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Мета:згадати

історичні

відомості;

виховувати

почуття

патріотизму й національної свідомості, розвивати пізнавальну
активність, вміння критично аналізувати історичні та літературні
факти, робити власні висновки; формувати цікавість до вивчення
історії й культури свого народу; формувати історичний світогляд.
Обладнання:
портрети

карта

відомих

України;
українців;

ілюстрації, малюнки учнів;
зображення

державної

символіки;Конституція України; мультимедійні засоби.
Епіграф:
В серці кожної людини
Місце є для Батьківщини.
А у мене і в родини
Живе в серці Україна!
Хід уроку
I.

Організаційний момент

Забезпечення емоційної готовності до уроку. Вірш Ігоря
Калиниченка «Лише Україна»( або прослуховування пісні Юрія
Рибчинського «Моя Україна» у виконанні Наталії Бучинської).
Заніс рідний вітер у серце зернину,
І чисте колосся з душі проросло.
Лише Батьківщина, лише Україна
Покладе надію мені на чоло.
Ідуть місяці і роки без упину,
Й немало спливло вже тієї води.
Лише Батьківщина, лише Україна
Залишиться в серці моїм назавжди.
Не згасне народ, що по вільній стежині
Ітиме до щастя, тепла й доброти.
Лише Батьківщина, лише Україна
Всіх нас приведе до святої мети!
II.

Метод «Мої асоціації».


Діти, з чим у вас асоціюється слово «Батьківщина»?



З якими поняттями, словами, історичними фактами

асоціюють Україну в світі? (вареники, борщ, козаки, Запорізька Січ,
Хортиця, Дніпро, Чорнобиль, брати Клички, Тарас та Андрій
Шевченки тощо).


Перегляд соціального відеоролика «Країна починається з

тебе». З ким або чим асоціюється дівчина з підручником «Рідна
мова»?


Прослухайте вірш про Україну та подивіться, як можна

цікаво пояснити її назву. (Звичайно, учні можуть дібрати власні
приклади на кожну букву).
Гарна назва «Україна»

Сенс значний в собі таїть.
«У» — то урожай в країні,
«К» — то Київ, що стоїть.
«Р» — рівнини під степами,
«А» — то армія міцна,
«Ї» сховалась за лісами,
«Н» — то ненька дорога.
«А» — то аґрус, абрикоси,
І акація струнка,
Що розпустить свої коси,
Коли прийде вже весна
III.

Слово вчителя.

25 років. Це багато чи мало? З погляду історії  це маленький
проміжок часу в тисячолітньому розвитку людства. А з точки зору
розвитку й утвердження нової незалежної держави  це не так вже й
мало. Швидко промайнули роки, багато відбулося подій, виросло нове
покоління молоді. Можна зробити певні висновки, підвести підсумки.
Історична довідка. Акт проголошення незалежності
24серпня Верховна Рада України прийняла історичний документ
виняткового значення для долі українського народу — Акт
проголошення

незалежності

України.

У

ньому

зазначалося:

«Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в
зв'язку

з

державним

переворотом

в

СРСР

19серпня

1991

року,продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
виходячи з права на самовизначення ,передбаченого Статутом OOH та
іншими

міжнародноправовими

документами,

здійснюючи

Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада
Української

Радянської

Соціалістичної

Республіки

урочисто

проголошує

незалежність

України

та

створення

самостійної

Української держави—України .Територія України є неподільною і
недоторканою.
ВіднинінатериторіїУкраїнимаютьчинністьвинятковоКонституці
яізакониУкраїни.Цейактнабираєчинностізмоментуйогосхвалення».
Розпочавсяпроцесутвердженняатрибутівдержавності,безякихнеі
снуєсувереннихдержав.4вересня1991р.надкуполомбудинкуВерховноїР
адизамайорівнаціональнийсиньожовтийукраїнськийпрапор,а28січня1
992р.вінотримавстатусдержавного.15січня1992р.державнимгімномУк
раїнисталамузикакомпозитораМ.ВербицькогонасловаП.Чубинського«
ЩеневмерлаУкраїна...».19лютого1992р.ВерховнаРадазатвердилатризу
бякмалийгербУкраїни.Національнасимволікаперетвориласянадержавн
у.
IV.

Топ20 найважливіших історичних подій.

1. Перші президентські вибори, обрання главою держави
Леоніда Кравчука  1 грудня 1991 р.
2. Обрання президентом України Леоніда Кучми  10 липня 1994
р.
3.

Вступ України до Ради Європи  9 листопада 1995 р.

4.

Прийняття Конституції України  28 червня 1996 р.

5.

Введення національної грошової одиниці  гривні  2

вересня 1996 р.
6.

Обрання президентом

України Леоніда

Кучми 

14

листопада 1999 р.
7.

Майдан, Помаранчева революція  21 листопада26 грудня

2004 р.
8.

Обрання

грудня 2004 р.

президентом України Віктора

Ющенка 

26

9.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким визнала

Голодомор 19321933 рр. Геноцидом українського народу  28
листопада 2006 р.
10.

Вступ України до Світової Організації Торгівлі  16 травня

2008 р. (заявку було подано 30 листопада 1993 р.)
11.

Обрання президентом України Віктора Януковича  7

лютого 2010 р.
12.

У 2007 році тандем Україна – Польща отримав право на

проведення однієї із найголовніших спортивних подій світу, і вже
влітку 2012го футбольне свято прокотилося 4ма українськими
містами – із 8 червня по 1 липня.
13.

Перше олімпійське золото для незалежної України

виборола на зимових Олімпійських іграх 1994 р. у Лілліхаммері
Оксана Баюл (фігурне катання).
14.

Перемога Руслани Лижичко на Євробаченні 15 травня

2004 р. А 14 травня 2016 р. перемогла Джамала.
15.

Донецький «Шахтар» виграв Кубок УЕФА 20 травня 2009

16.

Євромайдан, Революція Гідності (21 листопада 2013 р. 

р.

лютий 2014р.). Втеча Президента В. Януковича з України до Росії.
17.

Анексія Криму Росією протягом березня 2014 року.

18.

Російська збройна агресія на Сході України 20142016

роки. В середині квітня 2014 року озброєні групи проросійських
активістів почали захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у
містах Донбасу .Українська влада у відповідь заявила про проведення
Антитерористичної операції (АТО) із залученням Збройних сил.
Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт.

19.

Позачергові вибори Президента України, що відбулися 25

травня 2014 року.Президентом обрано Петра Порошенка.
20.

Угода про асоціацію України з Європейським Союзом.

Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року,
економічну частину — 27 червня 2014 року.
V.

Мозковий штурм. Вчитель: Оскільки ви всі зараз

навчаєтесь у школі і є школярами, то ми не можемо не сказати про
зміни, які відбулися в освіті впродовж останніх 25ти років і які так чи
інше торкнулися і вас. Що ви про це знаєте? (Очікувані відповіді:
12ти бальна система оцінювання; зовнішнє незалежне тестування
(ЗНО) при вступі до ВУЗу; 12ти річне навчання; створення
навчальних закладів нових типів: гімназій, ліцеїв, НВК; профільне
навчання з 8 класу; введення нових предметів тощо).
VI.

Скарбничка народної мудрості. Прислів’я про Україну

вийшли з народу, який надзвичайно любив, шанував, оберігав свою
Батьківщину. Вони дають приклад для наслідування сучасній молоді,
адже за незалежність України боролися наші батьки, діди, прадіди.
Складалися такі вислови впродовж багатьох століть, бо немає
«мудріших, ніж народ учителів». Мати, Батьківщина, воля, Україна–
безперечно, найголовніші слова для кожного українця. Недаремно
саме про них складено найбільше пісень, віршів, прислів`їв, приказок,
казок тощо. Наші предки висловлювали таким чином свою любов і
пошану до рідної сторони і нам передали у спадок цю життєву
мудрість. (Якщо вчитель володіє Вебсервісом Tagul,то можна
створити хмари слів із даних прислів`їв).
●

Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.

●

На чужій стороні й весна не красна.

●

Без калини немає України.

●

Де рідний край, там і під ялиною рай.

●

Батьківщина — мати, умій за неї — постояти.

●

Будь не тільки сином свого батька  будь і сином свого

народу.
●

Дим Вітчизни світліше чужого вогню.

●

Нема на світі другої України, немає другого Дніпра.

●

Краще на рідній землі кістьми полягти, ніж на чужій слави

досягти.
●

За народ і волю віддамо життя і долю.

VII. Презентація ,, Відомі поети про Україну”
1.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,
красу її вічно живу
і мову і мову її солов'їну. (В. Сосюра)
2. Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину. (В. Симоненко)
3. Нема на світі України, Немає другого Дніпра. (Т. Шевченко)
4. Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне. (П. Тичина)
5. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. (Т. Шевченко
6. Вітчизна — ось і альфа, і омега! (Д. Павличко)
7. Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні
води — моя Україна. (В. Сосюра)
8. В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім —
Батьківщина. (Л. Костенко)
Коментар вчителя: Це лише мізерна частинка рядків про
Батьківщину в безмежному морі української поезії. Якщо погортати
сторінки української літератури, то їх можна знайти набагато більше.
Пишучи такі патріотичні рядки, письменники вкладали в них все своє

серце і душу і намагалися донести свої думки до наступних поколінь
українців, а саме до нас.
VIII. Метод «Прес». Підтвердіть або спростуйте слова Василя
Сухомлинського“Той, хто посправжньому любить свою Батьківщину,
з усякого погляду справжня людина”

Я вважаю, що…
 Тому що…
 Наприклад…
 Отже…
IX .Заключне слово вчителя.
«
Історія – скарбниця наших діянь,
свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження
для майбутнього», так сказав чотири століття тому відомий
іспанський письменник
М. Сервантес. Ці слова не втратили свою актуальність і правдивість і
нині. Двадцять п`ять років тому справдилася споконвічна українська
мрія: Україна стала незалежною державою. Століттями, віками наш
народ йшов до цієї особливої події. На цьому шляху полягло немало
відомих і безіменних героїв. Гинуть і зараз на Сході України,
утверджуючи наше право на волю і свободу. Як показав час, боротьба
за своє право бути незалежним і самостійним є постійною. Якою наша
держава буде ще через 25 років, буде залежати від вас. Хочеться
вірити, що уроки історії не пропадуть даремно для вас, а любов,
повагу до Батьківщини ви пронесете в своєму серці й передасте
наступним поколінням. Хочеться завершити урок оптимістичними
словами Івана Багряного: «Народ мій є! Народ мій вічно буде! Ніхто
не перекреслить мій народ!»
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Крамарець Оксана Анатоліївна
вчитель української мови та
літератури,
класний керівник 8 класу
Володимирівського
навчальновиховного
комплексу

Перший урок 2016  2017 навчального року для 89 класів
на тему:
«Щоб у серці жила Батьківщина: до 25 річчя незалежності
України».

Тема
: Щоб у серці жила Батьківщина:до 25 річчя незалежності
України».

Мета
: поглибити знання учнів про ключові події ХХ століття,
політичних, громадських, військових, культурних діячів, які були
визначними для українського державотворення; формувати та
розвивати різні види вмінь, навичок, які мають стати фундаментом

формування громадянської, історичної та національної свідомості
школярів; активізувати пізнавальний інтерес учнів до засадничих
державотворчих події історій України ХХ століття, 
розвивати почуття
відповідальності за долю своєї держави; виховувати почуття
патріотизму, національної гідності.
Очікувані результати
: зміцнювати патріотичні почуття,
спрямовувати духовний розвиток учнів.
Обладнання:
Конституція України, музичний супровід,
виставка книжок про Україну, портрети відомих діячів України,
презентація 
«Моя мальовнича країна»
Заукраїнься, Україно,
Байдужі душі розбуди.
І цвітом сонячним калини
У серці кожному зійди.
Хід виховної години
І. Організаційний момент
Дорогі діти, ось і пролетіли веселі канікули,і знову шкільний
дзвоник покликав вас до праці. Кожен наступний клас – це новий
щабель вашого фізичного, розумового, морального зростання, яке не
відбувається само собою, для цього потрібна праця розуму, серця,
мускулів. Тож вітаючи вас, із початком навчального року, я щиро
бажаю, щоб ця праця не була примусовою, хай вона приносить вам
радість і хороші результати.
ІІ. Основна частина
Мозковий штурм
У якому році Україна стала незалежною?

Які документи узаконюють статус України як держави (
1990р.Декларація про Державний суверенітет України, 1991 р. Акт
проголошення незалежної України, Всеукраїнський референдум)?
Який відсоток громадян підтвердив Акт незалежності України?
Коли та в якому юридичному документі остаточно визнана
незалежністьУкраїни, як держави світу (1996 р. Конституція
України)?
(Вчитель зачитує статтю 1,20 Конституції України)
Слово вчителя.
А зараз ми з вами пригадаємо весь шлях нашої
держави до незалежності.
2016 рік, коли Україна відзначає 25ліття незалежності,
Український інститут національної пам’яті назвав Роком Державності
– на честь низки історичних подій, які привели до проголошення, а
потім відновлення Україною незалежності у ХХ столітті.
24 серпня 1991 року прийнято Акт проголошення незалежності
України, що був схвалений всеукраїнським референдумом 1 грудня
1991 року. Хоча 24 серпня 1991 року стало початком відліку історії
сучасної Української державності, історики сходяться у висновках,
що того дня насправді відбулося відновлення державної незалежності
України.
Уперше в ХХ столітті незалежність України булла проголошена
22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради.
Держава проіснувала 3 роки. Це був час безперервної боротьби за її
збереження. Вже тоді Україна мала всі ознаки держави: територію,
окреслену кордонами, герб, військо, грошову систему, мову,
налагоджені дипломатичні відносини з іншими державами.
Через рік – 22 січня 1919 року – відбулася не менш вагома подія
– об’єднання Української Народної Республіки (УНР) і

ЗахідноУкраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в одну державу.
Об’єднання УНР і ЗУНР продемонструвало можливість
цивілізованого демократичного збирання територій в єдину
суверенну державу.
24 серпня 1991 року на позачерговому засіданні Верховна Рада
УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України,
зазначивши у ньому, що продовжується тисячолітня традиція
державотворення в Україні, яка має право на самовизначення,
передбачене Статутом ООН та іншими міжнародноправовими
документами.
1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі українці
підтвердили прагнення жити в незалежній державі, зробивши її
незворотнім фактом історії. 90,32 % виборців ствердно відповіли на
питання в бюлетені “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення
незалежності України?” У Криму ідею незалежності України
підтримали 54,19 % виборців, у Донецькій області – 83,90 % і 83,86 %
– у Луганській. Референдум засвідчив, що джерелом української
державності є воля народу, він став запобіжником щодо спроб
реанімації СРСР у формі Договору про Союз суверенних держав.
Першими із понад 130 країн світу Українську державу визнали
Польща, Канада, Латвія і Литва. Тепер Україна  демократична
країна. А ви громадяни цієї країни.
Робота в парах.
Скласти асоціативний кущ до слова 
Україна

Підніміть руки хто себе вважає патріотом? А чому?

Прокоментуйте ?
Усі ми любимо свою вітчизну. І патріот – людина, що любить і
поважає рідну землю, шанує її традиції.
Вправа «Портрет свідомого громадянина»
Мета:формувати особистісні риси патріота України,
прищеплювати бажання стати свідомим громадянином своєї
держави.
( громадянська відповідальність, мужність, активність,
готовність трудитися на благо держави, дисциплінованість,
дотримання правових норм, шанобливе ставлення до
національних символів).
Декламування віршів учнями класу.
(Під час декламування поезій використовуємо презентації
«Моя мальовнича країна»)
1.Ми українці – велика родина,
Мова і пісня у нас солов’їна,
Квітне в садочках червона калина,
Рідна земля для всіх нас – Україна.

2.Струмок серед гаю, як стрічечка.
На квітці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, маюють, квітують поля –
Добридень тобі, Україно моя!

3.Краю мій рідний, моя сторона,
Ти для мене – найкраща у світі!
Україно моя, ти у серці – одна,
Як в віночку, барвистому цвіті.

4.Україно, ми дочки твої і сини,
Ти усіх нас любов’ю зігріла,
І шумлять кучеряві твої ясени,
Кличуть в мрію нас їхні вітрила.
Україно, ти рідна моя сторона.
За якими ж правилами повинен жити громадянин своєї держави
?
Любов до України
. Тільки це може об'єднати всіх нас із
найрізноманітнішими інтересами.
Працелюбність
. Самовіддана праця покращує матеріальне
становище держави і громадянина.
Честь і гідність
. Тільки людина, якій притаманні ці риси, зможе
гідно відстоювати свої інтереси, не порушуючи інтересів інших.
Мужність
. Кожен із нас повинен пережити невдачі, які бувають
у нашому житті, й рухатись далі до поставлених цілей.
Кваліфікованість.
Який би статус ми не мали у суспільстві,
виконувати завдання, що стоять перед нами, ми повинні на
найвищому рівні.
Освіченість
. Будівник майбутнього повинен мати високий
інтелект.
Гра « Я знаю історіюУкраїни» ( за бажанням учителя)
Клас ділиться на дві команди. Учасники команд по черзі мають
називати прізвища видатних історичних постатей і те, що вони
зробили для побудови незалежної України .Перемагає та команда,
учасник якої останнім дав правильну відповідь.
ІІІ. Підсумок
«Я горджусь своєю державою тому, що…»

«Я сподіваюсь, що моя держава …»
«Я для України …»
«Я пишаюся тим, що я українець, так як …»
Можна любити Україну і втікати за кордон. Але чого варта така
любов?
Не дивлячись на те, що відбувається зараз в Україні, я
сподіваюсь, що майбутнє нашої держави буде створене кращими
людьми, а ці люди це ви, які є патріотами нашої держави.
Я вірю, Вітчизно, ти станеш
Я вірю, Вітчизно, ти станеш на ноги,
Махнуть золотистим крилом рушники,
І щастя затьмить всі печалі й тривоги
На вічні роки і прийдешні віки!
Я бачу квітучу, щасливу країну,
Де кожна людина працює, творить,
Де можна навчатись, кохати, радіти,
Де кожна хвилина — то святості мить.

Михасюк Зоя Петрівна
вчитель української мови та літератури
Мар'ївський навчальновиховний
комплекс
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ

Мета:
формувати в учнів моральні пріоритети та сприяти збагаченню
знань про державотворчі процеси в Україні; виховувати в учнів
почуття патріотизму, свідомої громадянської зрілості, шанобливе
ставлення до державних символів України, почуття гордості за власну
державу.
Обладнання:
державні символи України; вишиті рушники;
аудіозапис Державного Гімну України; плакат із назвою виховної
години; істориколітературні твори про Україну.

Слава тобі, Україно,
Невмируща слава!
Де святиться воля
І твоя держава!

1й ведучий
Україно! Ти — моя молитва,
Ти моя розлука вікова.
Гримотить над світом
Люта битва
За твоє життя, твої права.
Хай палають хмари бурякові,
Хай сичать образи — все одно.
Я проллюся крапелькою крові
На твоє священне знамено.
Вчитель:.

Ми стали свідками й учасниками творення новітньої
української історії, новітнього українського суспільства, виникнення
нової держави на карті світу. Довгий і тернистий шлях подолала
Україна, чекаючи на цей день.
Усупереч усьому український народ здобув вистраждану,
омріяну свободу. Закріплена вона Актом про незалежність України 24
серпня 1991 року, а згодом — 1 грудня 1991 року було проведено
всенародний референдум, на якому українці сказали своє «так»
незалежності. Ця подія мала велике значення, адже вона виявила
споконвічне прагнення нашого народу бути господарем на своїй землі.
Парламент України — Верховна Рада — 24 серпня 1991 року
урочисто проголосила Акт незалежності України. Цей історичний
документ виявляє право українського народу на самовизначення,
передбачене статутом ООН та іншими міжнародноправовими
документами.
Учень 
зачитує Акт проголошення незалежності України.
«Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в
зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991

року,— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на
Україні,— виходячи з права на самовизначення, передбаченого
Статутом ООН та іншими міжнародноправовими документами,—
здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,
Верховна Рада Радянської Соціалістичної Республіки урочисто
проголошує державний суверенітет України як верховенство,
самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її
території та незалежність і рівноправність у зовнішніх
зносинах; незалежність України та створення самостійної української
держави — УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і
недоторканною.
Вчитель:Віднині на території України мають чинність Конституція і
закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення».
1й ведучий.
Україна — одна з найбільших європейських держав з
2
площею 604 000 тис. км
. Населення України становить близько 45

млн чол.
2й ведучий
Де Дніпро наш котить хвилі,
Рве стрімкі пороги,
Там країна вся зелена,
Славний край розлогий.
1й ведучий
Там козацтво виростало,
Славу, волю добувало.
Україно, Україно,
Славний край козачий!

2  й ведучий.
Україна — це країна парадоксів, буферна зона, країна,
де найбільше любили волю і найменше знали її. Країна, яка дала
світові безліч талановитих доньок і синів, які прославляли свою
батьківщину за межами держави. Україна — це країна довговічної
боротьби за волю, яку вона здобула 24 серпня 1991 року.
Учні виконують пісню «Наша Україна» (муз. М. Ведмедері, сл. В.
Кленца).
Вчитель: А зараз ми з’ясуємо, чи знаєте ви основні терміни, поняття,
події нашої держави. Проведімо невелику вікторину.

●

Вікторина «Україна понад усе!»

1. Як називають Основний Закон України? (Конституція)
2. Які є державні символи України? (Гімн, герб, прапор)
3. Єдиним джерелом влади в правовій державі є... (народ).
4. Якою є Україна за формою державного правління? (Республіка)
5. Як називають законодавчий орган нашої держави? (Верховна Рада)
6. Коли Україна проголосила про свою незалежність? (24 серпня 1991
року)
7. Яка грошова одиниця України? (Гривня)
8. Хто був автором першої української конституції? (П. Орлик)
9. Як називають опитування населення з найважливіших питань
державного життя? (Референдум або плебісцит)
10. Як називають основну адміністративнотериторіальну одиницю
України? (Область)
Підбиття підсумків вікторини.

2й ведучий
. Ви мали підготувати вірші про Україну. Послухаймо їх!
Учні читають вірші напам’ять.
●

Конкурс «Лінгвістичне конфетті»

Вчитель:а зараз ми проведемо невеликий конкурс.
На дошці записано слова, учні впродовж 30 с на них дивляться, а
потім відтворюють їх по пам’яті.
Акт, незалежність, референдум, вибори, президент, указ,
повноваження, парламент, народ, демократія, бюлетень,
Конституція, спікер, правонаступництво, гімн.
Підбиття підсумків конкурсу.
●

Акровірш

2й ведучий.
Я вам зачитаю акровірш, а ви відгадайте зашифроване
словосполучення.
За соборну вільну Україну
Аз молюся, Боже мій, до тебе.
Україну, мову солов’їну,
Край пшеничний під блакитним небом,
Ріки збережи й сади веселі,
Ароматами медів залиті,
Їх дари солодкі, соковиті;
Низпошли нам злагоди в оселі,
У твоїй руці — твої ми діти;
Миру, ласки дай містам і селам,
Огради од фарисейства й злоби;
Лихо одверни, тяжкі хвороби,
Юрби заздрих, ницих та облесних;
Сподоби розквітнуть на просторах
Яко на земних, так і небесних.

Д. Білоус (За Україну молюся)
Вчитель:
Отже, 24 серпня 1991 року був ухвалений Акт
проголошення незалежності України і виникла нова держава —
Україна. Народ України продемонстрував світові своє прагнення
свободи і державності. Україна як демократична держава стала на
шлях цивілізованого розвитку, і хоча попереду на неї чекають багато
випробувань, українці впевнені, що зробили правильний вибір. А день
проголошення незалежності — це державне свято.
Учень
Люблю тебе, Вітчизно,
Мила Україно,
Бо щастя жити
Ти мені дала.
Для мене ти одна
І рідна, і єдина,
Я все зроблю,
Щоб ти завжди цвіла.
Учениця
Народе мій, пишаюся тобою:
Моя душа — частинка твого я.
Красою правди у святім двобої
Понад Майданом сонця лик сія.
Є нація! Народ піднявся із колін!
І переможно сонце правди світить
Співає гордо нам Державний Гімн!
Звучить Державний Гімн України.

Література:

1. Журнал «Класному керівникові»,2011
2. Журнал « Все для вчителя»,№ 12, 2003р
3. http://ourschool.ucoz.ua/_ld/0/14_2KK_journ_0731.pdf

Паливода Олена Миколаївна
вчитель біології
Мар’ївський навчальновиховний
комплекс
«МИ КЛЯНЕМОСЬ ТОБІ, ТВОЇ ДІТИ,
ЩО ВІДНИНІ СТОЯТЬ УКРАЇНІ,
ЩО ВІДНИНІ ЦВІСТИ УКРАЇНІ ВОВІК!»

Мета: виховувати

в учнів почуття гордості за свою

Батьківщину; прищеплювати любов до своєї Вітчизни, рідного краю;
формувати громадянські обов’язки, повагу до українського народу,
своєї держави, торкнутися сторінок історії становлення України як
держави.
Обладнання
: стенд

із

державною

символікою України,

Конституція України, портрет Т.Г. Шевченка, слова Гімну, газети «
Запорізька правда», «Червоний промінь», телевізор для перегляду
відео.

О Земле українських
нив,

Стократ

потоптана
військами,

Полита

рабськими сльозами,

Повита в темряву і в
гнів,
Про

тебе

повістю

сумною
Не раз озветься ще
струна…
М.Т.Рильський
Сьогоднішній перший урок поведе вас у захоплюючий світ
історії, яка, мов той безкінечний шлях , брала свій початок із сивої
давнини і сягає у світле майбутнє. Перед вами ще раз відкриються
сторінки становлення нашої держави, ім’я якій – Україна. Ви
дізнаєтеся, яка прекрасна наша земля і яка тяжка доля випала нашому
народові у його прагненню бути вільним і незалежним, мати своє
обличчя, свою мову і культуру , свою самостійну державу. Я
впевнена, що доля України не залишить Вас байдужими і навіки
проросте у вашім серці любов’ю до неї. Сьогоднішня тема приурочена
знаменній даті25 річниці незалежності України, яка відродилася з
попелу і національного забуття.
1. Тебе не вигадав Тарас,
Бо ти можлива і без нього.
Та й Котляревський в перший раз
Не споряджав тебе в дорогу.
2. Ти, наче вранішня зоря,
Гориш і сяєш споконвіку.
Не заснував тебе варяг,
У греки йшов по твоїх ріках…
3. Тебе оспівував Боян –
Поет і воїн знаменитий!

А скільки літ твої поля
Дають можливість людству жити!
4. Политі кров’ю поколінь.
Вони спроможні все вродити.
Бійців одважних, ковалів,
Красуньжінок,високе жито.
5. Щодня благаю я Христа,
Аби не знала ти руїни…
Тебе не вигадав Тарас
Завжди була ти,Україно!
День незалежності ! Як же довго наш народ ішов до цього свята!
Ішов через утиски , в’язниці й Сибір упродовж усієї історії, від часів
Київської Русі і до наших днів. На цьому шляху загинула незліченна
кількість кращих синів та дочок України, які відстоювали її
незалежність.
(відео про Героїв Небесної сотні)
Україна…В одному слові і для нас, і для чужинців бринить
музика смутку і жалю. Україна  країна трагедій і краси, де найбільше
люблять волю і найменше її знали. Шлях України

позначений

високими степовими могилами, руїнами та прекрасними народними
піснями.
1. Є щось святе в словах «мій рідний край»,
Для мене – це матусі пісня ніжна.
І рідний сад, від квіту білосніжний,
І той калиновий у тихім лузі гай.
2. Для мене – це твої стежки й мої
В містах і селах стоптані любов’ю,
Й пісень людські прозорі ручаї –

Усе,що серцю рідне невимовно.
3. Його історія …В ній стільки гіркоти!
І тим рідніш мені ти, краю рідний,
Що вже назад поламані мости,
І день встає , як райдуга, погідний.
З історії України ви знаєте ,що в боротьбі за незалежність ми
зобов’язані насамперед українському козацтву. Запорізькі козаки на
чолі з Б.Хмельницьким звільнили Україну від поляків і монголотатар,
утворивши українську державу. Ми повинні бути горді із того, що
живемо на славній Запорізькій земліколисці прославленого козацтва.
Славна Запорозька Січ
Ворогам ішла навстріч.
Рідну землю захищала
І народ наш прославляла.
Лиха ж отчий край зазнав…
Людолов нас чатував,
Щоб позбавить дому
Братів до галер кували,
Ржею злоби пожирали.
Шляхта нас вогнем пекла
На тортури прирекла…
Рабства каламутну ніч
Переборювала Січ.
Козаків боялись зайди,
Бо була в них сила правди.
Але розтерзаною і знесиленою була Україна. В полум’ї війни в
руїни перетворилися міста і села. Вирішили козаки піти на союз із
Москвою. Збігали роки. Україна поступово перетворилася на глуху

окраїну Російської імперії. Зазнавали утисків мова, культура.
Обмежувалися в правах козаки. З вільної української держави вона
стала Малоросією. У 1764 році російська цариця Катерина ІІ
скасувала гетьманство, зруйнувала Запорозьку Січ. Так українська
держава стала внутрішньою провінцією Росії. Знову про неї як
державу забули на 150 років. Та настав бурхливий 1917 рік. І весь світ
почув: «Ще не вмерла України…»
Українські культурні й політичні діячі створили Центральну
Раду, яка 22 січня 1918 року перед усім світом проголосила
Українську Народну Республіку, та стала самостійною, вільною і
суверенною. Тим часом до влади у Росії прийшли більшовики. Росія
не могла обійтися без України: тут і вугілля з металом, тут хліб і
цукор, інше продовольство; тут Чорне море з портами і флотом; тут
великі трудові ресурси – народ. Росії необхідно було приєднати до
себе Україну.
Та ось надійшли 90 роки – час світлих надій та історичних
звершень українського народу.
24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла «Акт
проголошення

незалежності

України»,

яким

проголосила

незалежність України та створення самостійної української держави
– України.
Першого грудня 1991 року сталася важлива подія в історії
України. Понад 90% громадян. які взяли участь у Всеукраїнському
референдумі, висловилися за незалежність України.
Настала переміна!
У цьому ж – ні найменшого гріха, –
На Україні буде Україна,
А не чиясь окраїна глуха.

Це так природно! Так,здається, просто
Що генієм омріяне пророцтво,
Урештірешт , усетаки збулось!
(зачитує Акт проголошення незалежності України)
(зачитує Постанову верховної Ради УРСР)
28 червня 1996 року Верховною Радою України було прийнято
Конституцію, в якій

остаточно затверджено незалежність нашої

держави. Україна – це молода незалежна європейська держава. Нашій
незалежності всього – 25!
В Україні ще багато нерозв’язаних проблем, які вирішує
Президент України, уряд, Верховна Рада. Проте успішно вирішити і
соціальні, і екологічні, і культурні, і політичні проблеми можна лише
спільно, громадою, всім народом. Бо з дідапрадіда саме так Україна
вистояла, гордо і нескорено. Про її славні історичні віхи стверджує
вірш Г. Родіної:
Безмежний степ ріллі та кураю,
Чумацька пісня, мов крило чаїне.
Дівочий плач в невільницькім краю –
Моя, моя це й мого пращура Вкраїна.
Щавлева та кропив’яна бурда
Підступності й брехні жало зміїне.
Гулагів та Освенцімів біда –
Моя, моя це й мого батька Україна.
Розп’ята на Чорнобильських хрестах,
Ні перед ким не ставши на коліна,
Важкий до волі прокладає шлях –
Моя, моя стражденна ненька – Україна.
Я вірю, прийде, прийде та пора,

Де кожен день, як пісня солов’їна.
Де житиме для щастя і добра
Моя, дітей моїх й онуків Україна!
Зовсім скоро настане той час, коли ви, юні друзі, закінчите
школу, й у ваших руках, як і в руках мільйонів інших громадян
України , буде доля нашої держави. Тож своїми знаннями, працею,
своїми досягненнями славте її. Вам є із кого брати приклад.
(Знайомство із фактами і цифрами місцевих газет про трудові
досягнення хліборобів на чергових жнивах)
Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю так, як
заповів великий Тарас, бережіть волю і незалежність України,
поважайте свій народ і його мову солов’їну. Шануйте себе і свою
гідність і будьте шанованими іншими.
А дороговказом для вас хай стануть незабутні рядки В.Сосюри:
Любіть Україну,як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води…
Любіть у годину щасливу і 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
Любіть Україну всім серцем своїм
І всіма своїми ділами.
(Виконання заключної пісні на фоні відеоматеріалів)

Література:
1. Журнал «Позакласний час» №9 ,2002 с.2329,с.5963
2. Журнал «Шкільний світ» №2528, липень,2005,с.90
3. http://www.cultura.kh.ua/images/documents/Zbirka_stsenariyiv
_do_derzhavnyh_sviat.pdf
4. https://www.youtube.com/watch?v=MYbNe6YGVY
5. https://www.youtube.com/watch?v=f8ZbDo6lZxU

