітьми». 

Падає на коліна, завмирає із закритим руками обличчям. 

2- й ведучий. 1933 року був не голод, а зумисне підготовлений голодомор. 

Становище в країні було катастрофічним. Ще в жовтні 1932 р. партійно- 

державна верхівка ухвалила: конфіскувати всі запаси зерна. За кілька місяців 

надзвичайні комісії під керівництвом Кагановича, Молотова, Постише- ва 

викачали із сіл усі фонди. Всюди снували спеціальні бригади, які викликали 

по одному господарів, вимагали негайно відвезти на станцію мішок зерна. 

Відпускали лише після того, як селянин погоджувався. За нездавання зерна 

позбавляли волі на 10 років. Конфісковували всі запаси їжі. Це була не 

хлібоздача, а розбій. Деякі селяни-бідняки накладали на себе руки. 

1- й ведучий. Наприкінці зими 1933 р. голод в Україні набув нечуваних 

розмірів. Тисячі селян, щоб урятуватися, ішли до міст, де навесні скасували 

хлібні карточки та можна було купити хліба. Але сільським мешканцям 

нічого не продавали. Дороги, що вели до міста, були блоковані. Все ж тисячі 

селян пробиралися туди, та, не знаходячи порятунку, помирали просто на 

вулицях. Доведені до відчаю, люди їли жаб, трупи коней і людей.  

Хлопчик у білому одязі читає вірш «Біла молитва братика». 



78 
 

Хлопчик 

Бозю! 

Що там у тебе в руці?! 

Дай мені, Бозю, хоч соломинку... 

Щоб не втонути в голодній ріці. 

Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка. 

Таж підрости хоч би трохи дай. 

Світу не бачив ще білого, Бозю. 

Я — пташенятко, прибите в дорозі. 

Хоч би одненьку пір’їночку дай. 

Тато і мама — холодні мерці. 

Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось! 

Холодно, Бозю, сніг дуже білий, 

Бозю, що там у тебе в руці?.. 

2- ведучий. Медична довідка. Голод — то такий фізіологічний феномен, який 

нищить нормальну психіку, гасить емоції та волю до боротьби. У багатьох 

споминах жертви голоду (наприклад, у книзі-меморіалі «33-й. Голод») 

засвічують, що тривале голодування призводить до апатії та деморалізації 

людської свідомості, відбирає сили для боротьби. Голод призводив бо 

божевілля та канібалізму Дистрофія нищила розум, свідомість людей, пере-

творювала їх на тварин. За таких умов фізичний опір був неможливим. Голод 

руйнував громадські та суспільні зв'язки, кожен голодняк думав лише про те, 

як би врятуватися від смерті. Але порятунку не було. 

1- й ведучий. Якими словами можна описати мучеництво України того 

періоду, яка поклала в землю мільйони своїх кращих синів і дочок? 

Голодомор позначився на майбутньому нації: третина умертвлених голодом 

— діти, які не народили нащадків, не дали потомства. 

2- й ведучий. Сьогодні є поширеною думка, що говорити про голод — це 

озиратися назад, блукати десь серед могил. А що ми там знайдемо? Ми по-

винні дивитися у завтрашній день, а не озиратися назад. То чи треба сьогодні 

говорити про голод? 

1- й ведучий. Озиратися в минуле треба кожному. Людина не живе в одному 
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часі, а у трьох часових вимірах: у минулому, сьогоденні та майбутньому. 

Дорога у майбутнє пролягає через минуле. Треба осмислити власне минуле, 

зрозуміти його, бо історія повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні 

висновків, то вони ходитимуть по колу. Отож, озиратися треба, щоб по-

плакати, бо це — каяття. А головне — щоб зрозуміти. 

2- й ведучий. Відродження України можливе лише тоді, коли народ поверне 

свою історичну память. 

Звучить сумна мелодія.  

1- а учениця 

Ти скажеш, не було голодомору? 

І не було голодного села? 

А бачив ти в селі пусту комору, 

З якої зерно вимели до тла? 

Як навіть марево виймали із печі  

І забирали прямо із горшків, 

Окрайці виривали з рук малечі, 

Із торбинок нужденних стариків? 

Усе суціль викачували з двору — 

Греби, нічого людям не лишай! 

Хто ж села вимерлі на Україні, 

Російським людом поспіль заселяв? 

Хто, на чиєму це лежить сумлінні? 

Імперський молох світ нам затуляв! 

Я бачив сам у ту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах. 

І досі ще стоять мені в очах... 

А кажеш — не було голодомору! 

(Д. Білоус) 

З глибини сцени на фоні чорної мапи України  з'являються учні з колосками в 

руках. 

1- й учень 

Шаленів людомор — лютували нові яничари, 

І старенька бабуся міняла ікону на сніп... 
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Над полями святими замучені душі ячали, 

І Дніпро захлинувся у розпачі страчених слів. 

 

2- й учень 

Палахкоче свіча поминальної нині молитви, 

І розгнуздана пам’ять малює історії слід... 

Тільки ті колоски — життєдайного виміру витвір,  

Як і завше, очима дитячими мріямиміряють світ. 

1- й ведучий. Хай вибачать нам наше безпам’ятство всі жертви голодомору, 

що лежать у сирій землі. 

2- й ведучий. Із давніх часів люди очищувалися вогнем. Запалювали свічку 

та мовчки клялися, що пам’ятають, не забудуть, І тягар із душі спадав.  

Біла постать. Коли наша розповідь дійшла до вашого серця, то перед цією 

свічкою скажіть слова, які нас згуртують, — пам’ять і віра! (Глядачі в залі 

повторюють слова «Пам'ять і віра!»). 

Я звертаю вашу увагу ось на ці два дерева- символи. Про цю чорну сторінку 

історії (вказує на дерево, що символізує голодомор) ми щойно вам 

розповіли, а це дерево (символ сучасної України) символізує наше з вами 

сьогодення. І ми маємо зробити впевнений крок уперед, але не стирати з 

пам’яті чорних плям історії, а зробити висновки на майбутнє. 

Ви бачите, що плоди цього дерева (вказує на дерево, що символізує 

сучасну Україну) — це білі аркуші. Та саме від нас залежить, якими вони 

будуть надалі. Адже ми творимо історію. 

Тому ми звертаємося до вас із пропозицією вписати власні імена в історію. 

Прийміть від нас хліб як символ життя та достатку.  

Учні виконують пісню «Ой, зелене жито, зелене». Дівчинка та хлопчик в 

українському одязі на українському рушнику розносять і пригощають усіх 

чорним хлібом. 

1-й ведучий. Нехай у кожній сім’ї українській завжди буде хліб і до хліба, та 

ніколи не повториться трагедія 1932-1933 років. 
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ДОДАТОК   7 

Пастернак Алла Віталіївна, 

педагог – організатор 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

 

Тема. Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс  

Мета: осмислити та усвідомити масштаби трагічних подій, розбудити почуття 

відповідальності перед наступним поколінням, виховувати глибоку повагу до 

людей, які віддали своє життя в ім'я майбутнього життя людства, розвивати 

почуття гордості за свій народ, прищеплювати любов до рідного краю.  

Обладнання: в центрі зали — журнальний столик, на якому знаходяться 

портрети пожежників, які загинули; живі квіти; свічка пам'яті з чорною 

стрічкою; виставка книг «Чорнобиль — трава гірка». 

Перебіг заходу 

(На екрані демонструється стрічка або слайди про Чорнобильську 

трагедію. Піднімається екран, на сцені стоять учні — ведучі.) 

Ведучий. Увага! Увага! Увага!  

Розпочинаємо урок мужності  

«Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс».  

Ведуча.  Світе тихий, краю милий, моя Україно!   

За що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? 

Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась?  

Чи ти діточок невинних звичаю не вчила? 
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Молилася... 

(Звучить пісня «Молитва».) 

Ведучий.  26 квітня 1986 року... Ця дата назавжди залишиться в пам'яті 

людства. 

Ведуча.  Чи знаєш ти, світе, як сиво ридає полин? 

Як тяжко, як .тужно моєму народу болить. 

Ведучий.  26 квітня, 19 років тому о І годині ночі 23 хвилини 40 секунд, коли 

всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором 

Чорнобильської АЕС несподівано розірвало нічну темряву 

велетенське полум'я. Наша країна вперше зустрілася з такою грізною 

силою, як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю. 

Ведуча.  Жилось легковажно, жилось безбережно, 

Та вибух дістав нас — пожежа! 

Сади очманіло квітують, бентежно, 

А в дзвонах вітрів - пожежа! 

Ведучий. Із бідою невідворотною 

Знов приходить Чорнобиля день, 

Тільки б пам'ять не стала короткою, 

Бо розплата байдужих знайде. 

Ведуча. Пам'ять болем людським наповнена, 

Час з тремтінням вперед іде, 

Дзвонять чорні дзвони Чорнобиля, 

Входять в душі, серця людей. 

(Із запаленими в руках свічками з двох сторін виходять дівчата в білих 

платтях і чорних шарфах.) 

Ведучий.  Свіча Поминальна  і свічка Надії. 

26 квітня полум'я їхнє в кожному нашому домі 

зіллється в одне полум'я — Віри! 

(Дівчата стають клином журавлів.) 

Ведуча.  Найпершим, у кого зупинилося на мить вибуху серце, був старший 

оператор Валерій Ходемчук. 

За ним незабаром помер на посту його товариш — Володимир Шашенок, 
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який заступив тієї ночі на зміну. Його, обпаленого й опроміненого, винесли на 

руках пожежники й лікарі, і він устиг ще простогнати: «Там... Валера...» 

Утратив свідомість. Більше вона до нього не повернулася. Тіло його вивезли із 

зони і поховали на першому сільському кладовищі. 

Валерія так і не знайшли. Четвертий блок став для нього і могилою, і 

пам'яттю... 

Ведучий.  Вертались в Україну журавлі, 

Уже й перелетіли Чорне море, 

Старого місця на старій землі 

Поміж боліт уже шукають зором, 

Аж Прип'ять, прип'ята надійно до землі, — 

Урвалась дибки й ринула угору, 

І вдарив грім, не з неба — із землі! 

І першими упали журавлі, 

В стовпах вогню вони губили крила 

І падали безкрилі... 

(Усі присутні співають пісню «На Чорнобиль журавлі летіли».) 

Ведуча.  У ту квітневу ніч начальником пожежного караулу був лейтенант 

Володимир Правик. Він першим ступив назустріч атомній біді. 

Ступив за бар'єр, за межу можливого, ступив туди, де людська доля 

бере новий початок — безсмертя. Він, як ніхто інший у ту хвилину, 

розумів, що слід точно з'ясувати, що ж сталося. 

Ведучий.  Україно моя, що з тобою, скажи? 

Я дивлюсь в твої очі, до болю сумні.    

У гаю соловей дзвінко так не співа… 

І в Дніпрі чом тече каламутна вода? 

Ведуча. Україно моя, що з тобою, скажи? 

Білим цвітом шумлять сиротливо сади. 

Дощ кислотний марнить в полі квіти живі, 

І зневірені люди молять Бога в душі. 

Україно моя, що з тобою, скажи? 

Ведучий.  Хроніка того періоду була такою. 
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Через 180 секунд караул на чолі з Правиком уже був на місці виклику 

тривоги, поданої сигналізацією. Через 120 секунд Правик уже прийняв рішення. 

Правильно оцінивши ситуацію, він направив свій загін на дах машинного залу. 

Уже була прокладена магістральна лінія, яка вела на дах. А вогонь усе лютував. 

Потрібно було з'ясувати всю ситуацію. У розвідку пішли лейтенанти Правик і 

Кібенок. 

Ведуча. Побачивши мигаючі відблиски, біля яких вдувався ітік бітум, Правик 

зрозумів: графіт. Радіоактивний, розжарений. А полум'я розповзалося 

покрівлею, жадібно поглинаючи метр за метром. 

Бітум плавився і тік, наповнюючи повітря задушливим смородом. Спека 

примусила відкинути респіратора, тут уже не потрібні були ніякі прилади, щоб 

виявити, якій радіації він піддається. Це саме зрозумів і Кібенок.. 

Ведучий. Правик по рації передав «Виклик № З», за яким усі пожежні машини 

Київської області повинні були негайно вирушити до Прип'яті. 

Ведуча. Зойкнула земля чаїним криком: 

— Сину, вбережи і захисти!  

Вийшла мати із іконним ликом: 

—  Йди, синочок: хто ж, коли не ти?  

Ведучий. Спалахнуло небо, впало крижнем: 

— Сину, вбережи і захисти! 

Вийшла жінка з немовлятком ніжним: 

—  Йди, коханий: хто ж, коли не ти? 

Ведуча. І вони ступили у вируюче полум'я, у ту смертельну радіацію. І за 

наказом командира, і за наказом совісті. 

Ведучий.  І уже ні сина, ані мужа: 

Лиш розверсті зоряні поля... 

Та пліч-о-пліч стали біль і мужність. 

Дух і Воля. Небо і Земля. 

Ведуча.  Нехай моя Доля знедолена плаче, 

Карає і мучить нестерпним життям, 

Накопляться біди — повинна здолати, 

Накотиться туга — повинна мовчать, 
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Немеркнуче світло: я — Жінка, я  - Мати. 

Запалена Богом остання свіча. 

Ведучий. Їх було 28 — пожежних Чорнобиля. Вони першими прийняли 

найжорстокіший удар на «четвертому» блоці станції. Сьогодні ми 

називаємо їх «шеренгою № 1». Ніхто з цієї шеренги не здригнувся, 

не відступив перед неймовірною небезпекою. І кожен гідний того, 

щоб про нього говорили, писали. 

Ведуча. На допомогу примчав і начальник пожежної частини майор Леонід 

Телятников. На той час він був у відпустці. Він прибіг до станції через 

прохідну з іншого від пожежних машин боку, і побачена картина 

приголомшила його: відкритий реактор, а згори, над його 

смертоносним диханням, на величезній висоті метушилися маленькі 

постаті. 

Ведучий. Зруйноване апаратне відділення четвертого енергоблоку. Із тріском 

палала величезна площина — покриття над машинним залом і 

допоміжним корпусом. Навкруги, разом із вогнем, вирував 

задушливий дим. Киплячий бітум пропалював взуття, одяг, в'їдався у 

шкіру. Люди слабшали від їдкого диму, спеки, болю, утрачали силу, 

знепритомнювали. 

Ведуча.  Чорнобиля гіркий полин 

На серце ліг незримо й тяжко, 

І плине над землею дзвін 

Із тихим стогоном протяжно. 

Це стогнуть землі України, 

Де мирний атом не мина. 

Він впав смертельною росою 

На рай дібров, на зелень трав, 

Своєю чорною косою 

Провів по розмаїттю барв. 

Ведучий.  І попелом розкрились села, 

І згинуло усе живе, 

Пропали усмішки веселі, 
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Замовкло птаство лісове. 

Лиш на отруєній землі 

Небачена розкрилась квітка — 

Про допомогу крик німий, 

Між попелом остання іскра. 

Запала тиша... 

(На тлі перших слів вірша «Чорнобильська волошка» учениця виходить 

до центру сцени з букетом волошок і по одній кидає додолу.) 

Ведуча.  Плаче зранена волошка від пилу та бруду, 

У святих сльозах-росинках — гріхи всього люду. 

Потемніли пелюстки, в жалю гублять вроду, 

Плаче з нею Україна сльозами народу. 

Облітають у волошки пелюсточки сині, 

Гинуть вірні сини й дочки, ні в чому не винні. 

Врятуй, Боже, рідну землю, 

Спаси, Божа Мати, — 

Забери туман полинний і тернові шати. 

Ведучий. Ціною життя відважних і безсмертних третій реактор було врятовано. 

На 5 годину ранку пожежу за допомогою прибулих пожежників було 

ліквідовано. 

Станцію врятували. 28 героїв затулили її собою. Шестеро загинуло, але 

увійшли у безсмертя. Вони грудьми закрили мільйони людей. 

Ведуча.  Із вогню у безсмертя, смерть поправши, ступили вони, 

Та з такого вогню не виходив ніхто ще в житті. 

Жити можна і в затінку, — поринати в розкішні весни, 

А вмирати доводиться перед людством — на видноті. 

Вийти з полум'я — значить себе подолати не раз, 

Перевірити мужністю волю і вдачу свою. 

І щоб вижити — мати життя хоч на крок, про запас, 

І відчути душею: супроти негоди стою! 

Ведучий.  Я обпалений атомним, лютим, нещадним вогнем,— 

Хочу вижити, хочу приборкати ядерну смерть. 
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І на себе поглянути завтрашнім, сонячним днем, 

Легко, наче хлопчисько, ступити на твердь. 

Щоб земля не хиталась від струсів, від полум'я і смертей, 

А світилась промінням — черешні, трави чи ріки, 

Щоб садами цвілась та у снах колисала дітей. 

Лиш земля виліковує всі недуги і душі людські... 

Ведуча.  Прости їм, Земле, за жадання 

Лишитись хоч на крок —  живими, 

Вони ж, повір, не знали страху,  

Перед вогнем не зупинились,  

І честі роду не зганьбили  

Відступністю чи боягузтвом...  

Ведучий. Уже 29років, як заснули вони на новому підмосковному 

Митинському кладовищі. 

Скромні плити вічно нестимуть їхні імена: 

Правик Володимир Павлович 

Кібенок Віктор Миколайович 

Тишура Володимир Іванович 

Ігнатенко Василь Іванович 

Ващук Микола Васильович 

Титенок Микола Іванович  

Їх було шестеро. І всі пожежники. Лише сьомий — Володимир Шевченко 

— кінорежисер. 

Ведуча. Від опіків і опромінення померли в Москві досвідчений інженер 

Олександр Ахімов, оператор Анатолій Кургуз. 

Ведучий. Герої Чорнобиля вже відомі всьому світові. Багато з них навіки стали 

на свої нові пости і стоять у бронзі, граніті, сталі. 

Ведуча. Загальна кількість людей, які померли згодом, офіційно не 

повідомлялася. На сьогоднішній день — це понад 450 загиблих. 

Пам'янімо їх хвилиною мовчання. 

Хвилина мовчання. 

Ведучий.  Нам поле люте миром перебути, 
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Нам поховати зло в бетон і бронь. 

І не забути! — Доки світ і люди, 

Синів землі, що відвели вогонь. 

Ведуча. Героїзм миті, або мить героїзму, — завжди поступаються місцем 

буденній роботі. Але будні — зовсім незвичайні. Вони також героїчні. 

Ведучий. На атомну станцію в перші дні з усіх куточків України прибули люди, 

унікальна техніка. За ці дні, тижні, які минули після аварії, була про-

ведена велетенська робота, вирішені питання величезної технічної 

складності, які до Чорнобиля ніхто ніколи у світі не вирішував. 

Ведуча. Наслідки аварії оцінювалися втратами для народного господарства в 

сумі понад 10 млрд.карбованців. 

Ведучий. Площа радіаційного забруднення — це 11 областей із населенням 

понад 17 млн.осіб. З мли 300 тис. людей постраждали внаслідок аварії. 

299 — опромінено. Евакуйовано понад 200 тис. осіб. 

Ведучу. Евакуація — цей термін воєнного часу жив у пам'яті людей, які 

спізнали лихоліття часів Великої Вітчизняної, і увірвався в наше 

сьогодення. Чорнобильський буревій вирвав людей з обжитих місць 

відірвав їхнє коріння, що єднало з рідною землею. 

Ведучий.  І стали ми на землю коліньми, 

Прощалися, як з матір'ю, з землею. 

У квітні квіти падали грудьми 

На сивий попіл спаленого глею. 

Дуби беріз востаннє обняли. 

Побігли люди... Чи ж дубам побігти? 

Жить без людей не стали, не змогли, 

Так і посохли, заломивши лікті. 

Дорога — чорна нитка поміж нас. 

В холоднім серці чи знайдуться сили? 

Не виконали «Виїхать!» наказ 

Лише думки батьківські залишили. 

Ведучий.  Хто ж ми, живими поховані, 

Блукаючі в хмарах руки, 
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Чи, може, нові Бетховени, 

Що пишуть не чуючи звуків. 

Ведуча.  Знаєм, хто ми, чиї діти, 

І хто наша мати: 

Ми є нарід — Українці! 

Україна — Мати! 

Ведучий.  Завжди турбують своїми потребами 

Наші онуки й сини. 

Просимо, Боже, не тільки за себе ми — 

Просим ще більше за них: 

Вільного світу і цвіту яскравого 

Для молодих поколінь. 

Убережи їх від злого й лукавого, 

Дай кращу долю. Амінь. 

Ведуча.  Тільки б жити,  в нас бунтує спрага, 

Та продовжить пісню родоводу... 

І лишилась вірності присяга — 

Батьківщині! Матері! Народу! 

Ведучий.  Щоб наша дума і дорога 

Єднали глибину і вись, — 

Вола Чорнобильська пересторога: 

— Людство! Зупинись! 

Ведуча.  Линь же, пісне, могутня, стокрила, 

Край простори, як гострий алмаз, 

Молоді, молоді у нас крила 

І нікому не стримати нас! 

Звучить  пісня «Родина» 
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ДОДАТОК  8 

 

Гончарук Галина Олександрівна, 

вчитель англійської мови 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Тема. Справа честі та обов'язку 

Мета: сприяти патріотичному вихованню учнівської молоді; спонукати 

особистість до осмислення себе як частинки великого українського народу; 

пробуджувати національну самосвідомість; розвивати розумові і фізичні 

здібності, кмітливість і спритність; виховувати патріотичні почуття до рідної 

землі, дружби та взаємоповагу один до одного, взаєморозуміння. 

Обладнання: скакалки. Тенісні ракетки, повітряні кульки 

Хід заняття 

1-а  ведуча: Добрий день, шановні  гості,  вчителі, батьки,  учні  і  любі  наші, 

найкращі чоловіки  і  хлопці! 

2-а  ведуча: Сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб привітати наших лицарів і 

захисників зі святом - Днем Збройних Сил України.  

 

Вкраїнська армія справляє нині свято, 

Ми віддамо належне даті цій. 

Тож вас, чоловіки, дозвольте привітати, 

Хоч ви й не всі служили в ній. 

 

День чудовий – 6 грудня 

Це є свято серед буднів, 

Зрозуміло тут без слів: 

Це є День Чоловіків. 
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Отож здоров’я вам бажає щиро, 

І стійкості в скрутну годину, 

Наснаги, щастя, радості і миру 

Слабка жіноча половина. 

 

Всі жінки і дівчата нашої школи  як ніколи намагаються не обійти увагою 

чоловіків та хлопців, вітають їх, дарують подарунки та чарівні посмішки. 

Звучить пісня «Наша служба» 

1-а ведуча: Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину 

своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може.  

2-а  ведуча: Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її 

благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки служити в 

армію, щоб берегти мир і спокій своєї Батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. 

1-а ведуча: Нелегка військова служба. Це ранні підйоми, багатокілометрові 

пробіжки і армійська дисципліна. 

2-а  ведуча: Сьогодні дійсно  всі жінки  вітають  хлопців та чоловіків, бо 

вони хочуть зайвий раз підкреслити у чоловіків такі якості, як мужність, 

надійність, сміливість, щиросердя і шляхетність.   

1-а ведуча: Всі  дівчата  нашої школи сьогодні, як ніколи, намагаються не 

обійти увагою юнаків, вітають їх, дарують чарівні  посмішки.  

 

Ми бажаємо вам, хлопці, 

   Друзі наші щирі, 

   Гарно всім навчатись  

   І жити у мирі!  

 

   Щоб зростали і мужніли  

   Ви кожну годину,  

   Щоб батьки пишались вами  

   У будь – яку днину! 
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   Отож разом усі вітаємо,  

   Удачі, щастя, перемог бажаємо.  

 Нехай же радість з вами поруч  

   Іде завжди праворуч і ліворуч.   

 

   Нехай завжди здійсняються всі мрії, 

   Ще будьте мужні і щасливі,  

   Вершин блискучих досягайте,  

   І нам також допомагайте.  

 

2-а  ведуча: Сьогодні ми пропонуємо вам здійснити цікаву подорож у 

дивовижний світ чоловічої сили і краси, кмітливості і майстерності. 

 

1-а ведуча:Справжній чоловік – це сильний чоловік. У нього справа честі 

понад усе. Тому батьки наших учнів  погодилися  позмагатися  з своїми  дітьми, 

щоб продемонструвати  свою спритність, ловкість. 

 

2-а  ведуча:А нашим хлопція для того, щоб стати справжніми захисниками, 

треба уже зараз готуватися: загартовуватися, займатися спортом. 

 

1-а ведуча: І не тільки! Треба ще бути мужніми, винахідливими і кмітливими. 

 

2-а  ведуча: І сьогодні зможемо переконатися, що сильна половина людства 

дійсно наділена такими якостями. 

 

1-а ведуча: Тож розпочинаємо наші спортивно-розважальні змагання  між  

юнаками  та  батьками. 

 

2-а  ведуча:Оцінювати  змагання  буде журі  у складі: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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1-а ведуча: Давайте привітаємо  наших  учасників. Зустрічайте, команду  

батьків. 

 

2-а  ведуча: А зараз  зустрічайте  команду  юнаків. 

(учасники  команд під музику  заходять  до  зали) 

 

1-а ведуча: Конкурс   Представлення команд (3 б.) 

Запрошуємо  для  представлення  команду  батьків. 

Запрошуємо для  представлення команду хлопців. 

(Молодці  Ви гарно виконали завдання і кожна команда  отримає  заслужені  

бали) 

2-а  ведуча:конкурс – жартівлива  вікторина (1 б.) 

1. Син твого тата,але не твій брат?Хто це?(Я) 

2. Летіли три страуси.Одного вбили мисливці.Скільки залишилося?(Страуси 

не літають) 

3.  Що знаходиться між містом і селом?(Сполучник і) 

4. На  що  схоже  півяблука? (на  іншу  половину) 

5. Що можна побачити із закритими очима?(Сон) 

6. Хто відзначає день народження лише раз у чотири роки?(Той,хто 

народився 29 лютого) 

7. Коли чорній кішці легше зайти до будинку?(Коли двері відчинено) 

8. По чому лазять,а ніколи не їздять?(По драбині) 

9. Який  птах  складається з букви  та  ріки?  (Іволга) 

10. Якою  хворобою  ніхто не  хворіє  на суші? (Морською) 

1-а ведуча: Ось і розважились, а зараз наступний конкурс: «Перенесення  пузиря 

на тенісній ракетці. 

Команди шикуються у дві шеренги.Перші учасники,по команді 

ведучого,стартують,тримаючи   тенісну ракетку на якій лежить пузир,біжать до 

кеглі і повертаються до команди,передають ракетку з пузирем наступному 

учаснику.Перемагає команда,яка першою впорається із цим завданням. 
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2-а  ведуча: конкурс На спритність (3 б.) 

Запрошуються по одному учаснику від команд. 

Завдання полягає у тому,щоб тримаючи праву руку за спиною,тільки за 

допомогою однієї руки,тримаючи газету лише за куточок,зібрати її в кулак.Хто 

першим впорається із завданням,той і переміг. 

1-а ведуча: Доки журі  буде  підводити  підсумки чотирьох конкурсів, для  

всіх  присутніх гумористична  сценка  «Проводи в  армію» 

(Звучить мелодія пісні «Как родная меня мать провожала» )   

Мама. Не ходив би ти, синку, у солдати. Нащо воно тобі, га? Я ж тобі казала, 

краще женися. Он, Галя, гарна ж дівка! 

Призовник. Не хочу на Гальці! 

Мама. Ну тоді женися на Олі. Вона хазяєчка справна, швиденька та спритна. 

Хороша мені невісточка буде! Моторна! 

Призовник. Не хочу я на Ольці, ма. 

- Ти тільки уяви мене солдатом! З автомата - жах! З кулемета - лусь! З 

гранатомета – гуп! На танку – впер-рьод! Ось де життя для справжнього мужика! 

А вдома що? Корова мукає, коза бекає, дівки під вікном співають. Нудьжище! ! 

(Зіває) Та ще й твої онуки перед очима гасатимуть: туди-сюди, туди-сюди… 

Мама. Гаразд, гаразд, синку! Раз вирішив, то йди! Чого вже тепер! І батько 

твій служив, і дід, і прадід. А прапрадід, кажуть, козарлюгою був. Ось тобі торбу в 

дорогу збирати: 3 пари в'язаних шкарпеток з вовни кози Маньки, 3 літри молока 

від корови Зорьки, 3 метри сала від свині Людки, 3 десятки яєць від курки 

Вальки.  

Призовник. Ех, ма! Та хіба ж мене там не годуватимуть? 

Мама. Припас лишнім не буде… 

Призовник: З вашими харчами як розтовстію, то і в танк не влізу 

Мама: Ну, тоді в той, в літак сядеш. Льотчиком! 

Призовник: Еге! Хіба з парашутом викинуть, бо й літак не схоче летіти. 

Мама: Справді?! 

Призовник: А ти ж як думала? 

Мама: Тебе? З парашутом? (починає забирати в призовника припаси) 



95 
 

Призовник: Ти що надумала? 

Мама: А то! Не дам тобі їжі. Ну-у, носки можеш брати. 

Призовник: А чого? Відпустите в армію голодним? 

Мама: Не вистачало ще, аби мого синочка та з літака, та на парашуті! А як 

голова закрутиться? Тоді що? Краще вже йди так. Ти ж у мене таке худюще…. То 

може на кухню заберуть, аби поправився. Картоплю чистити. Там хоч тих, 

парашутів нема. А я спокійніша буду. Парашут йому подавай… Ага… Ось краще 

бинт бери. 

Призовник: А то ж нащо? 

Мама: Та коли ж, Боже ж не дай, пальця на тій картоплі поріжеш, то 

забинтувати буде чим. Ой, я ще по зеленку побігла… 

2-а  ведуча: слово надаємо  журі. Дякуємо. А ми переходимо до  п’ятого  

конкурсу 

конкурс «Капітан-інтелектуал» (1 бал правильна відповідь) 

(Умови конкурсу: Приймають участь капітани, відповідають на швидкість 

на 8  запитань) 

1. Які види військ існують в Україні? (Сухопутні, війська повітряної оборони, 

військово- морські) 

2. Хто  є  Головнокомандуючим  української  армії? (Президент) 

3. Де виставляється пост №1? (біля прапора) 

4. Скільки зірок на пагонах капітана? (8, запитання на уважність: не на погоні, 

де їх 4, а саме на погонах) 

5. Капітан 3 рангу це армійський (майор) 

6. Під яким кущем сидить солдат в той час, коли йде дощ?  (під мокрим) 

7. Коли Міжнародний жіночий день? (8 березня) 

8.  Який рід військ носить сині берети?  (Десантні ) 

 

1-а ведуча: Так дійсно ми бачимо, що захисники наші підготовлені в теорії на 

високий бал, а от як з практикою, покажіть нам вашу вправність 

 

2-а  ведуча: конкурс «Радіаційна небезпека» 
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Умови конкурсу  (одягнути  протигаз  на швидкість) 

 

1-а ведуча: А тепер час перевірити наскільки сильні наші захисники, у 

витримці, тому пропонуємо їм переглянути Сценку «Спортивні бабусі». 

Сценка «Спортивні бабусі» 

СПОРТИВНІ  БАБУСІ 

1- Нє, ну ти скажи мені, Матроно, куди світ котиться, га? 

2- А котиться, ой, котиться-я, як у мене тего-о, давлєніє підніметься, то так уже 

котиться, що аж хатою гойдає! 

 

 3- Та тут, бува, й без твого давлєнія! Таке вже твориться! Не доведи господи-и!.. 

1- А що? 

2- Та внучок, як ото в гості навідається, то хоч із хати тікай! Страшно й глянути. А 

таке ще ж молоде… 

3- Що, може зобижає? Погане слова каже? Тепер такого в тій школі навчиться, 

господи прости-и-и.. 

2 - Та нє-є, навпаки - і словом не обізветься, тільки щось сам до себе бурмоче… 

1- То може ж, больний на що, га? 

2- Мабуть, бо ото сиджу пеньком цілими днями в хаті та думаю – на кому раніше 

упряж була? 

3- Ну то ж ясно – на конях! 

2- Отож бо, а тепер і на людях! 

1- Як? 

2 - А отак – начепить гнузду на шию, у вуха уткне, і ходить по хаті та бурмоче, ще 

й бува підскакує. Наушниками ту гнуздечку називає. Аби ж було глухим, то хай 

би вже ходило загнузданим… 

3 - Опредєльонно – слабий на голову, на всі сто слабий! 

2. - Ото і я кажу – куди світ котиться? 

1 - І до чого тут світ? Коли у твого внука не всі вдома? 

2 - А до того, що слабу людину ніхто нікуди отправляти не буде! А його – 

отправили! 
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3 - Куди? 

2 - Погрузили в автобус і тю-тю-ю…. Разом із гнуздечкою, чи то його як, 

навушниками! На ту-ю, на змагання… Рекорди бить!.. По тому то, по туризму!.. І 

ото воно, слабе, буде десь у лісі мотузками перемотане… А як заплутається? Чи як 

у лісі заблудить? Тоді що? Воно ж таке в тій упряжі непутяще!... ой-йоой!... І куди 

світ, я вас питаюся, котиться? 

3 – У такий глухий ліс? І слабого? 

1 - А як простудиться? А коли грипу підхопить? 

2 - Чи горло простудить? Нє, ну зовсім люди подуріли! Слабого й прямо тобі на 

мотузки!.. 

3 - Біда! 

1- Нє, ну хоч би вже літом отой туризм! А то весною придумали! 

2- Чи їм у будинку отого туризму мало? Школа на два поверхи! Ходи собі по 

сходах день до вечора! А то у ліс пруться? І чого? Ми було, замолоду, у клубі, як 

не спортом, то те-є, танцями займалися, що ніяке давлєніє не брало… 

3 -Теперички то по-умному звуть. Та-я, як її, аяробіка. 

2 - Хлопці, як мухи, то теїяробікилипли… А теперича радикуліт прилип. Иги!.. 

1 - Треба кості розімняти, може й нас коли у ліс заберуть, та які медалі ще 

прилипнуть, та замість твого онучка, дай йому Боже здоров’я, аби йолу гірше не 

стало… від отого туризму. Коли вже з конякою себе плутає… Що й гнузда не 

поможе. 

3 - Страшно подумати, слабих людей у ліс забирають, загнузданих …. Хай би вже 

нас… ми вже прожили… а ну, включи-но маціфона, треба строчно приступати до 

треніровок, строчно!... треба внучка спасати! 

2 - замордують дитину-у! 

(спортивний танець) 

1 - Так, дєвочки, завтра те саме, тільки вже на ходулях. Йдемо на рекорд! 

 

А зараз наступний конкурс для наших учасників, конкурс «Спецназівець» 

(Умови конкурсу:  віджатись від підлоги найбільшу кількість раз за 1 хв.) (1 

бал –1віджимання) 
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2-а  ведуча:Молодці, після кожного конкурсу переконуюсь, які у нас і 

вправні, і  розумні, і сильні чоловіки  і  хлопці. А давайте запропонуємо їм  ще  

одне випробування. 

 

1-а ведуча: конкурс  «Стрибки  на  скакалці» 

(Умови конкурсу:  потрібно буде стрибати протягом  1 хв.) (1  бал – кількість 

стрибків) 

2-а  ведуча: Попросимо наше журі підготувати результати попередніх 

конкурсів, а ми тим часом перепочинемо і послухаємо  гумореску  Павла  

Глазового «Дубова  ракета» 

Повернувся бравий хлопець  

З армїі додому  

Та й розказує про службу  

Дідові старому. 

Не страшний ніхто нам, діду,  

Маємо ракети 

Ті, що ціль накрити можуть  

На краю планети. 

Видають нам, коли треба,  

Карту, на которій  

Видно води океанські, 

Тобто акваторій. 

Ми наводимо ракети  

В ті місця заочно, 

Запускаєм і влучаєм  

Ідеально точно. 

Дід радіє, як дитина: 

Козацькому роду, 

Як казали предки наші, 

Нема переводу. 

Можу, синку, розказати,  
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Тільки по секрету: 

Колись були й запорожці  

Зробили ракету. 

Як за море повтікали  

Турки-супостати, 

Козаки їх із гармати  

Не могли дістати. 

То взялися за сокири,  

Довго гріли чуба, 

І ракету змайстрували  

Із товстого дуба.  

Затаскали в ту ракету  

Пороху сім бочок, 

Та, направивши за море, 

Й бухнули разочок.  

Уявляєш, скільки лиха  

Туркам наробили, 

Якщо тілько на цім боці  

Десятьох убили! 

 

1-а ведуча: Надаємо  слово  журі. Дякуємо. Переходимо  до  наступного 

конкурсу 

2-а  ведуча: конкурс:  Бліц – турнір  «Знавці козацької термінології» (1  б. – 

правильна відповідь) 

Вам потрібно дати вірнувідповідь на визначення козацьких термінів. 

Час пішов 

1)     Кошовий – головний воєначальник, що обирався на рік. 

2)     Ляхи – поляки. 

3)     Хортиця – острів на Дніпрі. 

4)    Курінь – приміщення, де жили козаки. 

5)     Гетьман – старший, головний у козаків. 
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6)     Реєстр – список, до якого заносилися козаки. 

7)     Гаківниця – довга рушниця, яка до землі причіплялася гаком. 

8)Козацька рада – збір усіх січовиків для з’ясування важливих питань. 

9)Слобода – поселення, вільне від податків. 

10)Оселедець – пасмо волосся на голові у козака. 

11)Жупан – верхній одяг у козака. 

12)Чигирин – столиця Гетьманщини часів Б. Хмельницького. 

13) Чайка – легкий козацький човен. 

14)Кіш – ставка кошового отамана. 

15)Козак – вільна озброєна людина. 

1-а ведуча: Так призовники попадають в армію: хто за бажанням, а хто по 

необхідності виконати свій обов’язок .  

2-а  ведуча:Вашій увазі гумористична сценка «Осінній призив» 

Сценка 

«Осінній призив» 

На сцені імітація медичного кабінету. 

Йде відбір в армію. За столом сидить лікар. 

Лікар: Наступний! 

Входить перший призовник, пересувається човгає ходою. 

Лікар: Що у вас? 

Приз.: У мене плоскостопість. 

Лікар: (оглядає ноги) Мдаааа ... Формені ласти! 

Приз.: Значить залишаюся на гражданці?! 

Лікар: Ні! Йдете в підводники! З такими ластами - тільки в підводники! 

Приз. : Я води боюся! 

Лікар.: Боязнь води буває при сказі. Сильно боїтеся? 

Приз.: Дивитися навіть страшно. Боюся. 

Лікар: У вас типовий сказ! 

Приз.: Значить, все-таки гражданка? 

Лікар: Почекай, сказ - це собаки, Собаки - це кордон. Але ми вас, у 

прикордонні війська не посилаємо! (Слухає призовника) Зябра не турбують? 
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Приз.: Ні! 

Лікар: От бачите, ви типовий підводник. Наступний! 

Входить другий призовник. 

Лікар прикладає до грудей призовника фонендоскоп. 

Лікар: Так, у вас в легенях формена турбіна! 

Приз.: Значить, залишаюся на гражданці? 

Лікар: З такою турбіною тільки в авіацію! Мертву петлю знаєте? 

Приз.: Не - а, тільки штопор. Ну, там ще чарку ... пляшку ... 

Лікар: Нічого, в авіації бочку освоїте. Головне, не літайте в не льотну 

погоду, Карлосон ви наш. 

Входить призовник. 

Лікар: Що у вас? 

Приз.: Ааа? 

Лікар: Що у вас? 

Приз.: ААА??? 

Лікар.: Глухий чи що? 

Приз.: Ага. 

Лікар: Значить в танкові війська. 

Приз.: ААА? 

Лікар.: Що ви голубчик, ви ж з танком створені один для одного. У танку 

теж глухо. 

Приз.: А на гражданці залишитися ніяк? 

Лікар: Ви ж глухий як не як. Будь ви німим, ми вас відправили в шпигуни 

зберігати державну таємницю. А поки по машинах! 

Входить наступний призовник, дістає гроші. 

Лікар (віднімаючи гроші) Важкий випадок. 

При.: Значить гражданка? 

Лікар: Яка гражданка? Десант! Спеціальний підрозділ "Нічні дияволи" 

При.: Який "Нічний диявол" з сліпого? 

Лікар: Нічні дияволи воюють в темряві, коли все одно нічого не видно. 

При.: Ех, все до дідька! 
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Входить наступний призовник. 

Лікар: У вас здається почки? 

Приз.: Почки на березі ... 

Лікар: Підозра на печінку. 

Приз.: Печінка у тріски? 

Лікар: Ой! Так, у вас же розсіяна увага! А ну - ка дивіться сюди і 

запам'ятовуйте. Це великий, це вказівний, це середній, це безіменний, це мізинець 

(стискає кулак і розтискає) Ну а тепер, де який палець? 

Приз.: Нісенітниця собача ... 

Лікар: Ось бачите, з таким букетом хвороб, Вам залишається тільки 

гражданка. 

Приз.: Татку, ну чому? 

Лікар: Та тому, що я твій батько! І армія тобі не світить! 

Приз: А я все одно буду служити. Я сказав! 

Лікар.: Ах, ти сказав! Ну, тоді я тебе зараз відразу в черепа і переведу! 

Знімає ремінь і біжить за сином 

 

1-а ведуча: Найбільша радість для солдата отримати вістку з дому… Один із 

листів матері до сина, що пішов служити до армії, ви зараз прослухаєте. 

Коли сонечко весною землю пригрівало, 

Сина в армію служити мати проводжала. 

І стиснулось серце, очі засльозились, 

Як на хлопців – новобранців усіх подивилась. 

Привикай же, сину, до життя в казармі 

Нехай ції роки не пройдуть намарно. 

Вчись сумлінно й гідно ти бійцем ставати 

І поважай старших, молодий солдате! 

Слухай командирів – розуму навчайся 

Пиши листи друзям і не зазнавайся. 

А як трапиться в житті скрутная хвилина 

Пам’ятай же, сину, що ти є людина. 
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Щоб душі твоєї злоба не скорила, 

Підлість та підступність тебе не згубила, 

Обминай дороги, де чвари і сварки 

І не прикладайся ти часто до чарки, 

Щоб тверезий розум тримав в віжках силу, 

А любов та дружба розправляла крила. 

 

1-а ведуча: Так ми вже бачимо, що всі достоїнства справжнього чоловіка є у 

наших учасників, тож залишилось оголосити результати   конкурсів і  визначити 

найвправнішу команду 

 

2-а ведуча:А ми в цей час поки журі готує нам результати послухаємо  

гумореску «Служба  медом» 

Ігор наш прибув додому у відпустку з війська. 

Всі питають, як там служба, як їда армійська? 

Чи в наряди ходить часто? Спить, напевне, мало? 

Чи не скучив за дівками? Чи дають там сало? 

- Певно, бігаєш багато? Бо худий, Ігорку. 

- Що ви? Бігаю лиш тільки в місто, в самоволку. 

Брат малий питає тихо. Поки вийшла мати: 

- Мабуть, часто ти стріляєш, Ігор, з автомата? 

Той всміхнувся якось хитро. Нумо реготати: 

- Я би вам "наплів" багато, та чого брехати. 

Автомат в руках тримав лиш раз у цьому році, 

А "стріляю" справді тільки цигарки у хлопців. 

- Що ж ти путнього навчився? - тато став питати. 

- Можу, стоячи з мітлою, хоч до ранку спати. 

 

1-а ведуча: надаємо слово  нашому журі. 

 

http://probapera.org/publication/13/6732/vozvrashhenie-iz-otpuska.html
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2-а ведуча: Сьогодні ми мали змогу разом із  батьками та дітьми позмагатися і 

відпочити, почути дотепне слово. 

 

1-а ведуча: Кожен учасник змагання був спритним, витривалим і мужнім. 

Запрошуємо вас  для нагородження. 

 

2-а ведуча: Попри зміну часів і політичних систем, нині 6 грудня  

асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю людського характеру, силою 

духу та відданістю Батьківщині. 

(Слово  дітей  до  батьків) 

Усе в житті міняється і в’яне, 

Усе мина, відходить назавжди, 

Лиш батьківська любов ніколи не зів’яне, 

Лиш татові слова зі мною назавжди. 

 

Усе, що є в житті, то - долі повеління, 

А все, що в мене є, - терпіння та удача, 

І розум, батьку, мій, - це твоя добра вдача. 

 

Люблю усе живе, що квітне і буяє. 

Це, батьку, мабуть, я також від тебе маю. 

Ти передав мені усе, що сам ти знаєш. 

І наділив мене усім, що сам умієш. 

1-а ведуча: Хай назавжди поселяться в наших сім’ях Любов, Повага, Статок. І 

той місточок доброти і любові між батьками і дітьми ніколи не переривається. 

Щастя Вам усім! 

 

2-а ведуча: Дорогі наші чоловіки! 

1-а ведуча: Сміливі і мужні! 

2-а ведуча: Сильні і спритні! 
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1-а ведуча: Розумні і кмітливі! 

2-а ведуча: Ніжні і добрі! 

1-а ведуча: Люблячі і турботливі! 

2-а ведуча: Сьогодні для вас – лиш найтепліші слова! 

Дівчата виконують пісню «Наші хлопці – майбутні захисники» 

1-а ведуча:Україна сьогодні - незалежна держава. Українські Збройні Сили 

покликані охороняти незалежність рідної землі. І служать наші хлопці сьогодні на 

Батьківщині. Ми любимо свою армію. Служити в ній - справа честі та обов'язку… 
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ДОДАТОК 10 

 

Предрахівський Олег Вікторович, 

вчитель історії 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Тема. Співайм о славу тій події і тепер! 

Мета: прищеплювати любов і повагу до історичних та культурних надбань 

українського народу, інтерес до минулого; виховувати почуття національної 

гідності, гордості за свою Батьківщину та народ, повагу до культурних цінностей, 

літературної спадщини та історії власного народу; формувати світогляд. 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ 

«Національна єдність — запорука державності України» 

Ведуча .  Ми пишаємося, що ми — українці, а наша Вітчизна — Україна, 

земля, дорога та мила серцю кожного із нас. 

Декламують поезію В. Сосюри «Любіть Україну» під демонстрацію 

відеофільму «Мальовничі куточки України». 

1 -й читець  

Любіть Україну, як сонце, любіть, 

Як вітер, і трави, і води, 

В годину щасливу і в радості мить,  

Любіть у годину негоди!.. 

           Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну, 

Красу її, вічно живу і нову, 

І мову її солов’їну. 

Між братніх народів, мов садом рясним,  

Сіяє вона над віками... 



107 
 

Любіть Україну всім серцем своїм  

І всіми своїми ділами!.. 

3- й читець  

Для нас вона в світі єдина, одна, 

В просторів солодкому чарі... 

           Вона у зірках і у вербах вона, 

І в кожному серця ударі... 

У квітці, в пташині, в електровогнях, 

У пісні у кожній, у думі, 

 

В дитячій усмішці, в дівочих очах, 

І в стягів багряному шумі... 

Як та купина, що горить — не згора,  

Живе у стежках, у дібровах, 

У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 

І в хмарах отих пурпурових. 

3-й читець  

В грому канонад, що розвіяли в прах  

Чужинці в зелених мундирах, 

В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях  

До весен і світлих, і щирих... 

Юначе! Хай буде для неї твій сміх, 

І сльози, і все до загину  

Не можна любити народів других, 

Коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Любіть у коханні, в труді, у бою, 

Як пісню, що лине зорею... 

Всім серцем любіть Україну свою, — 

І вічні ми будемо з нею! 

Ведучий .  Україна — рідний край, земля з багатовіковою історією, 
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мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й 

талановитими людьми. 

Ведуча .  Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди 

відчували наші прадіди й діди, ті, хто живе в Україні та кого доля закинула на 

чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. 

Ведучий.  Україна... Її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою 

буде наша держава! А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, 

здоровою, щасливою. 

Ведуча .  Якось батько зібрав синів і сказав: «Сини мої! Живіть у мирі й 

злагоді, і тоді жоден ворог вам не страшний, ніхто не зможе вас здолати». Сини 

стали заперечувати. Кожен вважав, що зуміє побороти ворога 

самотужки. «Невже ви думаєте, що здолаєте ворога, коли кожен із вас, як та 

гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильніше дмухне — то й зламає? — 

мовив батько. — Ось спробуйте зламати цей оберемок гілля. Що, не можете? 

Тож запам’ятайте: нікому ще не вдалося перемогти людей, які тримаються одне 

за одного, як ці гілки». 

Звучить пісня «Я України син» (муз. П. Мрежук, сл. В. Крищенко). 

Ведуча .  Упродовж століть землі України були розділені, належали до 

різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною 

мрією українців було об’єднання розділених частин України в межах однієї 

держави. 

Ведучий .  У  тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, 

утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і 

радісні події. Однією з таких сторінок нашого минулого — боротьба українсько-

го народу за соборність своїх земель. 

Ведуча .  Щороку 22 січня весь український народ із вдячністю згадує тих 

героїв, які боролися за об’єднання усіх національно-демократичних сил 

українства, хто словом і ділом намагався відродити незалежну соборну 

Українську державу. Ідея всеукраїнської єдності формувалася ще за часів 

Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Запорізької Січі, Визвольної 

війни під проводом Богдана Хмельницького, Гетьманщини. 
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Ведучий.  Та реалізувати цю мрію після української революції 1917-1920 

років, під час якої з великою силою розкрилися волелюбство і національний дух 

українського народу, утворилися дві демократичні держави — Українська 

Народна Республіка (УНР) та Західноукраїнська Республіка (ЗУНР). На жаль, дві 

роз’єднані держави не могли існувати як єдиний політичний, економічний 

організм, цьому заважав ряд причин. Не зважаючи на перешкоди, народ України 

не полишав прагнення до соборизації всіх українських земель у власній державі. 

Ведуча.  1 грудня 1918 року представники державного Секретаріату ЗУНР 

— К. Левицький, JI. Цегелоський, члени Директорії — В. Винниченко, С. 

Петлюра, П. Андрієвський, Ф. Швець підписали у Фастові договір про майбутнє 

об’єднання двох республік. Цей договір став першим і основним актом 

соборності, викликав схвалення українського загалу. 

Ведучий.  З січня 1919 року на першому засіданні Української Народної 

ради було одностайно прийнято Ухвалу про злуку ЗУНР і УНР. Часописи 

підкреслювали, що тим самим зроблено перший крок на шляху до соборності 

українських земель. 

Ведуча .  Директорія і Рада Народних Міністрів призначила святкування 

об’єднання УНР і ЗУНР на 22 січня. Мабуть, ця дата не була випадковою, адже 

вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, 

згідно з яким УНР проголошувалася самостійною, незалежною державою, отже 

він мав стати днем подвійного всенародного свята — Незалежності і Соборності. 

Ведучий.  22 січня 1919 року на Софіївській площі, біля пам’ятника 

гетьману Богдану Хмельницькому, у присутності десятків тисяч киян лідери 

УНР і повноважна делегація ЗУНР заявили про свій непохитний намір збудувати 

єдину соборну Українську державу. 

Ведуча .  З раннього ранку місто було святково прикрашено. На будинках 

державних установ майоріли національні синьо-жовті  

прапори, Софіївський майдан прикрашала тріумфальна арка зі старовинними 

гербами України і Галичини. 

Ведучий.  В Акті злуки проголошувалося: «Однині воєдино вливаються 

століттями відірвані одна від одної частини Єдиної України, Західноукраїнська 
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Народна Республіка {Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська 

Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили, і за які вмирали кращі 

сини України. Однині є єдина, незалежна Українська Республіка». 

Демонструють фрагменти документального фільму «Становлення 

української державності». 

Ведуча .  Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження 

незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. 

Ведучий .  У розмаїтті жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші 

сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід України. 

Утворюють з присутніх в залі «живий» ланцюг єднання 

Ведуча .  Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю 

мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Плекаймо все, 

що працює на ідею загальнонаціональної єдності. 

Звучить Державний гімн України. 

Ведучий .  Соборність — це символ, символ боротьби за волю, порозуміння 

між людьми, і часточка надії і віри у майбутнє в єдиній Україні, в Україні «Від 

Сяну до Дону». 

Ведуча.  Пам’ятаймо про незліченні жертви наших співвітчизників, 

покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Про героїв, що 

боронять нашу землю від ворогів. 

Ведучий .  Любов до землі, до рідного слова прирекли багатьох славних 

синів і дочок України на тюрми і поневіряння. За право бути українцями інколи 

доводилось платити кров’ю. Але Україна була, є і буде! 

Ведуча .  Віримо, до територіальна цілісність України, скріплена кров’ю 

мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути 

свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної 

мети — побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної 

України, якою пишатимуться наші нащадки. 

Звучить пісня «Україно...» (муз. і сл. Т. Петриненка). 

3- й читець  

Україно, соборна державо, 
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Сонцесяйна колиско моя, 

Ні, не вмерла й не вмре твоя слава,  

Завойована в чесних боях. 

4- й  читець  

Ти не загинеш, Україно! 

І мова прадідна твоя, 

Що кожне слово в ній — перлина, 

Не вмре повік! 

5- й  читець  

Ми вірим в майбутнє твоє, Україно!  

Говорять сьогодні дорослі й малі. 

Бо ти в нас — найкраща, бо ти в насєдина, 

Немає такої, як ти, на землі. 

Ведучий.  Наше свято підійшло до кінця. Сердечно бажаємо вам міцного 

здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди. 

Ведуча.  Глибокої віри у гідне майбутнє України! 

Звучить «Молитва за Україну» (сл. О. Кониського, муз. М. Лисенка)
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 ДОДАТОК 10 

 

Пастернак Алла Віталіївна, 

педагог – організатор 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ 

 

Тема. Душу й тіло ми положим за нашу свободу… 

Мета: познайомити учнів з трагічними подіями січня 1918 року під Крутами; 

на прикладі подвигу юнаків формувати й розвити мотивацію, спрямовану на 

підготовку до захисту Вітчизни; виховувати почуття патріотизму, поваги до 

історичного минулого українського народу, борців за  незалежність України. 

Обладнання: національна символіка та хрест, обрамлений терновим вінком, 

свічки, квіти. Оформлена книжкова виставка «Крути: подвиг і трагедія» 

 

Перебіг заняття 

Організаційна частина 

Звучить  похоронний дзвін 

Учень. 

Минає рвучко рік за роком, 

Неустанно дні пливуть, 

У вік віків залізним кроком 

Герої Крут 

Ідуть 

 

Учень. 

І креслять їх осяйні тіні 

В безсмертя славну путь – 

В віках віків бійці нетлінні 

Герої Круг 
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Не вмруть. 

 

         Шановні друзі! Український народ щороку вшановує пам’ятьмолодих 

борців за волю, полеглих під залізничною станцією Крути. Ця битва стала 

символом героїзму та відданості Українській державі й національній ідеї, а її 

дата – 29 січня 1918 року – День національної трагедії. В чому ж трагедія? 

 

Основна частина 

 

          Наша держава не завжди була самостійною і незалежною. Багато років 

вона була під владою різних держав. Але наш народ завжди прагнув 

незалежності і всіма силами домагалися своєї мети. Одна зі спроб була 

здійснена в 1918 році. 

         25 січня 1918 року на засіданні Української Центральної Ради (а саме так 

називалась тоді наша Верховна Рада, де зараз створюються усі закони і 

державні документи) було прийнято IV Універсал, який проголошував 

незалежність Української Народної Республіки(саме так називалася в 1918 році 

наша держава). В  той час керівництво нашою країною здійснювали 

більшовики. Більшовицька влада не хотіла віддавати свого «молодшого брата», 

нашу українську землю. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики 

спрямували своє п’ятитисячне військо під проводом Муравйова на Київ. 

 

Перегляд відеоролика «Бій під Крутами»  

 

          300 українських юнаків-добровольців виступили на захист Української 

Народної Республіки і прийняли на засніженому полі нерівний бій із майже 

п’ятитисячною армією більшовиків. Основу українських добровольців складали 

бійці створеної за ініціативою молодіжного Братства Українських 

Самостійників Юнацької школи імені гетьмана Б.Хмельницького та 

Студентського куреня імені Українських Січових Стрільців – переважно 
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студенти Київського університету, Київського політехнічного інституту та учні 

старших класів київських гімназій. 

 

Учениця. 

Ще юнаки, ще майже діти, 

А навкруги і смерть, і кров. 

На порох стерти, перебити! – 

Іде на Київ Муравйов. 

Полків його не зупинити, 

Та рано тішитесь, кати: 

Коли стають до зброї діти, 

Народ цей – не перемогти. 

 

Учень. 

Що там, що вперше з рушницею йти , 

Що там, що тому п’ятнадцять, – 

Так хороше вам на ворога йти, 

Співом гучним захлинатись. 

Хай вам вітри вибігають на шлях, 

Просять вернути, голосять, – 

«Щоб наша доля…» – лунає в полях, 

«Щоб краще в світі жилося». 

 

              300 юнаків – цвіт тодішньої української патріотичної молоді – поклали 

буйні голови, захищаючи від захоплення  Українську Народну Республіку. То 

були гімназисти і молоді студенти, не призначені до військової справи.  Їх 

душам було огидне всяке  насильство, убивство, бій, вони хотіли спокійного 

життя, світлого майбутнього, впевненості в завтрашньому дні. Бо тодішня 

влада забороняла їм вільно висловлювати свою думку, разом зустрічатися, 

проводити відпочинок. 
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- А що було під Крутами? 

-  Хто були ті юні завзятці?  

- Якої нагороди сподівались юнаки, вирушаючи в бій? 

-  Чи вони вірили в свою перемогу? 

-  Чи сподівались на свою силу?  

 

Перегляд відеоролика «Пам’ятай про Крути»  

 

              Бій під залізничною станцією Крути належить до однієї з найбільш 

трагічних сторінок української історії. Але трагедія була не лише в тому, що під 

Крутами загинув цілий Студентський Курінь. Справа, за яку вони полягли, є 

справді священною, тож  смерть трьохсот борців на полі бою не можна 

сприймати лише як трагедію. Трагедія полягала в тому, що внаслідок тодішньої 

політики Українського Уряду українська держава лишилася без своєї збройної 

сили, без армії. І тому на заклик «Україна в небезпеці! Захистіть її!» 

відгукнулися лише 300 студентів, які й виступили захищати Україну. 

             Це були добровольці-студенти вищих шкіл Києва, учні вищих класів 

українських гімназій, невеликого складу Першої української юнацької 

військової школи та кільканадцятьох слухачів школи військових лікарських 

помічників, найстаршому з яких – 21 , молодшим по 14-16 років. 27 січня 1918 

року виїхали молоді вояки з Києва – в напрямі Бахмача, та доїхали тільки до 

малої станції Крути (залізнична станція між Бахмачем і Ніжином)(показати на 

карті). Далі був ворог. Тут висіли й окопались молоді юнаки, тут і зав’язався 

бій із підготовленим та добре озброєним ворогом. 

          Бій розпочався о 12 годині дня і фактично безперервно тривав до пізнього 

вечора. Юнаки мужньо відбивали атаку ворога, не залишаючи своїх позицій. 

Протягом п’яти годин українські підрозділи стримували ворожі напади. Проте 

невдовзі, скориставшись кількісною перевагою, наступаючі зламали оборону і 

почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідність свого 
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становища, студенти  пішли в атаку і були майже всі знищені. 27 студентів і 

гімназистів були захоплені і замордовані. 

 

Перегляд відеоролика «Ніколи не плач» 

 

Учень. 

Тут юнь прекрасна і свята 

Встелила землю в мить єдину… 

 

               Це був перший і останній бій юних захисників української 

незалежності, а для більшості – перша і остання у їхньому житті ніч, проведена 

поза батьківським домом. 

              Уже в березні 1918 року було вирішено урочисто перепоховати 

полеглих студентів на Аскольдовій могилі. Коли армія УНР повернулася, на 

полі було зібрано кілька десятків тіл полеглих і перевезено їх до Києва, де 

відбулася громадська жалоба і поховання. 19 березня їх було поховано в 

братній могилі на Аскольдовому цвинтарі. На церемонії виступив Михайло 

Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним. 

 

Учень. 

Як сніги покриють землю  

Рядном білим,— не забудь  

Спом'янути тую славу,  

Що лишилась нам з-під Крут.  

Триста юних одчайдухів...  

Стократ більший був там враг,—  

Не вступились, не подались,   

Всі лягли там на полях.  

Вічну славу здобували  

Україні біля Крут,  
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Не забудь героїв триста,  

Спом'яни їх, не забудь!  

                                     (Д. Гавриш)  

 

На сцену виходять діти і засвічують свічки 

 

Під Крутами впали студенти: Олександр Попович, Володимир Шульгін, Божко 

Божинський, Андрій Дмитерко, Сидір Пурік, Олександр Шерстюк, Борзенко-

Конончук, Кирило Головащук, Чижов, Сірук.  

Гімназисти: Андрій Соколовський, Євген Тарнавський, Ганкевич, Ігнаткевич, 

Пінський, сотник Омельченко та багато інших.  

             Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під Крутами, буде вічною. 

І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою 

Батьківщину.  

 

Учениця.  

О, Боже наш добрий 

З високого неба! 

Молитви сьогодні 

Заносим до тебе. 

За тих, що боролись 

При станції Крути 

За нашу державу 

Із ворогом  лютим. 

                              (Леся Храплива.) 

Звучить «Молитва за Україну» 

 (Сл. О. Конинського, муз. М. Лисенка) 

Учень. 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх —  
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Тридцять мучнів-українців, 

Славних молодих... 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 

Зрадницька рука? 

Квітне сонце, — грає  вітер 

І Дніпро-ріка... 

На кого завзявся воїн? 

Боже, покарай! 

Понад все вони любили 

Свій коханий край. 

Вмерли в Новім Заповіті 

З славою святих. 

На Аскольдовій Могилі 

Поховали їх. 

( Павло Тичина, 1918 рік) 

             У наших предків був звичай: у день поминання могили мертвих 

устеляти квітами і запалювати свічки. Запалимо й ми свічки в пам’ять загиблих 

у боротьбі за утвердження незалежної України юнаків. 

 

(Учні-читці підходять до столу  і розкладають свічки  у формі тризуба ) 

 

  Учень.. 

Триста їх, як цвіт рясний, весняний, 

В снігових заметах залягло: 

В їх серцях одне палке бажання 

Й в лютий холод полум’ям цвіло. 
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Вшануємо пам’ять героїв, замордованих під Крутами, хвилиною мовчання 

 

Учень.. 

Вірую во єдиную, святую 

Соборную Україну 

Багатостраждальну, 

Єдинонароджену в муках і славі 

Для дітей своїх. 

 

Учень.. 

Будем  жити, боронити все, 

Що зветься краєм. 

Як Україні прислужити – 

минуле спитаєм. 

Встанемо з колін, братове, 

З кайданів, з руїни. 

Верне воля, встане Мати – 

слава Україні! 

 

Всі: Героям слава! 

Підсумкова частина 

 

                 Подвиг українських юнаків, що своєю кров’ю окропили святу землю 

в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ 

національної честі, патріотизму. 

                Вони – студенти, курсанти, школярі без вагань віддали молоде життя в 

ім'я волі свого народу. У масштабах всесвітньої історії ця битва, може, й  

незначна. Вона не є зразком військового мистецтва. Проте вона – символ 

нескореного духу нашої нації. 
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Учень. 

Любіть Україну, як вірні сини, 

Віддати життя їй готові, 

Як юні сини, що життя віддали 

Під Крутами всі, як Герої… 

 ( Василь Криволап.) 
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ДОДАТОК  11 

Григор'єва Ольга Євгенівна, 

вчитель математики 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ 

 

Тема:Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану 

Мета: розширити знання учнів про історичні події в афганської війни; через 

поезію і пісні донести до їхніх сердець основну думку: війна – це безумство, це 

невиправдана жорстокість, ознайомити учнів з трагічною сторінкою нашої 

історії;розвивати почуття гідності;виховувати в учнів почуття патріотизму, 

вміння співпереживати, виховувати повагу до учасників військових подій в 

Афганістані. 

Обладнання: географічна карта, кольорові ілюстрації,записи пісень, вирізки з 

газет,напис «Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану», 

плакати «Наш біль – Афган», «Як довго ця війна тривала», свічка, збірка віршів 

про події в Афганістані. 

Хід уроку 

Вчитель: 

Ти – вічний біль, Афганістан, 

Ти – наш неспокій. 

І не злічить глибоких ран 

В борні жорстокій. 

І не злічить сліз матерів, дружин, дітей – 

Не всі вернулися сини із тих ночей… 

Афганська війна тривала 10 років. Триває і сьогодні, але, слава Богу, вже 

без участі наших солдат. А тоді ж, йдучи у пекло, вірили, що несуть визволення 

приниженим та поневоленим, що йдуть не вбивати, а захищати нове життя. 



122 
 

Не одним сивим пасмом закосичена ця дата — 15 лютого, день, коли 

нарешті в далекому 1989 р. закінчилась для народів колишнього СРСР 

десятирічна кривавиця трагічної війни в Афганістані. Посивіли до строку юні 

наречені і молоді дружини, чекання вибілило скроні батьків і коси матерів. І, 

здається, навіки крейдяний пил і пісок осіли в молодих чубах воїнів — 

інтернаціоналістів.  

Учень 1.  

Очі туманить ядуча сльоза,  

Руки скувала утома,  

Палить їй душу афганська гроза —  

Син не вернувся додому.  

В неї він був ясночолий, як світ,  

Сонячно так усміхався,  

Ще й двадцяти не було йому літ,  

Юним навік і зостався.  

Учениця 1. 

Ясеночки! Синочки! Сини!  

Колосочки вкраїнського поля,  

Скільки ж вас не вернулись з війни ?  

Скільки гибіє ще у неволі?  

...Роки летітимуть, мов журавлі,  

Та не полегшає втрата,  

Доки ходитиме по землі Мати солдата.  

Цими словами ми починаємо урок пам'яті присвяченій річниці виводу 

військ з Афганістану, який називається  «День учасника бойових дій 

(Афганістан)» 

Вчитель 

Пам'ять! Гірка пам'ять війни! Вона ніколи не згасне. Вона ятрить мозок, 

збуджує уяву. Пам'ять! Що ти залишила? Похоронки? Сльози матерів? 

Наречених, що недолюбили своїх хлопців? Поминальний дзвін та тепло свічки? 
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Про що ти задумався, ветеране? Які сторінки твого життя гортає пам'ять, від 

чого стікає кров'ю твоє наболіле серце?  

Не йдуть, з пам'яті скалічені душі людей, не залишають серце полеглі 

побратими. І гортає пам'ять свої жалобні сторінки. Вшановує держава твої 

подвиги, віддаючи належне твоєму героїзму. Так чому ж біль на твоєму 

обличчі, біль у твоєму серці?  

(Пісня «Афганістан»).  

Учень 2. 

Чимало літ минуло відтоді, як вивели з Афганістану радянські війська, 

але рани цієї війни кровоточать і досі. Не можуть матері забути загиблих та 

покалічених синів, а дружини та діти — своїх чоловіків і батьків. Ми маємо 

знати про страшні події безглуздої афганської війни і пам'ятати, що серед нас 

живуть люди, які в 20-30 років стали свідками й учасниками воєнних подій. І 

ми маємо пишатися їхньою мужністю, героїзмом, подвигом.  

Учениця 2.  

 Посивіли завчасно хлопці-афганці ще й донині йдуть у тривожних снах у 

бій, затуляючи від куль одне одного. їм досі важко повертатися до цих чорних 

сторінок у їхньому житті, та ще важче вирвати їх, знищити й забути.  

Вчитель: 

 Кажуть, що час – найкращі ліки, хоча роки минають, а пам’ять вперто 

усіх вертає назад, коли наші недолугі керівники взялися наводити лад на чужих 

територіях, віддавали абсурдні накази. 27 грудня 1979 року за рішенням 

Політбюро ЦК КПРС, очолюваного Леонідом Брежнєвим, війська СРСР 

увійшли до Афганістану для підтримки прокомуністичного режиму Народно-

демократичній партії Афганістану. Спочатку радянські війська розташувалися 

гарнізонами у великих містах країни, а згодом поступово втягнулися в бойові 

дії по всій території Афганістану. 

…Вся вулиця на службу проводжала 

Улюбленця свойого – Василя, 

А парубчак потрапив до Афганістану. 
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Там уже не служба. Там – війна!.. 

Ми повинні розуміти трагізм участі в афганській війні тоді ще радянських 

людей, бо через Афганістан пройшло їх з України більше 160 тис. У цій війні 

загинуло понад 15 тисяч наших солдат, 35 тисяч було поранено, тисячі 

потрапили в полон. Ця війна стала усвідомленням того, що гинуло покоління, 

народжене в 60-х. 

Учитель. Послухайте оповідання Євгена Гуцала “Остання надія”. 

(Читає учень) 

Остання надія 

 Якось мені довелося бути свідком події, яка глибоко запала мені в душу. 

Йшов черговий призов новобранців до армії. До військкомату прийшла ще не 

стара, але зморена, виснажена горем, з погаслими очима жінка. 

- Ви до кого? – здивовано питає офвцер літню жінку, відриваючись від 

друкарської машинки, на якій одним пальцем друкує якийсь папірець. 

- Та от… - каже Василина й повільно простягує оту повістку. – Ви 

прислали? 

Черговий одразу бере повістку, читає. 

- Ми прислали, - каже. 

- Це для мого Василі… 

- Так, заглядає в повістку офіцер. – Повістка для Василя Ярмоли. 

З’явитися до військкомату на восьме число. 

І дивиться на Василину так, наче сподівається побачити за її спиною 

призовника, який з доброго дива навідався до військкомату разом з матір’ю. 

- А де ж Василь Ярмола? – питає він. 

- Н-нема… 

- Як то нема? У від’їзді, у відрядженні? 

- Нема Василя. Поховали Василя. 

Офіцер відкидається на спинку стільця, розводить руками. 

- Поховали? А ця повістка? Але ж йому повістку прислали… 

- З Афганістану в домовині привезли Василя, позаторік поховали. 
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- Ну?! – зводить брови черговий офіцер. – То як же це… З Афганістану 

привезли? А ця повістка? 

Він торопно супиться, розглядає повістку – й кудись іде, зникає в 

коридорі за якимись дверима. 

 Василина стоїть на порозі кімнати й чекає. На душі – тяжко-тяжко. Вона 

чекає ж чогось – і мучиться. Перегодя в коридорі лунає хода, повертається отой 

офіцер, всідається за двотумбовим столом і, ховаючи очі, каже: 

- Товаришко Ярмоло, можете йти. 

А вона стоїть, мовби не чує, бо ж нічогісінько не тямить. Тоді він зводить 

на не 

 Очі тверді, холодні. 

- Ми ліквідували повістку вашому покійному синові, можете йти. 

- Ліквідували? – самі ворушаться вуста. 

- Ліквідували. Йдіть. 

Василині здається, що ноги її зараз підкосяться – й вона впаде. 

 Черговий офіцер чомусь починає сердитись, його худе, запалене обличчя 

береться червоними плямами-лишаями. 

- Чи ви не розумієте? Повістку виписали випадково, бо подивилися не в 

ту картотеку. Наплутали. 

- То Василя таки вбили в Афганістані? – вихоплюється у неї. 

- Таж убили, убили, - береться черговий до друкарської машинки. – То ви 

йдіть собі, немає для вас ніякої повістки. 

Як у тумані виходить Василина з військкомату надвір. Вона похитується 

– і білий світ навколо похитується, наче і йому запаморочилося. 

- Бож-ж-ж-женьку ж, Бож-ж-же мій, - заламуючи руки, шепоче вона вже 

на дорозі. 

А я стояв і дивився їй у слід. І не було, мабуть, горя більшого для цієї 

жінки, як момент, коли згасла для неї остання надія. 
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 І не було сорому більшого у мене за наших офіцерів, які не знайшли 

теплого співчутливого слова для Матері, яка віддала єдиного сина на 

закладання заради імперських амбіцій політиків… 

 

Вчитель:Що ж то за країна, що завдала нам стільки болю, горя, смутку? 

Учениця 2.Афганістан – це держава, що знаходиться в Південно-Східній 

Азії, де проживає 17 мільйонів чоловік, з них 8 мільйонів – афганців, а решта – 

таджики, туркмени, узбеки, хазарейці. До середини 70-х років це була одна з 

найвідсталіших країн світу.  

Учень 2.Афганістан – це 70% гірської місцевості з бідною рослинністю, 

гірський хребет Гіндукуш з висотою гір до 7-8 тисяч метрів. 86 тисяч населення 

проживають в аулах у злиднях. 3 мільйони чоловік ведуть кочовий спосіб 

життя. Страшенна бідність, відсутність елементарної медичної допомоги, 

масова не писемність серед населення, особливо серед жінок і дітей, висока 

смертність. 

Учениця 1. У 1978 році афганський народ піднявся на боротьбу за краще 

життя, скинув монарха, проголосив Афганістан республікою. Нова влада взяла 

курс на соціалізм. Було видано закони про ліквідацію лихварської 

заборгованості, скасування калиму при одруженні, про наділення селян землею, 

яка раніше була власністю поміщиків. Запровадили початкову освіту, надали 

право жінкам зняти паранджу. У мусульманських країнах такі закони були 

приречені на провал, бо суперечили нормам ісламу. Новий режим почав 

репресії проти духовенства, закривалися і руйнувалися мечеті. Племінні та 

етнічні вожді не визнавали нового уряду. Почали формуватися загони 

“маджахетів”(“борців за віру”). У країні спалахнула громадянська війна. 

Учень 1.Щоб зрозуміти трагізм афганської війни, потрібно хоч трохи 

знати про її передумови. Розставити усе на свої місця можна лише зараз, коли 

доступнішою стає засекречена інформація. Каталізатором військового 

втручання стала Квітнева революція 1978 року, про яку ми щойно говорили. У 

результаті цього у грудні 1978 року між СРСР і Афганістаном був підписаний 
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договір, за яким Радянський Союз зобов’язувався переозброїти афганську 

армію. Виходячи з цього, керівництво СРСР на чолі з Л. І. Брежнєвим 

продемонструвало готовність надати прокомуністичному НДПА реальну 

воєнну підтримку. 27 грудня 1979 року були введені десантні частини в Баграм, 

Кабул та інші великі міста, а згодом вони втяглися в бойові дії по всій 

території. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу. 

Пік бойових дій припав на 1984-1985 роки. 

Учениця 2.Про те, що готують введення обмеженого контингенту в 

Афганістан , звичайно не знали. Але було передчуття чогось незвичайного. 

Нашим солдатам говорили, що  вони виконують інтернаціональний обов’язок, 

тобто захищають братній народ. І вони, сліпо обдурені, “наводили лад” у тій 

країні “вогнем і мечем”. Вони вірили і думали, що продовжують подвиги й 

славу батьків і дідів, які виконували такі обов’язки в Іспанії, Чехії, Угорщині… 

Учень 1. В Україну з Афганістану не повернулося 72 військовополонених 

та зниклих безвісти. Слава Богу, “чорний тюльпан” не привіз їхніх домовин. 

Тож надія не помирає. Держава, не питаючи дозволу в матерів, відправляла 

синів на війну. І не тільки синів у матерів забрала війна, а й батьків у дітей. 

Діти чекали батьків, бо мами їм обіцяли, що вони повернуться. А поки не було 

тата діти розмовляли з портретами… 

…Літо проминуло, і пройшла зима, 

А тебе, наш любий, все нема й нема. 

Може заблукав ти, чи поліг в бою, 

Ставши враз зорею у чужім краю?.. 

Вчитель.Дорогою ціною розплачувались наші юнаки за все. А ціною 

було життя. Солдати гинуть. І кожна смерть страшна. А як страшно, коли не 

хочеться помирати у 18-19 років, коли ще тільки починається життя. Пам’ять 

про мертвих вшановують хвилиною мовчання. Ніхто не рахував , скільки років 

довелося б нам мовчати, коли б так пом’янули кожного вбитого. Помовчимо 

хоча б хвилину. За всіх. Страшна смерть будь-якої людини. 
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 Через цю безглузду війну пройшли майже 700 тисяч чоловік. І серед них 

30% були українці. Звання Героя Радянського Союзу було присвоєно 72 

військовослужбовцям, з них – 12 українців. 

Учень2. Кількість загиблих збільшувалася б з кожним днем. Але, слава 

Богу, нове керівництво СРСР на чолі з Михайлом Горбачовим визнало 

помилковим рішення попередників, і з кінця 1986 року пішло на поетапне 

виведення військ з Афганістану. Однак воєнні дії не припинялися. 

Учениця 1. Восени 1988 року за наказом Москви розпочалася операція 

“Тайфун”. Радянська авіація завдала нищівного бомбоштурмового удару по 

кишлаках уздовж траси Кабул-Саланг, якою мали виводити війська. 

15 лютого 1989 року, ступаючи із сином по мосту через Амудар’ю, 

генерал Громов символізував цим переходом закінчення для радянських військ  

афганської війни!!! 

Вчитель:  

А скільки їх, молодих наших земляків загинули в цій війні…Ці імена 

навічно вписані в літопис нашої пам’яті. (перегляд презентації) 

Учень 2:   

Пам'ять ожива вогнем пекучих ран  

Ніколи не забути нам тебе, Афганістан.  

Від імені мами, що не діждалась сина,  

Від імені дочасу посивілої дружини,  

Від імені батька, що мовчки сумує,  

Від імені сина твого вже, солдате,  

Благаю, кричу я — війні вже повік не бувати. 

Вчитель: 

Встаньмо, постіймо хвилину, нехай у нас не заболять ноги, а тільки 

защемлять серця за тих, кого нема серед нас, хто лежить у землі, хто світить 

нам із небес, а може, із підбитим крилом ніяк не перелетить Афганської гори… 
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Учениця 1.Давайте ж і ми з вами будемо пам’ятати воїнів-ветеранів, 

виявлятимемо розуміння до тих, хто пройшов через війну, і для кого вона 

триває й досі. У спогадах, у снах, у думках. Вони цього заслуговують. 

Учень 1.   

Так, ми повинні розуміти їх.  Нехай же наш урок мужності не 

закінчується і після дзвінка. Прийдіть додому, розкажіть про почуте своїм 

батькам, сусідам, однокласникам, бо про це повинен знати кожен, бо про це 

повинні пам’ятати всі. 

 

 

ДОДАТОК  12 

 

Пастернак Алла Віталіївна,  

педагог - організатор 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ  

ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

 

Тема. А сотню вже зустріли небеса... 

Мета: вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до 

Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати 

гідними громадянами України. 

 

Оформлення: Стіна пам’яті Небесної сотні (Прапор України, надписи «Герої 

не вмирають», «Сам не знаю, де погину…», список прізвищ героїв з фото), на 

підлозі надпис із маленьких свічок «Героям слава», стіл, на столі вишитий 

рушник, ікона Божої матері, свічка, квіти з чорною стрічкою. 

 

Звучить  пісня «Гей, пливе кача»(http://www.youtube.com/watch?v=-Z1BSIiF5jc) 

Учні читають вірш «Пам’яті   Небесної сотні» 
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1 – й учень. То не білі сніги, то птахи із чорними крилами, 

То не сонце у небі, то сито із сірих хмар. 

То не світло душі, то звірячі постріли в спину, 

То не спів солов’їв, то відчаю чорний тягар. 

 

2 – й учень. Застигають пісні у глибокого суму безодні, 

Білі ангельські крила здіймаються ввись в небеса. 

Світять зорі очей героїв Небесної сотні. 

Слава їх неустанно в кожному з нас воскреса. 

 

3 – й учень. Застигають пісні у глибокого суму безодні, 

Білі ангельські крила здіймаються ввись в небеса. 

Світять зорі очей героїв Небесної сотні. 

Слава їх неустанно в кожному з нас воскреса. 

 

4 – й учень. О Всевишній, подай Україні милості руку –  

У молитві схилімося, щиро попросим Творця. 

Україно моя, хай не буде зла і розлуки  

Нехай віра і мир об’єднають в стремлінні серця. 

 

5 – й учень. Застигають пісні у глибокого суму безодні, 

Білі ангельські крила здіймаються ввись в небеса. 

Світять зорі очей героїв Небесної сотні. 

Слава їх неустанно в кожному з нас воскреса.  

 

Ведучий. Коли перед очима зринають кадри із пораненими та вбитими 

героями, проглядаючи фотографії Небесної Сотні, дивлячись їм у вічі, ми 

розуміємо, що вислів «душу й тіло  ми положим за нашу свободу» став для 

сучасної історії української нації не просто словами з гімну. 
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Небесна Сотня віддала життя за кожного з нас!  

Не забуваймо про це! 

Вічна пам’ять! 

 

Звучить Гімн України (http://www.youtube.com/watch?v=A2m0YSbI4B8) 

 

Ведучий. Ще три-чотири місяці тому такі вигуки, як «Слава Україні! Героям  

слава!» були просто вітальними словами... лише словами, якими розпочинали 

свою промову численні оратори зі сцен Майданів не лише на теренах нашої 

держави. Але наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого 

немає сумнівів, що ці герої – Небесна Сотня. «Слава Україні! Героям Слава!» 

перестало бути просто вітанням, це вже віддання шани найкращим, котрі у 

найважливіший момент не злякалися і пожертвували  собою заради кращого 

життя усіх у цій країні, а також є засвідченням справжнього патріотичного 

подвигу. 

 

Учні запалюють свічки. Звучить жалібний гімн прощання з Небесною сотнею 

(http://www.youtube.com/watch?v=XMgL0Q3GUBk).  Дівчина в національному 

одязі, в чорній хустині читає вірш «Небесна сотня» 

 

Дівчина. Плачу…Сльози котяться щоками… 

Плачу…ставлю свічку на вікні… 

Хлопці, ви пішли у бій з щитами, 

Повернулися, як вої – на щиті. 

Плачу…В небеса дивлюся і молюся, — 

Господи, за що такі страхи? 

Господи, прийми їх світлі душі, 

В янголи небесні їх прийми. 

Плачу…Україна- ненька плаче! 

Рвуться груди в наших матерів! 

http://www.youtube.com/watch?v=A2m0YSbI4B8
http://www.youtube.com/watch?v=XMgL0Q3GUBk
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Не простить народ наш, не пробачить 

Нелюда, що у розкошах озвірів. 

Не простить Вкраїна! Не пробачить! 

Випалить поріддя зле вогнем! 

Хлопці, вам би жити ще, кохати!!! 

А натомість ми за трунами ідем. 

Хлопці! Лицарі відважнії! Герої! 

Кожен з вас в серцях наших воскрес! 

Господи, прийми небесну сотню, 

Україну захищає хай з небес. 

 

Хвилина мовчання. Метроном 

 

1 – й учень.Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали, 

Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали. 

Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,- 

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 

 

2 – й учень.Пам’ятайте про тих, що за правду повстали, 

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах. 

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки… 

Є в місцях невідомих невідомі останки. 

 

3 – й учень.Є в лісах, є у горах, і є під горою – 

Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. 

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні – 

Хай відомими стануть всі герої безвісні. 

 

Вірш «Україна вся палає» (http://www.youtube.com/watch?v=7fhHHyP06k8) 
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4 – й учень. Пливуть гроби по морю, як човни – 

по морю рук, по морю сліз і гніву. 

Пливуть в човнах розтерзані сини 

на хвилі молитов і переспіву. 

 

5 – й учень. Так ніби в жилах замерзає кров, 

а потім б’є у скроні голос крові 

за тим, хто тихо жив, а відійшов 

у дзвонах слави праведним героєм. 

 

6 – й учень. Пливуть човни, гойдає кожну лодь 

людська долоня, тепла і тремтяча, 

човнами править втишений Господь, 

а серце розривається і плаче. 

 

Демонстрація відео «Штурм Майдану» 

(http://www.youtube.com/watch?v=HRu3LXOV8rs) 

 

7 – й учень. І кожна мати плаче, і пече 

їй кожна рана у чужого сина. 

Стоїть Майдан братів – плече в плече – 

і разом з ним ридає Україна. 

 

8 – й учень. Нехай же вам, герої, віддає 

Святий Петро ключі від того раю, 

де убієнний ангелом стає, 

бо він герой. Герої не вмирають. 

 

9 – й учень. Герої не вмирають. Просто йдуть 

з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті. 

http://www.youtube.com/watch?v=HRu3LXOV8rs
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Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть... 

Героям слава – вписано у серці. 

 

10 – й учень. І мовчки сотня непокорених героїв 

відходила у чисті небеса, 

і погляди знесилених мільйонів 

дивились вслід братам, батькам, синам; 

 

11 – й учень. У темне небо по руках в відкритих трунах 

до світу кращого крізь сльози матерів, 

не буде прощення убивцям й нам не буде, 

коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любив, 

хто не дістався правди, оступившись на півкроці, 

хто згас за нас, недотягнувши до весни, 

тримає курс у небеса славетна сотня, 

землі своєї упокоєні сини. 

 

12 – й учень. Горять серця, палають вільні душі, 

зійшла зоря, гряде нове життя, 

герої не вмирають, кличуть нас на барикади, 

і хай прийме тіла їх мерзла ще земля, 

витає дух нескореної волі, 

гримлять щити, молитви і пісні, 

рядами рівними між нас ідуть герої, 

усі, хто голову поклав в ці темні дні. 

 

Пісня «Воїни світла» (http://www.youtube.com/watch?v=D8HqRH5cHPo ) 

Виходять малі діти 

 

1- а дитина. На щиті вже охоловша кров, 

http://www.youtube.com/watch?v=D8HqRH5cHPo
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Молодого сотника-солдата, 

Вже не чує він розмов, 

Ворожа куля знайшла адресата. 

 

2- а дитина. Дорога в небо вже кличе, 

Де чутно ваші молитви, 

Небесна брама мальовнича, 

Героя приймає кривавої битви. 

 

3- я дитина. Боровся я за ваше майбутнє, 

За щастя й здоров'я дітей, 

За волю й країну могутню, 

За вільних людей! 

 

4- а дитина. Лиш стогне мамине серце тихенько, 

Як же там душа сина самотня, 

Не плачте мамо, я не сам... 

Нас тут ціла сотня. 

 

Ведучий.А сотню вже зустріли небеса... 

Летіли легко, хоч Майдан ридав... 

І з кров’ю перемішана сльоза... 

А батько сина ще не відпускав... 

Й заплакав Бог, побачивши загін: 

Спереду – сотник, молодий, вродливий, 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній – сивий-сивий... 

І рани їхні вже не їм болять... 

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло... 

Як крила ангела, злітаючи назад, 
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Небесна Сотня в вирій полетіла... 

 

Пісня «Небесну сотню, Господи, прийми» 

(http://www.youtube.com/watch?v=S9KzueUGilY) 

 

(Виходять хлопці - майданівці в кіптяві, з дерев’яними  щитами у руках, 

позаду – дівчина в білому зі свічкою) 

1 - й майданівець. 

 Ой матінко рідна, і батьку мій рідний 

Упали окови,сьогодні я вільний 

Тепер я на Вас із неба дивлюсь. 

За волю, за спокій до Бога молюся! 

Брати в нас стріляли,знущались,вбивали, 

Але Ми Стояли!Стояли!Стояли! 

Стояли за правду,стояли за віру, 

За наше майбутнє, за всю Україну!!! 

Небесною Сотнею Нас Ви назвали, 

Бо голову Ми за Вкраїну поклали. 

Ми не хотіли ні війн, ні розрухи, 

Хотіли,щоб владою були почуті. 

Та Нас не почули,на Нас не зважали 

І снайпери в спини Нас розстріляли. 

Сьогодні Ми в небі, та думкою з Вами 

Батьки Наші рідні,Наш Рідний Майдане!!! 

 

2 - й майданівець. 

Помолися за мене, рідненька,  

Бо тепер я у сотні, у бога  

Не хотів я бути героєм, 

Хоч вони і не помирають, 

http://www.youtube.com/watch?v=S9KzueUGilY
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Не хотів я стояти за волю, 

Бо неволі у собі не маю. 

Але йду і пробач мені,мамо, 

Що назад вже не повернуся, 

І твоя не загоїться рана, 

Хоч героєм між люди назвуся, 

Бо твій син до небесної сотні, 

Долучився від кулі у спину, 

Не хотів я стати героєм, 

Просто я любив україну! 

 

(Стають на коліна по обидві сторони сцени. 

На перший план підходить дівчина в білому) 

 

Дівчина в білому. 

І мовчки сотня нескорених героїв 

Відходила у чисті небеса, 

І погляди знесилених мільйонів 

Дивились вслід братам, батькам, синам; 

У темне небо по руках в відкритих трунах 

До світу кращого крізь сльози матерів, 

Не буде прощення убивцям й нам не буде, 

Коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любив, 

Хто не дістався правди, оступившись на півкроці, 

Хто згас за нас, недотягнувши до весни, 

Тримає курс у небеса славетна сотня, 

Землі своєї упокоєні сини.  

Горять серця, палають вільні душі, 

Зійшла зоря, гряде нове життя, 

Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, 
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І хай прийме тіла їх мерзла ще земля, 

Витає дух нескореної волі, 

Гримлять щити, молитви і пісні, 

Рядами рівними між нас ідуть герої, 

Усі, хто голову поклав в ці темні дні.  

 

(На сцену вибігає жінка з листом в руках. 

Сідає на підлогу, витирає сльози, читає листа ) 

 

Ви пробачте, мамо, 

Що не повернувся, 

Коли беркут в нас стріляв, 

Я ж не озирнувся. 

 

Що шалена куля 

Життя вкоротила.  

Така моя доля,  

Пробач мене, мила 

 

Він стріляв не в спину,  

Він стріляв у груди,  

Тому що за мною  

Були, мамо, люди 

 

Чиєсь життя, мамо, 

Може я вберіг, 

Гордись мною, мамо, 

Я їх оберіг. 

 

Душа моя, мамо,  
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В небо відлетіла 

А для вас лишаю  

Молоде я тіло 

 

(Голос продовжує читати листа) 

 

Мамо, знаєш, як хочеться жити,  

вірив, що боремось не даремно, 

не хотілося бути убитим 

бездиханним упасти на землю. 

Iз останніх я сил намагався, 

як люблю тебе розказати, 

та вони не залишили шансів, 

щоб життя моє врятувати. 

Ця нестерпна біль,моя ненько, 

усе тіло моє пронизало, 

клята куля попала в серденько, 

і в очах усе світло згасало. 

За країну, за честь, за свободу, 

ми прийшли на Майдан відстояти, 

та прийшлося простому народу 

у нерівнім бою воювати. 

Що покинув тебе, пробач ненько, 

така в мене життєва дорога, 

помолися за мене, рідненька, 

бо тепер я у сотні у Бога. 

 

Пісня «Мамо, не плач…» (http://www.youtube.com/watch?v=7fhHHyP06k8) 

 

Ведучий. Плач Україно! 

http://www.youtube.com/watch?v=7fhHHyP06k8
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Хороним героїв... 

Тих, хто прожив... 

І лише починав... 

Тих, хто любив, 

І надіявсь, і вірив... 

Тих, хто за нас на Майдані стояв! 

Плач Україно! 

Хороним найкращих- 

Тих, хто наш Мир 

Своїм тілом закрив... 

Хто не хотів, щоб ми були рабами, 

владне безумство  життям зупинив. 

Плач Україно! 

Молись Україно! 

«Сотня небесна»  хай в небо злетить, 

Лиш у молитві ти стань на коліна, 

Свічка скорботи у душах горить... 

Встань Україно! 

Ми вже стали інші - 

Снайперська куля у кожному з нас... 

Східна і Західна – ВІЧНОЄДИНА! 

Нас не розділить 

"Стріляти!"- наказ. 

 

Піднімається з колін мати. Просить пробачення в Героїв 

 

Мати. Простіть мене, хлоп’яточка, простіть! 

Я не змогла вас рідні захистити, 

І тілом, кулі, що летіли в вас, спинить… 

Душа ридає, очі гірко плачуть, 
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І серце рветься навпіл від думок… 

Я не змогла вас, рідні, захистити 

А вас на небі, певно, вже прийняв Пророк… 

Тарасе, батьку, захисти їх прошу! 

У рай всю сотню пишно проведи, 

Вони вмирали не за славу й гроші -  

За Україну вмерли в боротьбі! 

Хай прийме їх святе козацтво 

До лав своїх звитяжних і ясних! 

Небесна сотня - вже в небеснім братстві 

Сміливців воїнів простих… 

Простіть хлоп’ята, і спочиньте з миром, 

Простіть, і не тримайте, прошу, зла.. 

Ви показали, що Вкраїна має силу, 

А сила не помре, вона завжди жива! 

Звучить пісня – реквієм «Небесна сотня» 

(http://www.youtube.com/watch?v=moOARdbUaKc) 

1- й учень. А сотню вже зустріли небеса.. 

Летіли легко, хоч Майдан ридав… 

І з кров´ю перемішана сльоза…. 

А батько сина ще не відпускав.. 

2- й учень. Й заплакав Бог,побачивши загін: 

Спереду – сотник ,молодий,вродливий 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній-сивий-сивий.. 

3- й учень. І рани їхні вже не їм болять.. 

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло.. 

Як крила ангела, злітаючи назад, 

Небесна сотня в вирій полетіла… 

http://www.youtube.com/watch?v=moOARdbUaKc
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Звучить Гімн України (http://www.youtube.com/watch?v=qWXRtQG5V_4) 

 

Ведучий. Герої не вмирають. Просто йдуть 

з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті. 

Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть… 

Героєм слава – вписано у серці. 

Прощання з Героями (http://www.youtube.com/watch?v=e8jUUyxR7ME) 

Ведучий. Майдан… з Героями іде прощання… 

Тисячі людей зібралися в цю мить. 

Для когось на землі вона передостання, 

А хтось в землі сирій вже мирно спить… 

Ведучий. Вже не побачить батько, не зустріне мати… 

Живого сина в світі більше вже нема… 

Прийшли у путь останню проводжати 

Своїх Героїв… вічная їм честь й хвала…  

Ведучий. Ридають всі… не стримати гірку сльозу… 

Покотились сльозі по щоках і обороні… 

Сотники, що полягни,- не встануть з сну, 

Не посивіють у майбутньому вже скроні… 

Ведучий. Не побачить дівчина ще юна і кохана 

Героя свого на яву, а тільки в сні… 

А когось вже не побачать діти й мама… 

Когось дружина не побачить… ні… 

Ведучий. Не збудуться мрії заповітні та бажання… 

Хтось одружитися хотів, а хтось дітей, 

http://www.youtube.com/watch?v=qWXRtQG5V_4
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Розбили вщент усі надії й сподівання, 

Кулі, що були вийняті з голів й грудей 

Прощання з Героями Небесної сотні 

(http://www.youtube.com/watch?v=4ojAYLQ70UY) 

Покладання квітів доСтіни пам’яті Небесної сотні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4ojAYLQ70UY
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ДОДАТОК 13 

 

Козяр Світлана Іванівна, 

вчитель світової літератури 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ 

Тема. Тих днів не згасне слава! 

Мета. Поглибити знання учнів про героїчне минуле нашого народу, 

допомогти усвідомити велич подвигу у Вітчизняній війні, виховувати в учнів 

шану і повагу до тих, хто ціною свого життя здобув перемогу. 

Обладнання. Святково прибраний клас, виставка літератури про 

Вітчизняну війну, стенд «Куди б не йшов, не їхав ти, а при шляху спинись, 

могилі тихій, дорогій всім серцем поклонись»; вислови: «Вічна слава солдату-

герою і солдатові без нагород, хто загинув хоробро у бою, захищаючи рідний 

народ», «І хай як далеко від дому бійця не сховала зима, солдатів нема 

невідомих, батьків невідомих нема», «Немає висот безіменних, нема без імен 

Батьківщини», «Чиї б серця забуть могли тих, хто у тяжку годину у грізних 

битвах полягли за рідну Україну», «За цвіт життя завдячує народ полеглим і 

посивілим солдатам». 

Епіграф.Тільки той, хто пам'ятає минуле, вартий майбутнього. 

Вступне слово вчителя. 

Незабаром завітає на нашу землю весна і своїм цвітом оновить її. Все 

оживе, пробудиться, набереться краси і молодості. Здається, що навесні ми 

По - особливому, ніжно й трепетно, любимо рідну землю. Бо саме з 

весною приходить до нас велике свято Перемоги у Вітчизняній війні.  

Ти прийшла, Перемого, слідами війни,  

З-під заліза і попелу - цвітом весни,  

Тим навічним вогнем, що горить — не згоря,  

Обеліском, який увінчала зоря. 
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Минають роки,  відлітають у вічність...  Більше півстоліття минуло .І тієї 

тривожної ночі, коли замовкли останні постріли, прийшов мир, за який 

заплачено ціною життя мільйонів людей. Все далі відходять ті грізні роки, але 

не згасає пам'ять про тих, хто віддав заради Перемоги своє життя.  

Бесіда з учнями. 

Учениця.                  

Не спиться ще вдовам, бо туга лишилась, 

Для них і сьогодні війна не скінчилась.  

Серця в них назавжди тривогою скуті:  

Ніхто не забутий і ніщо не забуте! 

Вчитель. Ніхто не забутий і ніщо не забуте! Саме на таку тему ми і 

проведемо сьогоднішню бесіду. Бо тільки той, хто пам'ятає минуле, вартий 

майбутнього. 

Не одна мати так і не дочекалася синів з війни, не одна вдова ще й 

сьогодні виглядає чоловіка, а діти ждуть батьків, хоч давно вже самі стали 

батьками. Ось послухайте, який сон приснився одній з матерів, яка одержала 

звістку, що її син пропав безвісти. 

Учениця. Сниться мені, - розповідає Марія Семенівна, - що вийшла я у 

широкий степ, стала посеред нього та й питаю: 

- Скажи, сивочолий, де мені синочка шукати? Забарився з війни, не можу 

дочекатися його, може знаєш, де могила його? 

А степ мовив високими полинами: «Що тобі сказати, сива мати, багато 

славних лицарів лежить У моїй землі. Вічним сном сплять старі й молоді, що 

склали тут буйні голови давно колись. Та найбільше полягло в останню 

страшну війну. Був тут запеклий бій, крові пролилося чимало. Й зараз тяжко 

мені від неї. Ти йди далі, там стоїть курган, а на ньому орел гніздиться, може 

він знає, де твій син». 

Прийшла я до кургану, а на ньому й справді орел сидить. Я й питаю його: 

«Скажи, сизий орле, чи не бачив ти мого синочка, Михайла?» 



146 
 

Розпростер орел широкі крила, підняв гордо голову, подивився у степ та й 

каже: «Іди  мати на край степу, там, в одинокій могилі лежить солдат, твій син». 

(Пісня «Степом,  степом») 

Вчитель. Тихими вечорами переглядають вдови, діти листи-трикутники 

своїх чоловіків, батьків з війни, стараються воскресити їх у своїй пам'яті. Про 

що ж писали вони і якими були ті листи? 

(Показує лист-трикутник, зачитує.)  

Учень. 

Його убито. А листи йому все йдуть... 

Дружина пише, що тільки ним горить і дише...  

А він — у царстві темноти... 

І йдуть, і йдуть, і йдуть листи... 

Холодне срібло з висоти з-за хмари лине на могилу... 

А в ній - солдатське біле тіло,  

На ній під місяцем цвіти. 1 

 йдуть, і йдуть, і йдуть листи... 

Шумить, хвилюється трава, мов загляда у смертне ложе... 

 А в небі зорі, як слова листів, що він читать не може... 

 Не б'ється серце молоде... але приходить ось година,  

І на могилу ту кладе листи печальні Україна... 

Вчитель. Кожному з них хотілося вижити, хотілось повернутися додому. 

Серед тих,  хто йшов дорогами війни,  були і ваші односельчани. Чи знаєте ви 

про них, хто вони?  

Учні називають прізвища односельчан: 

Більше       наших односельчан брали участь у Вітчизняній війні.      з них 

загинули, не повернулися. 

Учениця.       

Скільки вас із доріг не вернулось до отчого дому, 

 Хоч затихла весною у світі вогненна гроза,  

А синів матері виглядають у горі німому – 
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Крає серце пекуча ще й досі сльоза. 

Сплять солдати в степах під волошковим небом Європи, А розквітлому 

щастю, здається, немає кінця, Біля Волги й Дніпра заросли пшеницями окопи, 

Тільки в храмах солдатських зосталися наші серця. А тих, хто повернувся, з 

кожним днем стає все менше і менше. Сьогодні на їхніх скронях сивина. Мине 

час, і вони відійдуть у вічність. Та чомусь ми все рідше стали згадувати про 

них. А всіх їх можна назвати одним словом - ветерани! 

І нехай в його честь не стоїть обеліск, І нехай він не помер від ран. 

Низько йому ти завжди поклонись, Він - великої війни ветеран! 

На сьогоднішню зустріч ми запросили учасника війни, жителя нашого 

села  Василя Івановича, який поділиться своїми спогадами. (Розповідь 

ветерана.) 

 

 Учениця 

Тихі мемуари про війну рядові розказують солдати,  

Як окопи поміж полину залишали навіки, як дати.  

Тільки жаль, не кожен розповість правнуку, онукові і сину,  

І про те, як у бою загинув, і про Перемоги ждану вість.  

Піснею зітхнуть товариші, що з вогню прийшли живими,  

Про солдатські спогади душі, що навіки стали грозовими.  

Шо розкаже мармур-мемуар, обеліск воєнної години,  

Що навіки мовчки біля хмар все тримає небо для людини.  

Вчитель. Сьогодні по-різному оцінюють події Вітчизняної війни. Але ми 

з вами повинні знати, що була така жахлива сторінка в історії нашого народу, і 

це сторінка не одного, а п'яти років. Для українського народу ця війна була 

вдвічі важчою, бо прийшлося оборонятися не тільки від німецького фашизму, а 

й від московського більшовизму. І воїни УПА свято боронили свою землю. 

(Розповідь.) 

Пройшли роки, але й сьогодні згадують про героїв односельчани, рідні. 

Тяжкий біль залишився в родинах. А люди оспівали їх у піснях. 
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(Пісня.) 

Ще молодими, не жаліючи ні сил, ні здоров'я, ні своєї молодості, славні 

патріоти віддавали життя за волю України. Ми повинні гордитися їхніми 

подвигами і готуватися в будь-який час захистити неньку-Україну від тих, хто 

зазіхатиме на її землю і красу. (Пісня «За Україну».) 

Пам'ять... Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих 

фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і не 

дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. А 

ми, молоде покоління, про їхні бойові подвиги, їхнє воєнне життя можемо 

сьогодні дізнатися тільки з їхніх розповідей, кінофільмів, творів художньої 

літератури. Багато, як українських, так і митців слова всього світу присвятили 

свої твори темі війни. Це Андрій Малишко, Олександр Довженко, Володимир 

Сосюра, Павло Тичина, Олесь Гончар, Ліна Костенко та багато інших. У 

кожному селі та місті споруджено пам'ятники, обеліски в пам'ять про тих, кому 

не судилося повернутися. На гранітних плитах золотом викарбувані їх імена. 

А скільки могил Невідомому солдату. Напевне, немає у всій Європі 

містечка, де б не було безіменної могили. Ім'я солдата загубилося на шляхах 

Вітчизняної.   

Учень. 

 Далеко чи близько на тихім узбіччі, 

У селах веселих, в містах безугавних  

Стоять обеліски, землі вартівничі,  

Як пісня, як пам'ять про битви вже давні,  

Стоять обеліски в честь воїнів славних.  

Схиляємось ми шанобливо в задумі,  

Тужливо шумлять осокори з боків,  

І чується голос в зеленому шумі: 

 Бережіть і шануйте могили батьків.  

Учениця. 

Там сплять навічно воїни-солдати, 
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Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини,  

Їм не судилось весен зустрічати, 

Тих, що стрічаєш ти після війни.  

Там сплять твої ровесники-орлята,  

Тепер уже були б із них орли!  

Схилися над могилами солдатів,  

Що у боях за тебе полягли.  

Учень. 

Стоїть обеліск, і на нім імена, 

Які вкарбувала священна війна.  

Стоїть обеліск над печаллю могил,  

Бійців з Подніпров'я і з галицьких сіл. 

 Стоїть обеліск, в нім скорбота німа,  

Що в селах Вкраїни синів тих нема.  

Вони тут не сіють, вони тут не жнуть,  

Лиш вогники-квіти їм люди кладуть,  

Лиш сльози вмивають синів імена,  

Що їх із собою забрала війна,  

Що їхні серця уже довгі літа  

Земля українська в собі пригорта. 

У хвилюючі хвилини життя приходять люди до обелісків. Печалиться у 

довічному горі біля могили чоловіка сива від горя дружина, схиляється над 

меморіальними плитами молоде подружжя з квітами в руках, пильно 

вдивляється у викарбувані імена посивілий солдат, згадуючи своїх однополчан. 

Пливе сьогодні над землею сумний передзвін Хатині на білоруській землі. У 

звуках кожного з 26 дзвонів вчуваються голоси, які застерігають: «Дивіться, 

люди! Дивіться і запам'ятовуйте назавжди. Цього забувати не можна». 

Діти, ніколи не проходьте байдуже повз могили, пам'ятники, обеліски. 

Завжди вклоніться пам'яті тих, хто боровся за нас, за наше життя і пам'ятайте 

про героїв, які живуть разом з нами.  
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Учень. 

Куди б не йшов, не їхав ти, 

А при шляху спинись,  

Могилі тихій, дорогій  

Всім серцем поклонись!  

То ж підемо поклонитися пам'яті славних героїв. 

Усі з квітами йдуть до обеліска. Син загиблого бійця разом з  дітьми 

пдходить до обеліска, а в цей час один з учнів читає.) 

Я знову прийшов до тебе, тату... Стою в глибокій скорботі біля 

найдорожчої для мене святині, на якій викарбуване твоє ім'я. Кожного року в 

переможний день злітає воно над землею, над цілим світом. Здригається серце 

й на мить завмирає. Твоє ім'я відлунюється в ньому невимовним болем. 

Я вже набагато пережив тебе, тату. А ти не старієш. Сивина у волоссі 

твого сина, повиростали і внуки, а ти залишаєшся молодим. Я знаю, як не хотів 

ти залишати свою щойно народжену дитину: ти мав піти на фронт у той день, 

коли я з'явився на світ. Немовби відчував, що ніколи не побачиш свого сина. 

Спасибі тобі, батьку, за те, що ти випросив у військкоматі два тижні. Два тижні 

для мене. Два тижні для того, щоб бути зі своїм сином, надивитися на нього. 

Спасибі тобі за любов. Вона освітила мені все життя. Хоч воно, моє життя, 

наскрізь пройняте болем втрати. Вона особливо відчувалася тоді, коли 

розповідали, яким був батько. Війна забрала з життя не просто близьку мені 

людину. Я знаю, як ти любив життя, землю, на якій жив. Ти її орав, засівав, 

плекав. Скільки хліба виростили твої мозолясті руки. А скільки ще б виростили, 

якби ти жив. 

Якби ти жив... Матері чекають з фронтових доріг синів усе життя. Воли 

не вірять нікому і нічому. Вони вірять тільки своєму серцю, яке хоче одного, 

щоб був живим син. А ти думаєш, тату, що діти вірять у смерть батьків? 

Я чекаю тебе вже більше як п'ять десятків літ, чекаю щоднини, щогодини. 

Й чекатиму завжди. Похоронка прийшла помилково, хтось помилково написав: 

«Пропав безвісти...» Ти живий, тату, здрастуй! Я прийшов до тебе! 
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Підсумок. 

Вчитель. Наш обов'язок не тільки в свята згадувати, а кожен день 

пам'ятати про усіх, хто кував перемогу й загинув. 

За тебе, за мене, за всю Батьківщину, 

Хто фронтом звитяги йшов поруч з тобою, 

Боровся з фашизмом і гинув у бою. 

Хто месником смілим тоді партизанив 

І ворога нищив героєм незнаним. 

Згадай їх усіх, замордованих, вбитих, 

І гідно живи їх життям недожитим! 
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 ДОДАТОК    14 

 

Пастернак Алла Віталіївна, 

педагог - організатор 

 

УРОК МУЖНОСТІ ПРИСВЯЧЕНИЙ ВШАНУВАННЮ  

УЧАСНИКІВ АТО НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Тема. Герої не вмирають! 

Мета:ознайомити учнів із трагічною сторінкою нашої історії, розповісти про 

нашого односельчанина Попова Олександра Івановича, який служив і загинув  

у зоні АТО, віддати данину пам'яті герою та всім полеглим воїнам; 

розвивати  пізнавальну активність та емоційну сферу - співпереживання за 

долю українців; виховувати  моральні чесноти, патріотичні риси характеру 

(мужність, наполегливість, цілеспрямованість), почуття гордості за свій народ, 

національну свідомість та патріотизм; винести уроки толерантності і 

неможливості вирішення конфліктів за допомогою зброї;  сприяти формуванню 

громадянської позиції як одного з проявів духовності нації; дати можливість 

відчути особливу цінність миру і спокою у світі, важливість таких понять як 

милосердя, підтримка та співчуття. 

Перебіг заходу 

Ведучий: Мені наснилося, немов солдати, 

Які не повернулися з боїв, 

Не полягли, а залишились жити, 

Перетворившись в білих журавлів… 

Пісня «Журавлята» ( слова і музика Наталії Май) 

Ведучий: Сьогодні, коли Україна потопає в сльозах від горя, з болем у серці 

говоримо: «Ми не тільки не хочемо війни, а просимо Бога зробити так, щоб 

вона нарешті закінчилася. Ми віримо в це!» 

Звучить Гімн України 



153 
 

Ведучий:  Ще мало літ минуло з часів Великої Вітчизняної війни, але рани 

кровоточать і досі, зберігаючи подвиги батьків і дідів. 

Ведучий: Сьогодні на нашу рідну землю прийшло нове лихо -  біль утрат в зоні 

АТО. Майже рік ми не можемо спати спокійно: знову гинуть найкращі українці, 

цвіт нації. Серед них – наші земляки, які не задумуючись пішли боронити 

кордони держави. 

Виходять двоє дітей – янголят. Читають молитву за воїнів України 

1 янгол. Господи, Боже Предвiчний, Царю всього свiту!  

Ти для пiдкорення нечестивих ворогiв та для збереження справедливості 

дозволяєш державам уживати меча та утримувати вiйськовий стан.  

2 янгол. Коли ж з Твоєї волi наші воїни вiдходять на службу Батьківщинi, 

молимо Тебе, Боже: дай, щоб вони були вiрні своєму званню, i не дозволь, щоб 

погубили свою душу. Додай їм сили й терпеливости в цiй важкiй службi. 

1 янгол. Передусiм дай їм, Боже, сили проти ворогiв душi їньої, щоб за Твоєю 

всесвятою ласкою зберегли вони святу вiру й невиннiсть душi.  

2 янгол. Ти Сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душам наших 

воїнів у вiйськовому станi. Тому гаряче просимо Тебе: стережи їх вiд тiєї 

небезпеки, збережи їх такими, які вони вiд нас вiдходять. 

1 янгол. Пресвята Дiво, особлива Заступнице невинних душ! Вiддаємо Тобi 

наших своїнів пiд Твою могутню охорону.  

2 янгол. Ми знаємо й вiримо сильно, що коли Ти пiклуватимешся про них, то 

не заплямують своїх душ тяжким грiхом. Простягни над ними Свiй святий 

омофор i не випускай з-пiд нього, доки повернуться назад таким добрими, які 

тепер вiдходять. 

Разом.  Амiнь. 

Лунають дзони 

Ведучий:  Це не сон, не синдром маячні, 

Ця війна не в далекій країні, 

Не в Іраку чи десь там в Чечні, 

А в вишневій моїй Україні. 
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Саме тут всі її вояки 

Схід країни від зла захищали, 

Бились на смерть мої земляки, 

Кров’ю землю святу поливали. 

Щоб країна ввійшла в майбуття 

Вільна, сильна, без чвар та війни. 

Віддали найцінніше – життя, 

України найкращі сини! 

Ведучий:  Багатьом із них, на жаль, не судилося повернутися живими. Вони 

полягли навіки. Серед них наш односельчанин – Попов Олександр Іванович. 

Пам'ять! Гірка пам'ять війни! Вона ніколи не згасне. Вона ятрить мозок, 

збуджує уяву. 

Ведучий:  Пам'ять! Що ти залишила? Сльози матерів? Плач дітей, що 

залишилися без батьківського тепла і ласки? Поминальний дзвін та тепло 

свічки? 

Ведучий:  Хай горять свічки, як болючий щем про наших героїв, які навічно 

стали журавлями… 

(Звучить «Реквієм». Вихід дітей зі свічами. Читають Молитву  за Україну) 

1 учень. Отче наш! 

Молимось до тебе за мир і спокій 

для нашої великої єдиної родини 

Дай нам Боже жити в любові до ближнього, 

у повазі прав і свобод кожного, 

не розпалюючи непремиренності. 

2 учень. Царю Небесний! 

Вірю в нашу єдність, бо це велика Сила Твоя! 

Вірю, в силу духу нашого, бо це є Чудо Творіння Твого! 

Вірю, що ці слова зупинять темні сили 

Нехай ця битва на небі буде на перемогу Світла! 
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3 учень. Слава Тобі, Боже! 

Хай животворна роса впаде на наші землі 

Нехай вгамується розбрат 

Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей 

Щоб полюбили ми один одного 

І, як одне ціле, перебували в Тобі. 

І допоможи нам знайти примирення. 

Захисти найменш захищених. 

Осуши сльози заплаканих, 

Скріпи віру тих, які сумніваються 

Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. 

4 учень. Господи! 

Благослови Україну і всі родини наші 

Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. 

Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, 

що хочуть поневолити нас. 

Дай нам, Боже, жити вільним життям 

Дай кращу долю нашому народу 

Дай нам єдність, мир і спокій. 

Разом. Господи! Збережи Україну 

Боже, прийми мою молитву 

За Україну! За Мир! і Спокій! 

За Україну! За Мир! і Спокій! 

За Україну! За Мир! і Спокій!  

Маленька дівчинка в білому одязі.  

Дякую тобі Боже! 

Що прихилив небо до битої горем землі нашої 

Дивлюся в Небо Твоє і шепочу: 

Слава Тобі 

Учні зі свічок утворюють надпис «Герої не вмирають!» 
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Ведучий:  Найвищою нагородою тих, хто уцілів, -  є життя, а для загиблих – 

пам'ять. 

Ведучий:  Роки…Скільки б їх не минуло, не зітруться імена тих, хто не 

повернувся з АТО. Схилимо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав 

своє життя, увійшовши в безсмертя. 

Хвилина мовчання 

Ведучий:  У нашій пам’яті Олександр Попов залишиться гарним сином, 

чудовим другом, прекрасним батьком.  

Перегляд  фотопрезентації  «Життя, як спалах. Олександр Попов» 

Читець читає вірш «Без імен» 

Нам невідомі всіх їх імена, 

Хто їх чекає, хто за ними плаче, 

Де їхній дім, як їм болить війна, 

Яке в них серце - щире чи терпляче. 

Як страшно їм, коли усе горить, 

Коли руїни, смерть перед очима, 

І як в бою важлива кожна мить, 

Які в них білі крила за плечима. 

Нам невідомі мрії й здобуття, 

Всі їхні рани, всі слова прощання, 

Вони - солдати, що кладуть життя, 

Заради нас і мирного світання. 

І без імен помолимось за них, 

За трошки вдачі світлої, простої. 

В час зрад страшних і втрат таких гірких, 

І без імен вони для нас герої. 

Пісня «Солдат України» 

Ведучий:  Нерідко в небесній височині можна побачити, як раптово, немов 

одірвавшись, падає зоря і згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. 

Падаюча зірка – це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Олександра 
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Попова згасла в розквіті свого польоту:ще стільки мрій не здійснилось, ще 

стільки планів не реалізовано… 

Пісня «Солдатські матері» (слова і музика Василя Дунця) 

Ведучий:  Захисника Вітчизни, нашого героя, народили і виховали чудові 

батьки, які сумують  сьогодні разом з нами. Прийміть слова глибокої вдячності 

за сина-патріота, який не пошкодувавши власного життя захищав кордони 

України і виборював мир для всіх нас. 

Юнаки у військовій формі вручають квіти батькам 

Перегляд відео кліпу «Серце матері» 

Ведучий:  Разом із родиною Олександра, його друзями і знайомими сумують  

всі, кому не байдужа доля нашої країни, майбутнє дітей і онуків. Пам'ять про 

Олександра Попова, жителя села Мартинівка, який поклав життя за мирне небо 

над нашою головою, завжди буде жити в наших серцях. Царство Небесне 

герою! 

Ведучий  читає вірш на фоні ліричної  мелодії  

Можливо, знову загримлять гармати, 

І танк зімкне пшеницю на лану, 

І буде плакать і журитись мати, 

Коли сини ітимуть на війну. 

І хтось востаннє поцілує милу, 

І хтось сльозу непрохану змахне, 

А може, дехто втратить віру й силу, 

Своє життя рятуючи одне. 

Але не я… Я киснути не стану, 

Хоч як не буде боляче мені,- 

За нашу землю, дорогу, кохану, 

Я рад прийнять на себе всі вогні. 

За тих дітей, що бігають до школи, 

За матерів, змарнілих у труді, 

За наші верби довгополі, 
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За наші дні, прекрасні й молоді. 

І тут ні сліз, ні відчаю не треба, 

І тут не треба страху і ниття –  

Живе лиш той, хто не живе для себе, 

Хто для других виборює життя. 

Пісня «Молитва за Україну» 
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ДОДАТОК   15 

Савчук Тамара  Миколаївна, 

вчитель початкових класів 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Тема. Державні символи України – святиня нашого народу 

Мета: познайомити учнів з історією Дня соборності України; прищеплювати 

повагу до минулого Батьківщини; виховувати національну свідомість та почуття 

гідності бути громадянином України, любов до рідного краю, його історичного 

минулого і сучасності. 

Перебіг заходу 

 I.    Організаційний момент 

II.   Основна частина 

1. Звучить лірична українська мелодія, на фоні якої говорить читець. 

Тобі, найкращая перлино 

Моїх розбуджених надій, 

Тобі, що звешся Україна 

І в цей життєвий буревій, 

Тобі, що постаті козачі 

Для нас змальовуєш щодня, 

Я шлю привіт й бажаю вдачі 

У сяйві радісного дня. 

      (Б. Цибульский) 

2. Звучить Гімн України 

3. Розповідь вчителя.  

 Україна... Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана, зеленню закосичена. 

Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до 

краю, де народилися й живуть! 
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У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна має багате й славне 

минуле. Вона виплекала Запорозьку Січ, славетну Києво-Могилянську академію. 

Україна виколисала велетнів сили і духу — таких, як Петро Сагайдачний, Богдан 

Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, Устим Кармелюк, Юрій Дрогобич, 

Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський... Цей перелік 

можна продовжити й іменами наших сучасників, які примножують славу нашої 

Батьківщини. І сьогодні ми святкуємо річницю проголошення Соборності нашої 

держави. 

Збулося довічне прагнення нашого народу. Збулося те, за що страждали і гинули, 

боролися і вболівали, для чого жили і працювали мільйони синів і дочок України — 

впродовж років, десятиліть, століть... Те, що було провідною зорею для геніїв її духу і 

що було їхнім непозбутнім болем і тяжкою мукою... 

Воскресний день настав!.. 1 грудня 1991 року народ України підтримав акт про 

незалежність. Слава Україні! Слава! Героям її — слава! 

До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним шляхом, дорого за неї 

заплатила. За нею — і трагічні, і героїчні сторінки історії нашого народу. 

4. Читання віршів учнями 

 Учень. Благослови і вознеси 

Болючу правду України, 

Що йде від чистої роси, 

Що йде від чистої сльози — 

Не тільки смуток і руїни. 

...І незнищенність України, 

Народе рідний, вознеси! 

                        (Д. Кочугур) 

   Учень 

Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер і трави і води. 

В годину щасливу і в радості мить, 

Любіть у годину негоди. 
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Учень 

Яка ж вона довга в століття, у цілі віки, 

Година негоди, що люд український гнітила. 

Із сивої пам’яті сміло ідуть козаки, 

А шаблі — мов блискавка, сині жупани — мов крила. 

 

Учень 

Пам’ятаймо, чиї ми сини, 

Коли будні на серці чи свято, 

Знову бачиться з давнини 

Україна — зажурена мати. 

І зруйнована бачиться Січ, 

Де мій пращур лежить серед поля, 

А йому похилилась до віч 

Україна, немов Тополя. 

 

Учень 

Сину, сину... А він мовчить... 

Сину, сину, скажи що-небудь... 

Жовте листя на вітах тремтить, 

І летять журавлі у небо. 

  

Учень 

Затуляли чужинці в обіймах наш рот, 

І перевертні кривдили зраджену мову, 

Вилив душу в пісні український народ, 

І живе мій народ у співучому слові. 

  

Пісня «Україно,моя Україно» 
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5. Робота з Конституцією України. Стаття 20  

          Державними символами України є Державний Прапор України, 

Державний ГербУкраїни і Державний Гімн України.  

Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг 

синього і жовтою кольорів.  

           Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого 

Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що 

приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 

Ради України.  

              Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої 

Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).  

Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із 

словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами 

від конституційного складу Верховної Ради України.  

         Опис державних символів України та порядок їх використання 

встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України.  

Столицею України є місто Київ.  

6. Державні символи України 

Герб Наш 

герб тризуб Це воля, 

славай сила. Наш 

герб — тризуб. Недоля 

нас косила. Та ми 

зросли, миє, Ми 

завжди будем Добро і 

пісню 

Несемо ми людям. 
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 Наталя Поклад 

 

Гімн 

Слова палкі, мелодія врочиста... 

Державний Гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста 

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна, 

Хай чують друзі й вороги, 

Що Україна вічна, незнищенна, 

Від неї ясне світло навкруги 

Наш стяг - пшениця у степах 

Під голубим склепінням неба'. (Прапор), 

 

- Учень.Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих 

горизонтальних смуг  синього і жовтою кольорів 

 

Прапор - це державний символ, 

Він є в кожної держави; 

Це для всіх ознака сили, 

Це для всіх ознака слави. 

Синьо-жовтий прапор маєм: 

Синє небо, жовте — жито; 

Прапор свій оберігаєм, 

Він святиня, знають діти. 

Прапор свій здіймаєм гордо, 

Ми з ним дужі і єдині, 

Ми навіки вже — народом, 

Українським в України 
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7. Вікторина 

1. Назвіть один із найдавніших знаків, який є гербом України.  

(Тризуб)  

2. Коли було прийнято постанову про Державний прапор України і якого він 

кольору?  

(28 січня 1992 p., жовто-блакитний)  

3. Як називається Гімн України?  

("Ще не вмерла Україна")  

4. Хто є автором слів Гімну України?  

(Павло Чубинський)  

5. Назвіть український Національний герб.  

(Тризуб)  

6. Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній символіці.  

(Гімн)  

7. Назвіть композитора, який вірш П. Чубинського поклав на музику, цей твір 

невдовзі став гімном.  

(Михайло Вербицький)  

 

III. Підсумок уроку 

 Україна може вижити і повинна вижити і — насамперед завдяки її культурі. Бо це 

— єдиний посланець душі України, її людська і творча суть. Час минає, а все, що 

талановито закарбовано у слові, залишається з нами і залишиться після нас. 

Утверджуймо Україну Духу, Україну Розуму, Україну Серця — навіки, до 

нескінченності, — на Радість Світам! 
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ДОДАТОК  16 

Пастернак Алла Віталіївна, 

педагог - організатор 

 

УРОК МУЖНОСТІ ДО ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА ТА  

ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Тема."Ми - діти твої, Україно!" 

Мета: виховувати патріотичні почуття  у дітей до своєї країни, символів 

України: прапора, герба та гімну, хлібу на вишитому рушникові; розвивати 

вміння  уважно слухати музику, співати та виразно читати вірші, сприяти 

розвитку  у дітей акторських здібностей. 

Обладнання: Приміщення, де проходить свято,  прикрашене квітами, 

рушниками, вишиванками, керамікою, старовинними ужитковими речами, 

портретами народних героїв, українських письменників, діячів культури, у 

кутку прапор України, ілюстрації символів України.  

 На стінах кілька висловлювань про рідний край: 

    Україно моя, Україно, я для тебе у світі живу. (Д. Павличко) 

    Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна. (В. Коломієць) 

    З нею я ділити буду 

    радощі, турботи і жалі, 

    Бо у мене стукотить у грудях 

    Грудочка любимої землі.  (Василь Симоненко) 

Прислів'я: 

    Кожному мила рідна сторона. 

    За рідний край хоч помирай! 

    Всюди добре, а вдома найліпше. 

    Який рід, такий плід. 

    Рідна мова дорога людині, як саме життя. 

Під музику до пісні "О, Україно!" діти заходять у зал 
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Ведуча № 1:Добрий день, всім, хто зібрався тут нині 

                          Добрий день, всім, хто слухає нас! 

                         Добрий день нашій славній країні! 

                         Шановні гості, ми вітаємо Вас! 

Ведуча № 2: Добрий день, дорогі друзі, шановні гості! Вітаємо вас з з добрим, 

мирним, світлим і святковим днем всіх Вас! З  Днем Прапора та 24 – річницею 

Незалежності України! 

Учень 1. Де зелені хмари яворів 

Зупинили неба синій став,  

На стежині сонце я зустрів,  

Привітав його і запитав. 

 

Учень 2. Всі народи бачиш ти з висот,  

Всі долини і гірські шпилі. 

Де ж найбільший на землі народ? 

Де найкраще місце на землі? 

 

Учень 3. Сонце усміхнулося здаля: 

- Правда, все я бачу з висоти,  

Всі народи рівні, а земля 

Там найкраща, де вродився ти! 

 

Учень 4. На світі білому єдине,  

Як і Дніпрова течія 

Домашнє вогнище родинне,  

Оселя наша і сім'я. 

 

Учень 5. В щасливі і в тяжкі години - 

Куди б нам не стелився шлях - 
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Не гасне вогнище родинне,  

В людських запалене серцях. 

 

Учень 6. Люблю я край наш дорогий,  

Що зветься Україна. 

Вітчизні хочу я своїй 

Зрости достойним сином. 

 

Учень 7. Боже великий, єдиний! 

Нам Україну храни! 

Волі і світла промінням 

Ти її освіти. 

Учень 8. Любіть Україну, як сонце любіть. 

Як вітер і трави, і води. 

В годину щасливу, і в радості мить 

Любіть у годину негоди... 

Ведуча № 1:Україно! Мій духмяний дивоцвіт 

голубінь над чистим золотом колосся. 

Через терни йшла до волі стільки літ, 

І настав той світлий день коли збулося! 

Ведуча № 2:   24 –го серпня 1991 року Верховна Рада країниурочистоприйняла 

АКТ про проголошенняУкраїни незалежною, самостійною, демократичною 

державою. 

Разом. З Днем народження, незалежна Україно! 

Читець: 

... Народилась Україна Нова,  

Небувала, чиста, як дитя,  

Україна Зоряної Мови,  

Україна Божого Буття!  

Україна казки і кохання.  
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Та Держава, де щезає тлінь.  

Україна творчого повстання  

Для усіх безсмертних поколінь.  

Україно, вернуться до тебе - 

Матері, сторожові вогні,  

Ясні зорі  і хмарини з неба,  

Козаки воскреслі і пісні.  

Прийдуть квіти і маленькі діти.  

Прийде казка і пташиний спів,  

Забринять у просторі сюїти  

Всіх дерзань і небувалих снів.  

Україно-Матінко! Воскресни!  

Тануть сни і котяться в імлу...  

І Софія - Мудрість Пречудесна  

Вже стоїть на Київськім Валу!  

Побратими, гляньте на руїни – 

То ж не прах, не камені прості!  

То в Руці Святої України  

Всесвіту Ворота Золоті! 

Ведуча № 1:  Народе України! Твоєю силою, волею, словом утвердилась на 

нашій рідній землі самостійна Українська держава –Україна. 

Ведуча № 2: 

Все, що мріялось віками, 

Сповнилось, настало! 

Ведуча № 1: 

”Ще не вмерла Україна! ”- 

Гордо прозвучало! 

Ведуча № 1: Урочистий захід, присвячений  Дню Прапора та  __ - річниці 

Незалежності України оголошуються відкритими. 

Всі присутні, стоячи, співають гімн "Ще не вмерла Україна" 
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Ведуча № 2:  Щасливі ми, що народилися і живемо у такій чудовій, багатій, 

мальовничій землі, у нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут 

живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Де б 

ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, 

зачувши рідне слово. 

Ведуча № 1: Всевишній Боже, дякую Тобі, що Ти створив мене вільним 

Українцем, сином українського народу, дитиною багатої і великої землі. Дякую 

Тобі, Всещедрий, що Ти дав моєму народові чарівну мову й пісню. 

Ведуча № 2:  Всевишній Творче, поможи моєму народові діждати кращої долі 

на власній багатій, великій землі.  

Пісня  "Молитву за Україну" 

Ведуча № 1: До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним 

шляхом, дорого за неї заплатила. За нею - і трагічні, і героїчні сторінки історії 

нашого народу. 

1 дитина.  

Станьмо, станьмо на коліна,  

Помолімось, брате мій.  

За тих Героїв України,  

Що йшли за волю в смертний бій.  

2 дитина. 

Станьмо, станьмо на коліна,  

Хай сняться хлопцям світлі сни.  

Хай знає ненька-Україна,  

Які у неї є  сини.  

3 дитина. 

Станьмо, станьмо на коліна  

І до землі схилімо стяг.  

Згадаймо всіх, кому Вкраїна  

Була дорожча за життя.  

Хвилина мовчання 
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Дитина 1. 

Я - землі цієї паросток зелений, 

Я - землі цієї крапля дощова. 

Заплелись у мені, приросли до мене 

Жито і дерева, квіти і трава. 

Дитина 2. 

Зацвітає калина, зеленіє ліщина, 

Степом котиться диво-трава. 

Це - моя Україна, це - моя Батьківщина, 

Що, як мама, як тато, - одна.  

Пісня "Рідний край" 

Ведуча № 1: Ти чуєш, як шумить Дніпро, 

Як лине пісня солов’їна? 

То все на щастя, на добро, 

То наша рідна Україна. 

Ведуча № 2: Вишита колоссям і калиною, 

Вигойдана співом солов'я, 

 Звешся величаво - Україною, 

Земле зачарована моя. 

Ведуча № 1: Нині свято нашого народу, 

Свято України, її роду! 

Ще пройти доріг нам слід багато... 

Свято майбуття, надії свято. 

Пісня  «Незалежна  Україна» 

Ведуча № 2:  Україна… Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана, 

зеленню закосичена.   

Ведуча № 1: У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна має багате 

й славне минуле.   

 Ведуча № 2: Кожна держава має три найголовніших символи: Гімн, Прапор та 

Герб. Є такі символи і у нашої держави. 
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Ведуча № 1: Державний Гімн – це урочистий національний поетико-музичний 

твір, що представляє Вітчизну, історичні події та їх героїв, і в силу цього 

визнаний у встановленому порядку одним із символів держави. 

Ведуча № 2: Державним Гімном України є пісня «Ще не вмерла Україна», 

слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. 

Дитина 3:  

Прапор – це державний символ 

Він є в кожної держави. 

Це для всіх – ознака сили, 

Це для всіх – ознака слави. 

Ведуча № 1: Символами України є чисте небо – символ миру та пшеничне поле 

– символ достатку. 

Під синім небом України  

Зазолотилися жита  

чуйнім серці воєдино  

З'єдналась палітра та.  

Бо ще дано нам споконвіку –  

Душею, що не любить крику 

 Єднати землю й небеса. 

Ведуча № 2: Згідно з Указом Президента України від 23 серпня 2004 року цей 

день Днем Державного Прапора. 

Дитина 4: 

Синьо-жовтий прапор України 

Це безхмарне небо, синє-синє, 

А під небом золотіє нива 

І народ – і вільний і щасливий. 

Ведуча № 1: 23 серпня в Україні щорічно відзначають День Державного 

Прапора. 

Дитина 5: 

З днем народження, моя державо, 
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З святом тебе добрим і святим! 

Нехай лине завше тільки добра слава 

Про мою країну звідусіль луна. 

Дитина 6:  

Розквітай же, прекрасна Україна, 

Рідна земле, матінко моя 

Хай лунає мова солов’їна 

Пісня неповторная твоя. 

Пісня «Пісня солов'їна» 

Ведуча № 2: І як з давніх пір у нас ведеться, - 

Хліб святий до свята знов печеться! 

Хлібом-сіллю Вас ми зустрічаєм. 

І у нас на святі всіх вітаєм!                  

Лунає стукіт. Заходять українка - дівчинка і  українець - хлопчик з хлібом 

Дівчинка - українка:Доброго дня всім ! 

Ведуча № 1:Доброго дня ! Звідки ви  і хто такі ? 

Хлопець і дівчина разом:   Українці ми! 

Ведуча № 2:Де живеш ти, хлопче, нині? 

Хлопчик - українець: 

В тополиній Україні 

Син я України-неньки 

Українцем я зовуся 

Й тою назвою горджуся. 

Ведуча № 1:А по чім  тебе пізнаю? 

Хлопчик - українець: 

По вкраїнському звичаю                

В мене вдача щира й сміла 

І душа моя здорова, 

Українська в  мене мова. 
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Ведуча № 2:А ти, дівчино, гарненька? 

Дівчинка - українка: 

Доня України – неньки 

Українкою зовуся. 

Українці – батько і матуся 

На Вкраїні родилася 

В свою маму  удалася. 

Ведучі разом. Ласкаво просимо! 

Дівчинка - українка: 

Хліб — сіль на рушнику несу. 

Любов несу всесвітню. 

Люблю людей я над усе, 

Як люблять землю рідну. 

Прийміть цей хліб, 

Як символ достатку і життя. 

Хлопчик - українець: 

Даруєм хліб на рушнику - 

І ніби між серцями сонце сходить, 

Таке ясне, неначе згода 

Між двох людей і між народів. 

Дівчинка - українка: 

Даруєм хліб на рушнику 

На доброту і на взаємність, 

І відстані найдальші меншають, 

І радісніше жити на віку. 

Хлопчик - українець: 

Допоки хліб — допоки світ, 

З ним щастя і великі справи. 

Подоба в нього від землі, 

А суть — од правди. 
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Дівчинка - українка: 

За стародавнім українським звичаєм 

Усіх присутніх радо пригощаєм  

Свіжим Бережанським короваєм! 

Усіх присутніх пригощають короваєм 

Ведуча № 1:Живи, Україно, славетна земля, 

живи, Україно, живи, незалежна 

соборна держава, ти наше життя! 

І щире бажання, і радість безмежна. 

Ведуча № 2:Ведуть нас вперед, за нове майбуття, 

Дніпро і Карпати, степи стародавні, 

І Чорного моря хвиляста краса, 

Вони ще побачать діла наші славні, 

Бо воля народна здійснить чудеса! 

Ведуча № 1: Урочистий захід, присвячений  Дню Прапора України та 24- 

 річниці Незалежності України оголошуються закритим. 

Лунає Державний Гімн України 

Ведуча № 2: Ми щиро всіх зі святом привітали 

Рідну Україну величали, 

І звучала мова наша рідна, 

І пісня дзвеніла гордо. 

Ведуча № 1: Щоб стелилась доля наша рушниками, 

Щоб колосилися поля житами. 

Зі святом вас, дорогі друзі! 

 З днем народження, країно! 

Крокуй, незалежність, веди Україну. 

Ведуча № 2:   

Крокуй, незалежність, веди Україну. 

Нехай хвилі щастя виносить Дніпро. 
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І вічно пророчі слова твого сина, 

Що розум засіяв для нас на добро 

Квітуй, Україно, та так, щоб почули, 

Що є на планеті красуня така. 

Пісня «На нашій Україні» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 



177 
 

 

 

 


	bookmark1
	bookmark2
	bookmark13
	bookmark0

