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ВСТУП 

Школа хоч трохи, та має бути   

попереду розвитку суспільства і   

показувати шлях людству в часі і просторі 

О.А.Захаренко 

Школу нерідко порівнюють із своєрідною проекцією суспільства, в 

якому вона працює. Соціальне оточення завжди помітно впливає на школу. 

Вона теж по-своєму впливає на навколишнє середовище, насамперед, через 

підготовку трудової змін. Тому потужна сила шкільного колективу 

спрямована на досягнення у процесі виховання головного - формування в 

учнів високої свідомості, загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до 

праці, до батьків, до національних традицій, інших цінностей, які складають 

менталітет українського народу.  

Усе це духовне багатство у певній мірі і в різних формах потрібно  

використовувати і впроваджувати у школі. Тому система виховної роботи 

повинна бути чітко зорієнтована на те ,щоб надійно утвердити виховання 

учня-патріота, учня - поціновувача національних традицій та 

загальнолюдських цінностей.  

Виховання неможливе без тісної співдружності школи і сім’ї ,тому наш 

педагогічний колектив прагне створити належні умови для спільної роботи 

батьків та вчителів, а конкретніше - батьків і класних керівників. Ми 

вважаємо, що батьки мають добровільно брати участь в усіх шкільних 

заходах, а не лише приходити на збори та урочисті свята. І нам слід шукати 

ненав’язливі шляхи прилучення батьків до школи, відкривати в кожному із 

них індивідуальну неповторність, педагогічне обдарування й майстерність.   

Уважне ставлення до навчальних досягнень, високе цінування спільної 

діяльності учня й батька – важливий чинник стимуляції бажання дітей бути 

кращими. 

Спостереження вчителів за моральною вихованістю учнів, 

індивідуальні бесіди з батьками допоможуть нам, учителям, виховати 

свідомих учнів, патріотів своєї землі. 
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Національно-патріотичне виховання є складовою загального 

виховного процесу підростаючого покоління. Воно формується на прикладах 

історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки 

визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і 

спорту. 

Національно - патріотичне виховання в школах здійснюється на всіх 

етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність 

особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання 

громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного 

вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України. 

Напрямки роботи школи з національно-патріотичного виховання: 

− формування  патріотизму, відповідальності за долю нації, держави; 

− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, 

внутрішньої потреби бути громадянином України; 

− формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, 

прапора, Гімну України; 

− збереження і продовження українських культурно – історичних традицій; 

− виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, 

історії; 

− формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної 

землі, родини, народу; 

− формування соціальної активності; 

− виховання правової культури особистості; 

− формування й  розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей; 

− формування в  учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, 

високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху; 

− сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, 

задоволення  естетичних та культурних потреб особистості; 

− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадській діяльності.  
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Заходи з патріотичного виховання, які проводилися у навчальному 

закладі протягом 2015/2016 навчального року 

 

У навчальному закладі патріотичне виховання здійснюється через 

різноманітні методи залучення дітей до вивчення історії українського 

народу, рідної мови, національної культури та самосвідомості. 

Перший урок 

Перший урок в 2015/2016 навчальному році був пов’язаний з темою 

українського державотворення, зміцнення та розвитку держави, історичної 

долі України та з історією виникнення її державних символів.  

 

День здоров'я 

24 вересня 2015 року у навчальному закладі відбулося спортивне свято 

«День здоров'я». На свято завітав почесний гість: Депутат Харківської 

міської ради Олександр Іванович Василенко, який разом зі своєю командою 

зіграли у футбол з командою школи та побажали учасникам наснаги та 

наступних перемог. 
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День захисника України та українського козацтва 

 

 14 жовтня 2015 року, у день Покрови Пресвятої 

Богородиці водночас, який ще вважають Днем 

Українського козацтва, наша держава відтепер 

відзначає ще одне свято: «День захисника 

України». Цього дня вшановують пам’ять тих, хто 

у різні часи боронив нашу землю від ворога. Для нас це свято не тільки 

народне і релігійне, а й національне. Свято звитяги, мужності та героїзму. 

З метою виховання української молоді в дусі військових традицій 

Українського народу, формування патріотично зрілої особистості та на 

виконання листів Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-

455 «Щодо заходів з відзначення Дня захисника України», від 25.09.2015 № 

1/9-459 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України» з 12 по 16 

жовтня 2015 року у загальноосвітніх навчальних закладах оголошено 

Тиждень мужності та пошани. У рамках Тижня мужності та пошани у 

навчальному закладі для учнів пройшли уроки мужності, години 

спілкування, виставки малюнків, плакатів з відповідної тематики. Було 

організовано спортивні ігри, козацькі розваги. 
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Тиждень толерантності 

 

З 16 по 20 листопада 2015 року в школі проходив Тиждень 

толерантності. В рамках тижня були проведені виховні години та години 

спілкування, опитування, книжкова виставка та гра-вікторина за казками 

"Чарівні герої". 
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День пам'яті жертв голодомору 

З метою гідного вшанування 

загиблих від геноциду Українського 

народу, вчиненого тоталітарним 

режимом 27 листопада 2015 року в 

школі пройшли такі заходи: 

 

- Урок пам'яті "З присвятою замордованим голодом..." для учнів 9-10 класів; 

 

- єдині виховні години; 

 

- перегляд документального фільму: "Час темряви"; 



9 

 

- акція "Запали свічку". 

День вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

У цей день були проведені виховні години "Мій біль-

Чорнобиль",тематична виставка літератури в бібліотеці та виховний захід 

"Вони першими ринулись в бій", присвячений людям, які першими прийняли 

на себе всі наслідки аварії на ЧАЕС. 
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День Соборності України 

 З метою виховання патріотичних 

почуттів у підростаючого покоління з 

18 січня по 22 січня було проведено 

заходи, присвячені Дню Соборності 

України. З учнями школи було 

проведено єдині уроки патріотизму 

"Соборна мати - україна, одна на всіх, як оберіг". Також було проведено 

виховний захід "Єднання заради незалежності", в якому прозвучали імена 

діячів, котрі боролися за воз'єднання українців в єдину державу. 

Тиждень природничих та історичних наук 

З 15 лютого 2016 року по 19 лютого 2016 року в школі проходив 

тиждень природничих та історичних наук. У рамках тижня з учнями 5-10-х 

класів були проведені такі заходи: виставка малюнків та рефератів "Україна - 

мій рідний дім"; віртуальна подорож "Замками України"; гра "Патентне 

бюро"; урок-конференція на тему "Українська революція"; географічна 

вікторина "Подорож Україною". 
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День пам'яті Героїв Небесної Сотні 

20 лютого в Україні відзначається 

День Героїв Несної Сотні. На знак 

вшанування відваги, сили духу і стійкості 

громадян, які віддали своє життя під час 

Євромайдану, в школі були проведені 

єдині виховні години. 
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Конкурс учнівської творчості 

 9 березня 2016 року у 

навчальному закладі пройшов 

конкурс учнівської творчості, 

присвячений Шевченківським дням 

під гаслом "Об'єднаймося ж, брати 

мої". 

 

 

Тиждень англійської мови 

В рамках тижня англійської мови, 

який пройшов з 14.03.2016 по 18.03.2016, 

були проведені наступні заходи: квест з 

учнями 5-А класу, День малювання "Art's 

Day" з учнями 2-А класу, лялькове шоу 

"Puppet show" та вистава "Дім, який 

побудував Джек". 

Учнями школи були намальовані стіннівки та плакати. 

Найактивніші учні були відзначені грамотами та солодкими 

подарунками. 
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Тиждень української мови та літератури 

У навчальному закладі пройшов 

тиждень української мови та літератури з 

21 по 25 березня 2016 року. 

На початку тижня було проведено конкурс 

стіннівок на тему "Народознавство". 

23 березня учні під керівництвом учителів підготували та провели 

літературно-музичну композицію "Мій рідний краю, Україно, найкраще 

місце на землі", у якій взяли участь учні 5-10 класів. Прозвучали українські 

народні пісні, учні 9-го класу інсценували уривок з поеми Т.Г.Шевченка 

"Катерина", учні 10-го класу - з "Лісової пісні" Лесі Українки, провели веселі 

перерви, учні 5-го класу показали виставу "Пан Коцький". 

                 

24 березня було проведено український благодійний ярмарок. Учні 5-10 

класів представили українські національні страви, які приготували 

самостійно та з допомогою батьків; презентували їх. Кошти, зароблені від 

продажу страв, учні вирішили витратити на благодійність. 
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Зустріч з нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

19 квітня 2016 року у 

навчальному закладі проведено зустріч 

учнів шкіл Комінтернівського району з 

представниками Комінтернівської 

районної організації "Союз-Чорнобиль 

Україна" із нагоди 30-ї річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС та вшанування ліквідаторів аварії. 

З 19 квітня по 26 квітня 2016 року в навчальному закладі було 

проведено заходи із нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС та 

вшанування ліквідаторів наслідків аварії. 

Учні мали змогу ознайомитися з минулим нашої країни, наслідками 

аварії на ЧАЕС, пригадати людей, які приймали участь в ліквідації аварії на 

ЧАЕС. Учні зробили виставку малюнків, відвідали тематичну виставку 

літератури в шкільній бібліотеці. 
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День Цивільного Захисту 

21 квітня 2016 року в 

навчальному закладі пройшов День 

цивільного захисту. 

План проведення Дня ЦЗ 

передбачав:  

• проведення урочистої лінійки; 

• рух учнів 1-10 класів за 

маршрутними листами по опорним пунктам (центр моніторингу знань дій з 

правил дорожнього руху, особистої безпеки життєдіяльності, першої 

медичної допомоги, демонстрації ЗІЗ); 

• перегляд виступу агітбригади ДЮП; 

• перегляд фільму; 

• виставку стіннівок, плакатів та малюнків; 

• конкурс малюнків на асфальті з тематики дотримання заходів 

безпеки;• проведення уроків за програмою ЦЗ; 

• спортивні змагання; 

• показові виступи невоєнізованих формувань. 

У проведенні Дня Цивільного захисту взяли участь:- курсанти Академії 

внутрішніх військ України. 

Найактивніші учасники Дня Цивільного захисту отримали грамоти від 

адміністрації школи.  
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Зустріч з учасником бойових дій в зоні АТО 

5 травня 2016 року до нашої школи завітав випускник 2008 року 

Чупахін Андрій Олександрович – учасник бойових дій в зоні 

антитерористичної операції, старший лейтенант. На зустрічі були присутні 

учні 9-А та 10-А класів. Учні слухали розповідь про службу у Збройних 

силах України, побачили спорядження сучасного українського солдата, склад 

медичної аптечки. Андрій показав учням свої нагороди, які він отримав під 

час служби та звільнення Маріуполя. Діти з цікавістю слухали свого земляка-

героя, ставили йому запитання про військову підготовку,про побут солдат в 

зоні АТО. А наприкінці зустрічі учні запросили Андрія частіше відвідувати 

рідну школу. 
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Українська пісня єднає нас! 

 6 травня 2016 року у рамках 

національно-патріотичного виховання, з 

метою виховання у дітей любові до рідної 

мови, Батьківщини, поваги до 

національно-культурних надбань учні 1-

10-х класів взяли участь у творчому 

конкурсі "Українська пісня єднає нас!" 
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Військово – спортивна гра "Патріот" 

Литвиненко Антон та Жуков Богдан, учні 10-А класу, члени збірної 

команди Комінтернівського району, отримали перемогу в командному заліку 

у міських змаганнях військово-спортивної гри "Патріот" серед 

загальноосвітніх навчальних закладів м.Харкова. 
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Педагогічна рада у навчальному закладі на тему «Роль національно-

патріотичного виховання у навчально - виховному процесі школи» 

Час іде вперед, суспільство розвивається, а, отже, демократичні 

процеси у державі потребують вироблення нових суспільних вимог до освіти. 

Сьогоднішня школа пішла вперед шляхом прогресу. Це школа самореалізації 

і само актуалізації особистості. Відповідно Закону України «Про загальну 

середню освіту» (стаття5) виховання громадянина має бути спрямованим 

передусім на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України. 

В.Сухомлинський писав: «Виховання патріотичної свідомості, почуттів 

і переконань  нерозривно пов’язане з розумовим, моральним, трудовим, 

ідейно-світоглядним, естетичним, емоційним становленням особистості. 

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яке проникає в усе, що 

пізнає, узнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка 

формується. Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів, 

як єдність думки і справи, дуже складно пов’язаний з освіченістю, етичною, 

естетичною, емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою 

працею». 

Актуальність національно-патріотичного виховання особистості в 

умовах глобалізації значною мірою зумовлюється вимогами сучасних 

державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної 

справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові 

можливості для розвитку та застосування їхніх потенційних здібностей. 

Отже, проблема патріотичного виховання, як і в попередні роки, 

залишається значущою і важливою. Тому, вважаємо, що будь-яка 

національна школа передовсім має виховувати справжніх громадян України. 

Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне 

виховання молоді. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, 

суспільне життя, етико-моральні засади. Можна багато говорити про 

виховання молоді, як абстрактної маси, але ті пафосні розмови ні до чого не 

призведуть. Під словом «молодь» ми повинні вбачати своїх дітей, методику 
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виховання молоді ототожнювати з вихованням власних. Якими б ми хотіли 

бачити своїх дітей? 

Чесними, вихованими, добрими людьми, які поважають старше 

покоління. Ці якості можна об’єднати в етично-моральну групу, без якої 

жодне суспільство не існує. Для того щоб виховати ці якості, ми намагаємося 

привити дітям гуманне ставлення до оточуючих, закласти основи суспільної 

моралі. 

Патріоти своєї держави - це свідомі громадяни. Люди, які пам’ятають 

своє коріння й шанують пам'ять предків, громадяни, які готові в будь - який 

момент віддати своє життя за Батьківщину. Ці якості можна об’єднати в 

національно-патріотичну групу. 

Людина може відчувати себе вільною лише тоді, коли є економічно 

незалежною, має стабільний дохід, є юридично захищеною, має свободу 

думки, право вільного вибору. Ці чинники можна об’єднати в суспільно-

економічну групу. 

Всі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими, сильними, 

загартованими морально та фізично. Здорова молодь – здорова нація – 

здорова держава. 

Гармонія й одночасна присутність всіх цих чинників привела б нас до 

ідеального суспільства. Проте, на жаль, на даному етапі розвитку України 

існує ряд факторів, які впливають на формування процесу виховання молоді.   

  Сучасна молодь залишається сам на сам зі своїми проблемами, не має 

соціальної підтримки й не може визначитись в різноманітних політичних, 

соціальних, економічних, морально-етичних напрямах. 

Щоб змінити становище на краще, нам необхідно зрозуміти, що не 

можна за короткий період часу змінити молодь, не змінивши суспільство. 

Ось чому, стрижнем усієї системи виховання в Українi повинна бути 

національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючогo, консолідуючого фактора у 

суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції 

людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. 

Національний xapaктep виховання полягає у формуванні молодої людини як 
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громадянина України. Ця проблема вже  багато років «вирішується» на 

державному рівні, в той час, як вчителі, в своїх повсякденних справах 

пробуджують в учнів патріотичні почуття.  

Виховний процес у школі має особливе значення  за нового підходу до 

виховання, коли воно трактується як закономірна, послідовна і неперервна 

зміна мотивів розвитку взаємодіючих суб’єктів. Виховання розглядається як 

розвиваюча відкрита система, основним системоутворюючим фактором 

якого є педагогічна взаємодія. 

Одна з найскладніших і найгостріших проблем, над якими треба 

працювати і в теоретичному і в практичному планах – це проблема 

виховання моральних цінностей засобами слова, адже слово вчителя, як 

інструмент впливу на душу вихованця, нічим не замінити.  

На його погляд, тонкість внутрішнього світу людини, благородство 

морально-емоційних стосунків не утвердити без високої культури словесного 

виховання. слово вчителя пробуджує у малої дитини, а потім і в підлітка, 

юнака, дівчини відчуття людини – глибоке переживання того, що поруч із 

нами завжди є людина зі своїми радощами, печалями, запитами, проблемами. 

У нашій  школі система заходів морального виховання спрямовується 

на формування духовної особистості, на виховання учня як громадянина, 

патріота. Успішне розв’язання цієї проблеми залежить від взаємовідносин 

школи та сім’ї, від пошуку своєрідних механізмів громадсько – 

патріотичного виховання, від розвитку в учнів патріотичних почуттів. 

Справжня суть виховної роботи полягає не у наших розмовах з 

дитиною, не безпосередньому впливові на дитину, а в організації життя 

дитини. 

У школі педагогічні працівники відшукують нові форми організації 

життя і діяльності учнів, відроджують або знаходять шляхи взаємодії з 

дітьми. Проводиться позаурочна навчально-виховна робота, де діти задіяні в 

гуртках, спортивних секціях. Кожен захід, проведений у школі, проникнутий 

любов’ю, повагою, патріотизмом. Колектив нашої школи працює над 
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відродженням звичаїв і традицій українського народу, фактів і цікавинок, що 

стосувалися історії рідного села, школи.  

Саме тому у нашій школі проводиться  багато свят, бесід,  диспутів, 

виховних годин, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших 

громадянських якостей молодого покоління, формування їх активної 

життєвої позиції, спрямування процесу самовиховання патріота-українця. 

Завжди особлива увага приділялась прищепленню знань про народні 

символи України і їх вшанування. 

Шляхами реалізації громадянсько-патріотичного виховання у 

позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та декади: місячники 

військово-патріотичного виховання, декада правових знань ( грудень), мітинг 

біля пам’ятника Скорботної матері до дня Перемоги. 

Кожен клас середньої та старшої ланки школи має "підшефних" 

ветеранів, яких вітає на свята та надає допомогу. До визначних подій в житті 

країни в школі проходять уроки мужності, години пам'яті, виховні години. 

Вихованню національної свідомості учнів сприяють й інші свята: 

"Козацькому роду нема переводу», Шевченківські дні у школі, зустріч із 

письменниками рідного краю. В напрямку патріотичного виховання в школі 

відбуваються різноманітні конкурси та змагання. В школі щорічно проходить 

огляд - конкурс військово – патріотичної пісні серед 5-11класів. До дня 

Збройних Сил України військово – спортивні змагання юнаків 9-11 класів, 

конкурсні програми «Ну-мо хлопці, козаки», спортивні родинні свята - 

змагання "Мама, папа, я - спортивна сім'я. (Показ презентації ) 

Громадянська освіта  учнів – це навчання  демократії, важливий засіб 

формування політичної культури. І в цьому напрямку важливою є робота з 

лідерами учнівської молоді та дитячої організації, які існують у школі. 

Патріотизм – це коли ти не соромишся своєї збірної з футболу, навіть 

після провального матчу. Патріотизм – це кожний день, проведений 

працівником-спеціалістом на державній службі. Патріотизм – це кожний 

«привіт» у відповідь на «прівєт» І, без сумніву, патріотизм – це чудове 

почуття гумору, яке допомагає пережити будь-які негаразди. І якщо хоч 
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якесь зернятко моралі проросте в серцях учнів – то буде нашим маленьким 

внеском у загальнодержавну справу виховання нового покоління 

українського народу.  

Як метод виховання патріотів, застосовуємо і проектну діяльність. 

Змістовно, цікаво, творчо підійшли учні і вчителі школи до створення 

проекту «Школа майбутнього». Учасникам необхідно було уявити школу 

майбутнього, де будуть навчатися  їхні  діти, внуки, де хотіли б учитися і  

вони. Якою вона має бути, а якою ні?... Що  збереже від сучасної школи, а 

чого у ній не буде? Які мови вивчатимуться? Чи носитиметься  шкільна 

форма? Як вивчатимуться  національні  історія та культура? 

 Отже, з метою проведення роботи що до підготовки випускників 

школи, які мають загальноєвропейський рівень  середньої  освіти, необхідно  

формувати у них цілісне  сприйняття  світу й себе, гармонію світу і  

особистості. На сучасному етапі  маємо виховати у молоді  пріоритет  

загальнолюдських  цінностей у духовному розвитку  особистості на 

національному  підґрунті, допомогти оволодіти теоретичним характером  

знань та переконань в усіх галузях науки, моралі, мистецтва, релігії, 

усвідомлено вибирати свої соціальні переконання. Патріотизм – це не лише 

велика любов, але й високий обов’язок кожного педагога, кожного учня. 
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ВИСНОВКИ 

Патріотизм - загальнолюдська цінність, яка у людині виховується у 

процесі становлення особистості, в процесі виховання і впливу засобів 

масової інформації на кожну дитину. Патріотичні почуття - це сплеск емоцій, 

які трапляються в пориві спільної праці,щоб знайти вихід із 

безвихідності,щоб захистити свою незалежність і волю. Патріотизм-це святе 

почуття, яке не піддається осміюванню, яке кличе на подвиг і навіть до 

самопожертви в ім’я Батьківщини, в ім’я дітей, яким належить майбутнє, в 

ім’я  людини. Учитель чи батько повинен вкласти все це в кожного учня. 

Патріотизм – переконання, що твоя країна краща за інші  тому, що саме 

ти в ній народився.  

«Школа має жити з мрією, яка досяжна, важка, але об’єднує всіх: і 

дітей, і дорослих. Зірка повинна бути над кожним домом , в душі кожної 

людини. Без неї тужливо і пусто» 

Тож , пам’ятай , що школа – це острівець культури на селі , яку нікому 

піднімати, крім самої школи, зразок високої моральності , центр духовного 

життя односельців. Вона може бути такою тільки тоді, коли в ній будуть 

навчатися учні з розвинутим  почуттям відповідальності, національної  

гордості, світлої любові до рідного краю, до своєї Вітчизни, справжні 

патріоти своєї землі,учні, які у майбутньому стануть громадянами ,гідними 

своєї країни й свого часу.  

Успіх у вихованні значною мірою залежить від ставлення дітей до 

школи. Байдужість , звичайне перебування в ній, безбарвність навчальних 

буднів - ось де початок халатності у навчанні й порушенні дисципліни на 

уроці, громадської пасивності. Від любові до школи, діяльної , активної, бере 

початок багато кращих поривань душі. 

Таким чином, вся робота в навчальному закладі підпорядкована 

комплексному підходу до формування національно-патріотичних якостей 

дитини, майбутнього патріота незалежної України. Навчаючи – ми 

виховуємо, а виховуючи – ми навчаємо жити  в гармонії із своїм внутрішнім 

світом, створюємо умови для реалізації внутрішнього потенціалу кожної 
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дитини, розкриття її  здібностей, обдарувань та талантів. Головне в цій роботі 

– сформувати особистість із стійкими національно-патріотичними якостями. 

 Система національно-патріотичного виховання, створена в нашій 

школі, реально допомагає керувати процесом виховання в молоді почуття 

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 

громадянської позиції, надає всій проведеній роботі системності, 

послідовності й цілеспрямованості, забезпечує спадкоємність в організації та 

розвитку національно-патріотичної діяльності школярів. Розуміючи всю 

складність питання патріотичного виховання, ми вважаємо, що школа 

повинна прийняти на себе основне навантаження з патріотичного виховання 

молоді, адже саме тут базується наше майбутнє, майбутнє Батьківщини. 

Схиляємося до думки, що виховання громадянина-патріота було, є й надалі 

буде стратегічною метою нашої школи.  

 Патріотична свідомість наших громадян залишається найважливішою 

цінністю, однією з основ духовно-моральної єдності суспільства. Виховати 

людину, яка любить свою землю, народ, яка готова до захисту своєї 

Батьківщини, — дуже непросте завдання. Але воно, безумовно, здійсненне, 

якщо ми, педагоги, будемо виконувати його з любов’ю й добротою, не 

забуваючи мудрих слів: «Учень — це не посудина, яку потрібно наповнити 

знаннями, а факел, який потрібно запалити!» Від того, як буде поставлена 

робота з патріотичного виховання у всіх школах нашої країни, залежить наше 

майбутнє.  

 Дуже хочеться, щоб система національно-патріотичного виховання 

була постійною й спрямованою на кінцевий результат — виховати 

справжнього громадянина-патріота своєї країни. І нам це вдається, тож ми на 

правильному шляху. Діти добре засвоїли головне: любов до Батьківщини — 

це прояв патріотизму, а захист Вітчизни — це священний обов’язок кожного 

патріота. 
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Розробка уроку у 1-А класі «Україна – моя рідна країна!» 

Сімейкіна Т.І, вчитель початкових класів  

Тема. Україна – моя рідна країна! 

Мета уроку: допомогти учням навчитися шанувати Батьківщину; 

прищеплювати любов до державних символів України; розширити знання 

дітей про цінності українців; виховувати почуття патріотизму, національної 

гордості та любові до Батьківщини. 

Обладнання: пазли карти України, ілюстрації різних природних 

куточків краю, зображення державних символів, квіточки-символи, аудіо 

записи пісень, презентація, виставка малюнків «Подорожуємо Україною», 

сонечко з хмаринками, пазли - картинки. 

      Клас святково прикрашений паперовими різнокольоровими листочками, 

квітами, кульками,  на дошці написана тема уроку і вірш. 

Дитино, глянь навкруг, яка твоя земля: 

Красива, дивовижна і єдина. 

Усе тут дороге: ліс, гори, і поля, 

Бо це Вітчизна наша — Україна!  

І. Організація класу до роботи. 

Створення сприятливого психологічного настрою. 

           Здрастуйте, діти ! Здрастуй, школо ! 

           Сяють усмішки навколо . 

           Першовересень строкатий 

           Всіх дітей вітає з святом . 

           День і справді незвичайний – 

           Розпочався рік навчальний ! 

           Принесе він знань багато 

           Першокласникам – малятам. 

           Поведе  їх непомітно крок за кроком до освіти – 

           Скарбу, що найбільший в світі ! 

           Успіхів вам, любі діти ! 

           Хай щаслива вас чекає днина, 
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Хай лиш радість принесуть знання! 

1 вересня – День знань, чудове свято, 

Тож дозвольте всіх вас привітати – 

Час настав перший урок нам почати. 

Учитель. Доброго дня! Я рада зустрічі з вами! Сьогодні ми зібралися на 

перший у вашому житті урок. Урок цей буде незвичайний, ми будемо 

подорожувати. Мета нашої подорожі – дати можливість кожному з вас 

відчути себе школярем, переконатися, що ви є розумничками і допоможете 

мені провести перший урок. Погляньте на дошку. Ви бачите сонечко, але 

його закрили хмарки (7 хмаринок), на яких записані завдання, які ми маємо 

виконати, щоб звільнити сонечко. За правильно виконане завдання хмарки 

нам даруватимуть частинку  пазлів, з яких ми викладемо те, що найдорожче 

для кожної людини.  

Перша хмаринка принесла нам загадки. Давайте відгадаємо їх.  

1.На ріднім полі шепчуть колоски, 

Я рад би знати тихі їх думки. 

Я слухав, чув, як кожна колосина  

Шептала тихо слово: ….    (Україна)      М. Петров 

                               2.  На землі великій є одна країна 

   Гарна, неповторна, красна, як калина. 

   І живуть тут люди добрі, працьовиті. 

   І скажу, до речі, ще й талановиті. 

            Землю засівають і пісень співають, 

   На бандурі грають і вірші складають 

   Про ліси і гори, і про синє море, 

   Про людей і квіти... 

            То скажіть же, діти, що це за країна? 

Учні  (хором) Це наша славна Україна! 

       На цьому уроці ми розширимо свої знання про свою Батьківщину. То ж 

урок наш буде присвячений дорогій Батьківщині, милій Україні, яку ми всі 

дуже любимо, бо найдорожче, що є у кожного з нас, — це рідна Батьківщина. 
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        Ми визначили з вами тему уроку і хмаринка подарувала нам частину 

карти нашої країни. ( На дошці намальований лише контур карти України.. 

Після виконання завдання хмаринки, учні одержують пазл, який 

прикріплюють на дошці). 

     Друга хмаринка просить вас попрацювати в групах і викласти слова із 

букв. Я пропоную вам із віночка витягнути собі одну стрічечку. За кольором 

стрічок вчитель об’єднує учнів у 5 груп, вручає кожній групі конверт із 

буквами (букви можна написати на дзвіночках, квітах ). 

Діти викладають слова Батьківщина, Вітчизна,  рідний край, Харків, Україна, 

школа, клас, вінок. 

-  Кожна людина має свою сім’ю, родину. Це її маленька батьківщина. 

Коли скласти ці маленькі батьківщини, то вийде одна велика батьківщина-

родина. І наш рідний дім, і наша прекрасна школа, і наше чудове місто, і 

наша вулиця, і навіть та стежинка, якою ми поспішаємо до школи – це наша 

Батьківщина. Як ви гадаєте, від якого слова народилось слово 

«Батьківщина»? 

- Так, тому що Батьківщина – це земля, на якій народились і живуть ваші 

батьки. 

- То як називається наша Батьківщина? 

- Третя хмаринка просить попрацювати в парах.  Гра «Пазли» (робота в 

парах).  На кожній парті  у конверті  лежить розрізана  ілюстрація по темі 

«Моя Батьківщина». Діти в парах складають картинку. 

-  Що таке Батьківщина? Дайте відповідь, називаючи свої картинки. 

Вчитель на дошці навколо слова Батьківщина із ілюстрацій створює 

асоціативний кущ. 

– Це наша Батьківщина – Україна.  

Незалежна й самостійна держава. 

 У всьому світі кожен зна: 

Є батьківщина лиш одна. 

І в нас вона одна єдина –  

Це наша славна Україна. 
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Вивчення вірша А.Костецького «Що таке Батьківщина?»за допомогою 

ілюстрацій (калина, бабуся, мама, тато, хата, криниця, пшениця, 

лелека…). 

      Що таке Батьківщина?  

Під віконцем калина,  

Тиха казка бабусі,  

Ніжна пісня матусі,  

Дужі руки у тата,  

Під тополями хата, 

Під вербою криниця, 

В чистім полі пшениця.  

Серед лугу лелека  

І діброва далека,  

І веселка над лісом,  

І стрімкий обеліск.  

А які ви знаєте вірші про Україну? Вчитель може заздалегідь 

підготувати дітей. 

Україна 

На білому світі є різні країни, 

А в них – і ліси, і лани…  

Та тільки одна на землі Україна, 

А ми – її доньки й сини. 

Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 

І квіти усюди ростуть… 

Та тільки одну Батьківщину я маю, 

Її Україною звуть. 

Моя Україно, тебе я кохаю – 

Тут дім мій, тут друзі живуть. 

Тут мовою рідною пісня лунає 

І мальви по селах цвітуть. 

                            Валентина Новомирова 
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Я все люблю 

Я все люблю в своїм краю: 

Криницю, звідки воду п’ю, - 

Та повні гомону ліси, 

Та дзвони срібної роси... 

Я все люблю в своїм краю: 

Найбільше – матінку свою, 

Ласкаву, рідную, єдину... 

Люблю, як сонце, Батьківщину. 

Гра « Продовж речення» 

Для мене Батьківщина – це … 

Кожна людина з великою любов’ю згадує місце, де народилася, де 

пройшло її дитинство. Таке місце ще називають Берегом Дитинства. 

Тут мама наспівувала першу колискову, вишивала барвисті рушники, 

висаджувала квіти під вікном. Тут тато збудував хату, в якій завирувало 

родинне життя.  

- Берег Дитинства є у кожної людини. Що ж це за берег? 

(Таке місце називаємо отчим краєм, маленькою Батьківщиною. Це і 

рідна хата, і журавель над криницею, і золотисте поле, і стежка, яка завжди 

веде додому). 

Чудова українська земля! А чим же славиться вона? (Відповіді дітей) 

Прекрасна своїми прозорими річками, що стрімко вливаються у 

спокійний і могутній Дніпро; задумливими віковими лісами і молодими 

гаями; квітучими садами і безмежними полями, які дають щедрі врожаї. 

Заводами і фабриками, продукцію яких знають не лише у нашій країні, 

а й далеко за її межами. 

Чудовими людьми, що прославили рідну Україну. Неповторними 

піснями, що народившись на нашій землі, розлетілись по всій планеті. 

Фізкультхвилинка 

УКРАЇНА, (діти розводять руки) 

РІДНИЙ КРАЙ, ( піднімають руки вгору ) 
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ПОЛЕ, РІЧКА, ( повороти тулуба вправо-вліво ) 

СИНІЙ ГАЙ. (пританцьовують) 

ЛЮБО СТЕЖКОЮ ІТИ ( ходьба на місці ) 

ТУТ ЖИВЕМО Я І ТИ! ( беруться за руки ). 

          А тепер ми звернемось до карти світу і знайдемо там свою Україну — 

вільну і незалежну державу, у якій нам випало щастя жити, бо ж як і матір, 

Батьківщину свою людина не вибирає, а має від народження. Хто знає, у якій 

частині світу нам треба шукати Україну? (В Європі). Бачите, як багато є країн 

у світі, як багато різних народів живе на нашій планеті Земля! А серед них і 

ми — українці. У кожного народу є своя історія, культура, мова, є свої 

традиції і легенди, казки і прислів’я. Є все це і у народу України: культура, 

історія, мова, традиції, є свої мрії та надії. Є в нас і велика любов до свого 

краю, яка відображена в легендах і казках, прислів’ях і приказках. А скажіть, 

які прислів’я про рідний край ви знаєте? «За рідний край життя віддай», 

«Кожен край має свій звичай», «Де рідний край, там і рай», «Краще на своїй 

стороні кістьми лягти, ніж на чужині слави натягти», «Рідна земля і в жмені 

мила», «Де не є добре, а вдома краще», «З рідної сторони і ворона мила» . 

Четверта хмаринка хоче дізнатися чи знаєте ви, де наймиліше місце на Землі  

і яка стежка найкраща? 

Облітав журавель сто морів, сто земель, 

 Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. 

 Ми спитали в журавля: 

- Де найкращая земля? 

 Журавель відповідає: 

- Як ви думаєте, що ж відповів журавель? 

 - Краще рідної – немає! 

Інсценізація. 

Вчитель:  Засперечались одного разу діти, яка стежка найкраща? 

Діти:   – До магазину, – там є цукерки. 

 – Ні, до школи, – там є діти. 

 – Ні, до річки, – там можна купатись.            
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 – Ні, в садок, – там повно яблук та груш. 

 – Ні, у поле, – там простір широкий. 

Але тут увійшла мама. Діти запитують її: (хором) 

«Яка стежка найкраща?» 

Вчитель:  Мама подивилась на дітей, лагідно посміхнулась і відповіла: 

Мати: – Додому, діти! До рідного дому!  

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те 

місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство,  з дивосвітом-казкою, 

з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, 

маленька батьківщина кожної людини. А чи є десь на землі такий чарівний 

край, як Буковина, де тихі весняні ночі пливуть на крилах солов’їних пісень, 

де вранці на замріяній річці  Прут джерельною водою умивається біле 

латаття, де навесні і влітку під шатами крислатих дерев яскравіє килим 

різнотрав’я і квітів? 

П’ята  хмаринка принесла вам квіти. Подивіться, які вони гарні. Це 

осінні квіти. Розгляньте, які з них є народними символами? 

 «Вінок любові до України».  

Дітям пропонується вибрати квітку. Потім прикріпити ці квіти по 

контуру карти України, щоб вийшов своєрідний вінок. Дії учні 

супроводжують побажаннями для рідної Вітчизни (наприклад: «Я бажаю 

любій Україні добра, радості, миру, безпеки, процвітання, щастя, мудрих 

людей, щирості, доброзичливості, краси, спокою, здобутків тощо»). 

Далі педагог повідомляє, що кожна країна має найголовніше місто – 

столицю. 

Воно відоме в світі,  

   Каштани в ньому квітнуть, 

   Будинки тут високі, 

   Дніпро тече широкий. 

   Ворота золоті 

   Стоять, мов чародії. 

   Віддавна  - це столиця, 
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   Столиця білолиця. 

   Ну, хто з вас здогадається, 

   Як місто називається ? 

– Хто знає, яке місто є столицею України? (Прикріплює в центрі карти 

слово «Київ»). 

– Київ – це дуже давнє і красиве місто. У ньому багато зелені, особливо 

каштанів. Воно щороку росте і оновлюється. Побудований Київ на берегах 

річки Дніпро. Що ви можете тепер сказати про нашу столицю. 

Пропоную вам уявно побувати в Києві.  

 Перегляд кліпу про Київ.  

– Помилувалися містом і знову повернулися до свого рідного куточка, де 

є калина, верба, соловейко, лелека. Це все народні символи, за ними ми 

впізнаємо Україну. 

Відгадування загадок про символи України. 

Наступна хмаринка принесла завдання у конверті. 

-  Кожна країна, в якій живуть люди, має свої візитні картки. Вони 

неповторні, по них впізнають країну. Це – символи. Є вони і в нашої країни. 

Послухайте і відгадайте загадки ( Можуть загадки зачитати батьки). 

 1.Синє небо, жовте жито – 

цю святиню знають діти. (Прапор.) 

 2.По радіо звучить щоденно 

патріотична пісня, 

що возвеличує Вкраїну 

і прославля навічно. (Гімн.) 

3.Символ нашої держави –  

це тризуб жовто-яскравий. (Герб.) 

 -  Назвіть символи нашої країни? (вчитель на дошці вивішує їх 

зображення).  

                 1. Дидактична гра «Закінчи речення». 

Наша Батьківщина – …  . 

Столиця України – …  . 
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Київ розкинувся на берегах  …   . 

Я живу у місті …  . 

Державні символи України – …  . 

Я знаю такі народні символи…. 

2. Заключне слово вчителя. 

   Із частинок – пазлів склали карту України, хмаринки звільнили сонечко, на 

якому з’являється  напис « Україна – єдина держава», вчитель наголошує на 

те, що Україна - єдина. Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною 

та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули  вороги і багато 

наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони з 

честю воюють на сході з терористами, захищають кордони нашої держави.  

Ми  є свідками буремних подій становлення нашої держави. Я впевнена, що 

революція гідності, в якій наш народ показав себе справжнім борцем, стала 

для вас яскравим уроком патріотизму та мужності. Донедавна нам не 

вірилося, що серед нашого покоління є такі герої, як наші волелюбні предки, 

готові заради рідної землі,  рідного народу покласти своє життя. А зараз ми 

всі стали свідками подвигу Героїв Небесної сотні, українських воїнів, які 

загинули від ворожих куль за Україну у наш  час. І всіх нас переповнює 

гордість за рідну землю, яка породила справжніх патріотів! Тож ми впевнено 

стверджуємо, що наша молодь – достойне майбутнє нашої держави. Нам є 

чим гордитися і ким пишатися, бо «Народ мій є! Народ мій завжди буде!  

Учень: Щоб цвіла Україна моя, 

Ми даємо обіцянку нині 

Вчитись так, щоб набуті знання 

Знадобились моїй Батьківщині. 

Моя Україно! 

Моя Батьківщино! 

Моя ти найкраща у світі країно! 

Люблю я тебе за поля і сади, 

Де люди вирощують добрі плоди; 

Люблю за ліси, де ростуть гарні квіти, 
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Люблю за озера, струмочки і ріки… 

За сонечко тепле, яке зігріває 

Мене у країні, де я зростаю! 

  Владислав Дідко 

3. Розфарбовування фігур українських дітей. 

- Діти, ми живемо на своїй рідній землі, яка зветься Україна, а ми з вами – 

українці. Погляньте на край вашої парти і ви побачите фігурки українця 

(хлопчики) та україночки (дівчатка), візьміть кольорові олівці і розфарбуйте 

їх. 

Практична робота «Я прославлю свій рідний край!». 

(Діти беруть свої розмальовані фігурки українських дітей, 

прикріплюють до саджанця і колективно садять «дерево бажань», 

супроводжуючи словами «Я посаджу дерево, я приберу сміття біля будинку, 

я зроблю годівничку, я буду добре вчитися, я буду берегти шкільні речі… ). 

Вчитель. 

 Шануйте  себе і свою родину. Знайте, що 

«Наш клас – родина дружна і єдина,  

Цікава, неповторна, гомінка, 

Ми – часточка маленька України, 

Ми річечка, а Україна – це ріка. 

Нехай же наша дружна сім’я 

На повний голос скаже:  

«Так, це я - громадянин великої країни, ім’я якої – славна Україна!» 
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Виховна година «Народ мій є! Народ мій завжди буде!» 

Мета виховної години: 

 поглибити знання учнів про Україну; 

 формувати ціннісне ставлення до держави, родини, громадянина; 

почуття належності до своєї країни, її історії та традицій; 

 розвивати громадянські цінності: патріотизм, людяність, толерантність; 

 розвивати логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати, 

узагальнювати і критично оцінювати історичні факти, робити 

висновки, відстоювати власну позицію; 

 виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до скарбів 

Батьківщини, розуміння людини – як найвищого творіння. 

Обладнання години: державна символіка, вишитий рушник, хліб-сіль, букет 

із кетягів червоної калини і колосся. 

Для колективної творчої справи: фотоколаж із краєвидів України та 

визначних подій для нашого народу, фотографії із мистецьких конкурсів, 

вирізки із газет і журналів із життя співвітчизників та ін.; ватман, клей, 

ножиці, стиплер. 

Хід години 

Вступне слово вчителя 

Сучасна Україна як самостійна і незалежна держава існує від 24 серпня 

1991 року. Наша держава – своєрідний феномен: одночасно древня і юна, 

славнозвісна і маловідома. На політичній карті світу як самостійна держава 

з’явилася  порівняно недавно, але її праматір – трипільська цивілізація, а 

потім – Київська Русь відомі своєю величчю на весь світ. 

Історична доля України складалася непросто. Були важкі періоди 

невдач і розчарувань, гоніння і роздробленості. Та на всіх історичних 

перехрестях, як власну душу, нетлінний скарб, народ плекав рідну мову, 

власну культуру і звичаї. Ми, немов найдорогоціннішу монету, карбували 

свої кращі риси: волелюбність, працьовитість, щедрість і відповідальність. 

Нам є чим гордитися: 
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 нинішня Україна – одна з найбільших держав у Європі. Саме на 

території України вчені визначили географічний центр Стародавнього 

Світу; 

 за наявністю природних ресурсів Україну вважають найбагатшою 

країною в Європі; 

 на Всесвітньому конкурсі мов у Парижі українська була визнана 

однією з наймелодійніших (близько 70 років тому). 

Але найголовніше, Україна є домівкою майже 46 мільйонів громадян, 

кожний з яких – талановита, непересічна особистість.  

Запитання до класу: Що, на Вашу думку, вирізняє Вас, як громадянина 

України, від інших громадян? 

Інформаційна мозаїка 

Кожна держава має свої відзнаки. Крім офіційних атрибутів держави – 

герба, прапора, гімну, які презентують нашу країну на міжнародних 

зустрічах, симпозіумах, змаганнях, існують ще й народні символи. Їхнє 

призначення: збереження і примноження історичної пам’яті народу певної 

території, тобто така собі соціальна ідентифікація. Елементами народної 

самобутності наділені рослини, тварини, предмети побуту і їжа, музичні 

інструменти тощо. 

Запитання до класу: Які Ви можете назвати народні символи, за якими наших 

земляків пізнають і шанують  у всьому світі? 

Інформація для вчителя 

 Хліб-сіль на вишитому рушнику  

Дорогих гостей у нас зазвичай зустрічали хлібом-сіллю на вишитому 

рушнику. Ця традиція з давніх-давен дійшла до наших днів. Вона засвідчує 

шанобливе ставлення до того, кого зустрічають, і відкритість та гостинність 

господарів. Це знак довіри, побажання достатку та щастя. 

Червона калина  

Калина для українців – символ родини, отчого дому, рідної землі. 

Кетягами спілої калини прикрашали дівчата віночки та весільний коровай. А 
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на могилах козаків, які не повернулися додому, садили калинові кущі – знак 

пам’яті та любові. 

Жито 

Жито – символ життя і життєвого благополуччя. Це основа всього 

живого; є дійсною  основою життя навіть за своєю назвою – в них спільний 

корінь: жито зростає в житті, а життя виростає з жита. Тож жито – від життя, 

а життя неможливе без хліба, який, у свою чергу, неможливий без жита... 

Окрім усього, жито – виразник життєвої мудрості. 

Українська вишивка  

Україну можна пізнати серед інших держав і за вишивкою. 

Українським візерункам притаманні як геометричні орнаменти, так і 

рослинні та зоологічні. Проте, що це ремесло було в пошані на нашій землі 

здавна, свідчать кам’яні скіфські баби, на яких добре збереглися схематичні 

орнаментальні зображення на одязі. Вишивка – символ незламності народу та 

оберіг його майбутнього. Сьогодні вишивкою оздоблюють рушники, одяг, 

предмети побуту, це вважається стильно і сучасно. 

Бандура 

Бандура – унікальний музичний інструмент, який практично немає  

аналогів у світі. Разом із кобзою та лірою вважається національним символом 

українців. Кобзарі і бандуристи, співці нашої історії, нашої слави, піднімали 

дух народу творили епос України. Були першими журналістами і поетами, 

композиторами і піснярами. Ходили від села до села, знали що, де 

відбувається, які настрої у народу, розповідали у піснях і думах про побачене 

і почуте, про славне лицарство козацьке, гетьманів, славні подвиги, людське 

горе у неволі. 

Українська мова 

 Говорити про розвиток культури народу і нічого не сказати про 

розвиток мови – це все одно, що будувати хату і забути про її фундамент. 

Наша мова – не лише засіб спілкування, а й знаряддя, інструмент духовної 

діяльності людини.  Завдяки мові людина мисляча – це насамперед 

людина,яка фантазує. Без такої здатності ми не мали б не лише трагедій 
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Еврипіда і Шекспіра, «Фауста» Гете й гоголівського «Вія», а й ... теорії 

Ейнштейна та всіх матеріальних надбань цивілізації – від простого колеса до 

комп’ютера.  

 Українська пісня  

Українська пісня – душа народу, яка знайшла своє вираження та 

відображення в співочих образах. Переживання, будь-які враження, релігійні 

вірування та погляди висловлювались в різних пісенних жанрах. Натхнення 

для створення мелодій народ черпав звідусіль. Своїм походженням пісня 

походить з сивої давнини, з часів, коли наші предки були язичниками, 

вірували у вищі сили природи, відповідно, в більшості пісень вони 

замовляли, спонукали та дякували силам  дощу, сонця за поміч в збиранні 

родючого врожаю тощо. Пісня для українців стала найдорожчим та 

невичерпним народним скарбом. 

Колективна творча справа 

Народ мій завжди буде! 

Учням пропонується набір із фотографій краєвидів України, визначних 

подій для нашого народу, мистецьких конкурсів, змагань (спортивних, 

творчих тощо), вирізки із газет, журналів про життя та творчість 

співвітчизників та ін.; ватман, клей, ножиці, кольоровий папір, маркери та ін. 

 Завдання: створити колаж на тему «Народ мій завжди буде!». 
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Виховний захід «Моя країна – вільна країна» 

Тема: Моя Україна – вільна країна 

Мета: формувати в учнів громадянську відповідальність за свою державу, 

поглиблювати уявлення  про Батьківщину; розвивати патріотичні якості 

школярів, 

Обладнання: карта України; зображення герба, прапора; малюнки, кросворди. 

Хід заходу 

І. Активізація уваги учнів. 

Робота над віршем. 

У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай, 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний в чужині рай. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас , людей, без батьківщини. 

 ІІ. Оголошення теми. 

Сторінка 1. «День народження». 

1. 1.  Бліц-турнір 

-       Як називається країна, в якій ми живемо? Хто ми? Як зветься народ 

України? 

-       Назвіть столицю нашої держави. 

-       Скільки тобі років? Коли твій день народження? 

-       А чи може бути  день народження у держави? Коли його святкують? 

Скільки років нашій країні? 

-       Україна – європейська держава, назвіть її сусідів. 

1. 2.     З’ясування поняття «незалежність» 

-       Доберіть синоніми до слова вільна 

-       Складання асоціативного куща: 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Сторінка 2. «Державні символи України». 

1. 1.     Розгадування кросвордів 
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1. Національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у Великодні 

свята        (писанка). 

2. Дерево – національний символ України. Оспіване у народних піснях, віршах, 

воно освячується у церкві перед Великоднем і зберігається у домівках як засіб 

від злих сил   (верба). 

3. Кущ – символ дівочої вроди, оспіваний в народних піснях     (калина). 

4. Поширене в Україні дерево. (тополя) 

5. Чим прикрашають голову українки?   (вінок). 

6. Національний символ України, який матері дарують своїм дітям на щастя, на 

долю, виряджаючи в далеку дорогу       (рушник). 

 ГЕРБ 

1. Державний символ України – урочиста пісня, яку виконують стоячи під час 

свят та урочистих подій        (гімн). 

2. Квітка віночка – символ нескореності, незалежності, непереможності 

(деревій). 

3. Квітка віночка – символ ніжності    (ромашка). 

4. Збірка віршів Т.Шевченка      («Кобзар»). 

 

2. Розповідь учнів про значення державної символіки. 

Поетична хвилинка про державну символіку (підготовлені учні читають вірші). 

Сторінка 3. «Славетні українці». 

-   Чому кажуть, що найцінніший скарб держави – це люди? 

-   Кого із сучасників, відомих людей України ви знаєте? 

1.      Створення галереї імен видатних українців (розгадування кросворда 

«Наша слава»). 

Тут українські юнаки 

За Україну полягли в страшну годину, 

Тут розпинали не Христа 

Тут розпинали Україну. 

Так їх багато полягло 

За честь, за волю, України, 

Щоб вільно, радісно жилось 

На цій землі онуку й сину. 
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Вчитель. 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення 

незалежності України. А 1 грудня Акт було підтверджено Всеукраїнським 

референдумом. Ці історичні кроки визначили волю українського народу, його 

право на самовизначення, передбачене Статутом ООН та іншими міжнародно-

правовими документами. 

Учень. 

Святковий день – двадцять четверте серпня, 

Так хочеться усмішок і пісень. 

Віднині Україна незалежна. 

Запам'ятайте, люди, світлий день! 

Здійснилась давня заповітна мрія, 

Бажання і надія поколінь. 

Це почуття свободи серце гріє 

І піднімає думи височінь. 

Давайте ж станемо пліч-о-пліч, всі народи, 

Щоб славу України відродить. 

Щоб дружно жити, в радості і згоді, 

Ми України сестри і брати. 

Учень. Україна – одна з найбільших європейських держав, її площа – 603,7 тис. 

км2. Із заходу на схід вона простягається на 1316 км, а з півночі  на південь – на 

839 км. 

Під рідним небом жайворон співа, 

Я радий знати тих пісень слова. 

Я слухав, чув: співала та пташина 

Одне святеє слово: Україна. 

На ріднім полі шепчуть колоски. 

Я радий знати тихі їх думки. 

Я слухав, чув, як кожна колосина 

Шептала тихо слово «Україна». 

Учень. Населення України становить близько 46 мільйонів чоловік. Багато 

українців живуть в інших країнах світу. 

У ріднім краю зелен-гай шумить. 
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Я знати радий, про що він мріє-снить. 

Я слухав, чув, як кожна деревина 

Шуміла ніжно слово «Україна». 

Вчитель. Кожна держава, маючи свою історію, має й свої історичні святині: 

герб, прапор, гімн. У 20-ій статті Конституції України зазначено: «Державними 

символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і 

Державний Гімн України». 

Герб держави символізує мир, творчу працю, спорідненість поколінь. Є близько 

40 версій про походження тризуба. З деякими нас познайомлять наші 

учні(виступи-проекти учнів). 

Державний Прапор символізує суверенітет. Синій і жовтий кольори стяга – 

означають чисте, мирне небо та пшеничне поле. 

(Звучить Гімн України). 

Вчитель. Слова національного гімну «Ще не вмерла Україна» написав в ХІХ 

столітті відомий український поет Павло Чубинський. А слова на музику поклав 

видатний композитор Михайло Вербицький. 

Учень. 

На білому світі є різні країни, 

Де ріки, ліси і лани… 

Та тільки одна на землі Україна, 

А ми її доньки й сини. 

А ми її доньки й сини. 

Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 

І квіти усюди ростуть.. 

Та тільки одну батьківщину 

Ми маємо…її Україною звуть. 

Вчитель. Україна складається з різних регіонів: Буковина, Волинь, Полісся, 

Таврія, Донбас…Але найкраще, наймиліше те місце, де ми народилися і 

виросли. Діти приготували творчі роботи, в яких розповіли про свою маленьку 

батьківщину. (Учні знайомлять зі своїми роботами). 

Ігровий блок 

Гра «Славетні українці». 



45 

На аркуші паперу записані прізвища відомих українців. Завдання: записати їх 

рід діяльності. 

Наприклад: Т.Шевченко (поет), В.Кличко (боксер), М.Гоголь (письменник), 

С.Крушельницька (співачка), С.Корольов (конструктор), К.Білокур 

(художниця), М.Приймаченко (художниця), В.Лобановський (футбольний 

тренер), С.Бубка (спортсмен), М. Амосов (лікар) тощо. 

Гра «Най-най…». 

Зараз ми дізнаємось про найбільше, найширше, найглибше, найнезвичайніше, 

чим багатий наш рідний край. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. 

 ·Найбільше місто України (Київ). 

 ·Найбільша річка України (Дніпро). 

 ·Найглибше озеро (Світязь на Волині). 

 ·Найбільше озеро (Ялпуг в Одеській області). 

 ·Найбільше море, що омиває Україну (Чорне). 

 ·Найвища гора (Говерла в Карпатах). 

 ·Найстаріше дерево (1300-річний дуб у Рівненській області). 

 ·Найвище дерево (модрина заввишки 54 м в м. Рахові на Закарпатті). 

 ·Найбільша тварина (зубр, маса якого перевищує 1 т, живе в Карпатах). 

 ·Чемпіони з боксу (брати Кличко). 

 ·Чемпіон зі стрибків із жердиною (С. Бубка) 

 ·Найбільший літак («Мрія», АН-255) 

Оголошення переможців. 

Учень. 

Що то, діти, за країна – 

Неба синього блакить, 

На ланах у серпні жито 

Стиглим золотом блищить? 

  

У якій, скажіть, країні 

Клімат лагідний, м’який? 

Бог відводить буревії, 

Негаразди всіх стихій? 
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Люди мудрі, працьовиті 

У країні тій живуть. 

На чуже не зазіхають 

І свого не віддадуть. 

 

У якій іще країні 

Так земля родить охоча? 

Наче пісня солов’їна – 

Мова ніжна і співоча? 

  

Гори є і полонини, 

Є моря, річки, ліси… 

Загалом, то є країна 

Невимовної краси! 

  

Гордо, голосно, дитино, 

Ти назви ім’я країни, 

У якій, хвалити Бога, 

Народився і живеш. 

  

Їй дочкою є чи сином 

І, коли ти підростеш, 

Будеш їй творити славу, 

  

Розбудовувать державу. 

Отже, зветься ця країна, 

Незалежна і єдина – 

Наша ненька – Україна! 

 

Гра «Українці-патріоти». 

Завдання: знайти і з’єднати частини прислів’їв, пояснити їхнє значення. 

Земля там найкраща, там і рай. 

Де рідний край –  на своєму корені росте. 
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Кожна травичка і в жмені мила. 

Рідна земля як своя сторона. 

Людина без вітчизни, де вродився ти! 

Нема в світі кращої, як соловей без пісні. 

Гра  «Географічне лото» (знайти відповідники). 

Площа України – 603,7 тис км2
 

Столиця України – Київ 

Найвища гора України – Говерла 

Найбільше озеро України – Світязь 

Найбільша річка України – Дніпро 

Гори України – Карпати, Кримські 

Моря України – Азовське, Чорне 

Найбільший півострів України – Кримський 

Найдавніше дерево в Україні – Тис 

Рослина – символ Карпат – едельвейс 

Найбільший птах Європи, мешкає в 

Карпатах 

– чорний гриф 

Звір – цар тваринного світу Карпат – бурий ведмідь 

Заключна частина. Підбиття підсумків. Гра «Мікрофон» - Що дізнався 

нового? 

  

 


