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УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА: 

ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ ОСТАННЬОГО 20-РІЧЧЯ. 

 

І. М., Шешунова кандидат історичних наук, 

доцент кафедри суспільствознавчої освіти МОІППО 

 

2011 рік – рік державних ювілеїв: 20 років державної незалежності України, 20 

років загальноукраїнського грудневого референдуму, який підтвердив Акт про 

державну незалежність України,  20 років інституту Президентства в Україні, 20 

років назві держави - Україна. 

Головною метою і змістом 20-річчя стала розбудова національної держави, 

визначення основних принципів її розвитку та функціонування на вироблених 

правових засадах. 20 років державотворення в загальноісторичному вимірі дуже 

маленький термін часу, у вимірі життя людини – це вже достатньо солідний вік – вік 

сформованої особистості, яка несе повну відповідальність за свої дії перед 

суспільством. На цьому 20 річному шляху формування власної держави були і 

досягнення, і прорахунки.  

Найважливішим досягненням останнього 20 річчя можна вважати збереження 

державної форми життя українського народу в складних політичних подіях серпня 

1991 р.. На відміну від деяких інших республік колишнього СРСР Україна вийшла із 

складу союзу: по-перше – мирним шляхом (жодної краплі крові не було пролито за 

сучасну незалежність); по-друге – цей вихід не був спонтанним, сію хвилинним 

актом – виходу із складу Радянського Союзу передувала Декларація про державний 

суверенітет від 16 липня 1990 р., тобто, майже за рік до здобуття незалежності 

Україна оприлюднила всьому світовому співтовариству про свої наміри щодо 

самостійного державного життя; по-третє – вихід України із складу СРСР був 

обґрунтований правовими документами – Конституцією СРСР (про право кожної 

союзної республіки на самовизначення) та Актом про державну незалежність 

України. Легітимного характеру виходу України із складу СРСР надав грудневий 

загальнонаціональний референдум 1991 р. 

Важливим досягненням можна вважати, в цілому, збереження державної 

території, яка надавала Україні статус найбільшої держави Європи. У складних і 

суперечливих умовах державотворення український народ зміг зберегти єдність свого 

державного життя – віковічно омріяну Соборність. В основному, майже всі етнічні 

українські землі склали територію сучасної України. 

До досягнень України останнього 20-річчя можна віднести толерантне 

ставлення держави до всіх етносів, які населяють Україну, недопущення ворожнечі, 

етнічного протистояння, збереження і подальше формування української нації на базі 

закону, спільної загальнонаціональної мети, спільної території,  спільної історичної 

долі і історичної пам‘яті, традицій, самоідентифікації у світі, загальнодержавної 

мови.  

Також, з метою збереження своєрідності, унікальності кожного етносу та 

етнічної палітри України в цілому (багатоетнічність надає Україні унікального 

характеру на європейському континенті), держава через свої закони сприяє 

можливості розвитку етнічної освіти, мови, культури, діяльності різноманітних 

етнічних організацій громадянського та політичного напрямів. 

Позитивним результатом усього попереднього розвитку сучасної держави слід 

вважати зміну ставлення держави до релігії та релігійних конфесій в Україні, 



недопущення на правових засадах міжрелігійних конфліктів, розвитку релігійного 

екстремізму (такі явища спостерігаються в інших країнах світу).  

Соціальний мир, незважаючи на майнову диференціацію населення, складні 

економічні умови життя, є свідченням не тільки миролюбивого характеру 

українського народу, а й певною мірою свідченням дій держави знайти крапки 

дотику з громадянами, досягнути компромісу в найважливіших соціально-

економічних питаннях (питаннях оподаткування населення, освіти, пенсійного 

забезпечення, житлово-комунальних платежів, підвищення, по можливості, 

заробітної платні, скорочення розриву в фінансовому забезпеченні пенсій та зарплат 

між працівниками апарату управління і громадянами та інших). 

Важливим досягненням можна назвати (незважаючи на вади) державну 

політику в сфері економіки: перехід від занадто зарегламентованої командно-

адміністративної системи господарювання до ліберальної, ринкової системи, 

введення власної валюти, формування власного національного економічного 

простору, насиченість ринку товарами. 

Спектр політичного життя України достатньо різноманітний. Досягненням 

українського народу є: полі партійність, замість монополії однієї партії, наявність 

політичної опозиції, відносна політична стабільність. Проведення виборів, 

політичних реформ на конституційній основі, наявність громадських організацій, 

утворених знизу за бажанням людей і в їх інтересах є безумовними факторами руху 

української держави до демократії як найвищого досягнення людства і формування  

основ громадянського суспільства.  

Проявом демократизму в державі можна вважати свободу слова, свободу 

засобів масової інформації, прийняття закону про вільний доступ до інформації, який 

робить владу більш прозорою і наближеною до громадян.  

Головним досягненням нашої держави слід вважати молоде покоління 

українців, які народилися і виросли в незалежній державі і є вільними від певних 

радянських комплексів. Свідомий вибір життєвого шляху, професійної освіти, місця 

свого проживання (включаючи різні країни світу), вільне  і рівне спілкування із 

своїми однолітками з інших країн, намагання виявити і реалізувати свої здібності і 

таланти, активна участь у політичному житті суспільства – далеко не повний перелік 

переваг, які має сучасна молодь. 

Держава Україна намагається жити в злагоді із своїми близькими  і далекими 

сусідами, реалізуючи один з принципів зовнішньої політики – принцип 

добросусідства. Незважаючи на певні прорахунки зовнішньої політики в цьому 

відношенні, треба зауважити, що Україна ніколи в з‘ясуванні спірних питань не 

застосовувала свої збройні сили і намагалася вирішити ці питання шляхом 

переговорів, домовленостей та компромісів. Україна із дня своєї незалежності 

перетворилася з об‘єкта міжнародного права в активно діючий суб‘єкт міжнародного 

права, який відіграє свою роль у міжнародних і міждержавних стосунках, шукає 

можливості закріплення політичних, економічних і культурних зв‘язків з тими чи 

іншими країнами. 

Мирний характер українській державі надають її позаблоковий та без‘ядерний 

статус. 

Унаслідок накопичення зовнішньополітичного досвіду українська держава 

визначила свої орієнтири: багатовекторність та національний інтерес, самостійність, 

рівноправність та вигідне для України партнерство, взаємоповага в міждержавних 



стосунках, подолання комплексу меншовартості і, нарешті, усвідомлення своєї 

політичної європейськості. 

Політична європейськість України знаходить свій вираз в євроінтеграції, у тому 

числі і в галузі освіти (на підставі Болонської угоди Україна ввійшла в 

загальноєвропейський освітній простір). 

Правовий характер українській державі надають діюча Конституція, Закони 

України, Конституційний та Верховний суди, судова система в цілому, наявність 

адвокатури (системи  правового захисту) і обговорення питань щодо введення в 

судові процеси суду присяжних, незалежністі суддів. 

На шляху державного будівництва України було і є багато труднощів різного 

порядку, залишених від попередньої тоталітарної системи і створених за роки 

незалежності: це і варварська, непродумана приватизація об‘єктів економіки, і 

недбала кадрова політика, зростання бюрократії, корупція в цілому та політична 

корупція, величезна у європейськом значені диференціація суспільства, відсутність 

середнього класу, який надає стабільності політичним системам, загроза розколу 

України в наслідок діяльності полярних радикальних сил. На порядку денному 

залишаються проблеми освіти, медичного обслуговування, соціального забезпечення, 

формування правової держави, ролі органів місцевого самоврядування, чіткого 

уявлення про шляхи подальшого державобудування, гуманітарізаціі суспільства, 

місця України в європейському та світовому просторі. 

Говорячи про ці вади державотворення, ми повинні розуміти складність, 

багатогранність, багатовекторність та історичну довготривалість самого процесу 

розбудови держави. На шляху державного будівництва в Україні виникають і 

передбачені, і непередбачені труднощі внутрішнього та зовнішнього характеру 

(скажімо, світова економічна, фінансова, політична криза, відмова деяких глав 

держав іти на ті чи інші компроміси, деструктивна діяльність тих чи інших 

політичних сил, певні форсмажорні обставини, які потребують значних державних 

зусиль). 

Підводячи підсумки 20-річчя розбудови української незалежної  держави 

можна з упевністю сказати: український народ – державний народ; процес 

державотворення в Україні носить необоротній характер; альтернативи українській 

незалежності немає; входження України як рівноправної до сім‘ї європейських 

народів справа часу; подальше політичне прозріння українців, обрання, як виразника 

їх інтересів, справжньодержавницької політичної еліти – справа досвіду (досвід  на 

сьогодення вже достатній); побудова правової, соціально-орієнтованої, 

демократичної держави з розвинутим громадянським суспільством – стратегічне та 

історичне завдання української нації.  

 

 

Основи конституційного ладу України як відображення рівня 

правової культури суспільства 
 

Н. А.Сторчак, старший викладач  

кафедри суспільствознавчої освіти МОІППО  

 

Правова культура вважається свідченням правового прогресу, системою 

цінностей, що досягнуті людством у галузі права, показником рівня розвитку 

правової реальності і в той же час його формуючим елементом. Правова культура 



традиційно охоплює стан правової свідомості, системи законодавства, юридичної 

науки, правозастосовчої практики, законності і правопорядку, правової освіти тощо. 

Особливого значення із цих елементів правової культури у сучасних умовах 

набувають ті, що забезпечують верховенство права в суспільному житті, панування у 

ньому принципів справедливості і гуманізму, ступінь гарантованості основних прав і 

свобод людини, захист честі і гідності людини, реальне забезпечення місця людини 

як вищої соціальної цінності.  

Такий ціннісний зріз і досягнення правового життя сьогодні мають найвищий 

рівень закріплення – конституційний, вони складають засади конституційного ладу 

країни. Сама конституція є свідченням правового і соціального прогресу, адже свого 

часу стала формою суспільного компромісу при переході від феодального до 

буржуазного ладу і втіленням нових ідей політичної та соціально-економічної 

організації суспільства.  

На даний час конституція визначає засади організації держави і суспільства, 

державний устрій, а також взаємовідносини особи і держави. Така система 

суспільних відносин, врегульованих та гарантованих Основним законом та 

прийнятими на його базі законами, становить конституційний лад.  

За своїм змістом конституційний лад постає як системне політико-правове 

явище, складовими якого є державний і суспільний лад. Їх принципи знайшли 

правове регулювання у Розділі І Конституції України «Загальні засади», а деталізація 

здійснюється у нормах інших розділів, що стосуються правового статуту особи, 

організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

територіального устрою тощо. 

 

Конституційні основи державного ладу. До конституційних основ державного 

ладу відносять вихідні принципи організації і діяльності держави та її інститутів, а 

також юридичний статус і повноваження глави держави, органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, інших органів публічної влади, передбачених Основним 

законом. Ці положення відображають рівень українського конституціоналізму з 

позицій визначення форми держави, втілення ідей демократії, забезпечення 

незалежності країни, визначення сучасних функцій держави, співвідношення держави 

і права тощо.       

З урахуванням цього до основ державного ладу, відображених у Конституції 

України, можна віднести, перш за все, державний суверенітет. Він закріплений у 

нормах Конституції України, які передбачають визнання України суверенною і 

незалежною державою (ст. 1 Конституції України); поширення суверенітету  

України   на   всю її територію; цілісність і недоторканість території України  в  

межах  існуючого  кордону (ч. 1, 3 ст. 2); захист суверенітету  і  територіальної  

цілісності України як одну з найважливіших  функцій держави, справу  всього  

Українського народу (ч. 1 ст. 17). 

Свідченням народного суверенітету (народовладдя) є демократична форма 

режиму. Україна проголошена демократичною державою (ст. 1); носієм суверенітету 

і  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є народ; народ здійснює владу безпосередньо 

і через органи державної влади  та  органи  місцевого самоврядування; право 

визначати і  змінювати  конституційний  лад  в  Україні належить виключно народові 

і не може бути узурповане державою,  її органами або посадовими особами (ч. 2, 3 

ст. 5). 



Організацію публічної влади в Україні також характеризують республіканська 

форма правління («Україна є республікою» - ч. 1 ст. 5) та унітарна форма 

державного устрою («Україна є унітарною державою. Територія України  в  межах  

існуючого  кордону  є цілісною і недоторканною» - ч. 2, 3 ст. 2; «Територіальний  

устрій  України  ґрунтується  на засадах  єдності  та  цілісності  державної  

території…» - ст. 132; «Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою 

частиною  України…» - ст.134). 

Проявом національного суверенітету є статус української мови як державної 

(«Державною мовою в Україні є українська мова» - ч. 1 ст. 10).  

Закріплення у Конституції  України державних символів та місця знаходження 

столиці країни продовжує правове регулювання суверенних відносин. Державними 

символами в Україні є: а) Державний  Прапор України (стяг  із  двох    рівновеликих 

горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів); Державний Герб України (малий, 

що має головним елементом Знак Княжої Держави Володимира Великого, та 

великий, що встановлюється  з  урахуванням малого Державного Герба  України  та  

герба  Війська  Запорізького); Державний Гімн України (на  музику  М. Вербицького 

із словами, затвердженими законом) – ч. 1 - 6 ст. 20. Столицею України є місто Київ - 

ч. 7 ст. 20.  

Принцип єдиного громадянства в Україні (ст. 4) доповнює ідентифікацію 

держави.  

Цьому ж сприяє визначення орієнтирів військової політики та статусу 

військових формувань. «Оборона  України,  захист  її  суверенітету,   територіальної 

цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення 

державної безпеки і  захист  державного  кордону України  покладаються  на  

відповідні  військові  формування    та правоохоронні органи держави,  організація  і  

порядок  діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші 

військові  формування  ніким  не можуть бути використані для обмеження прав і 

свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення  органів  

влади  чи перешкоджання їх діяльності… На території України забороняється 

створення і функціонування будь-яких  збройних  формувань,  не  передбачених   

законом. На території України не допускається  розташування  іноземних військових 

баз» (ч. 2 - 4, 6, 7 ст. 17). 

Виявом державного суверенітету є також єдність грошово-кредитної системи, 

наявність власної валюти. «Грошовою одиницею України є гривня» (ч. 1 ст. 99). 

Опосередковано в Конституції України поряд із закріпленням права на свободу 

світогляду та віросповідання визначено світський характер держави. «Церква і релігійні 

організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може 

бути визнана державою як обов'язкова» (ч. 3 ст. 35). 

Одним із найважливіших надбань світового та українського конституціоналізму 

є сформулювання у тексті Основного закону принципу єдності і поділу державної 

влади. «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Органи законодавчої,  виконавчої та судової влади  здійснюють 

свої   повноваження  у  встановлених  цією  Конституцією  межах  і відповідно до 

законів України» (ст. 6). «Ніхто не може узурпувати державну владу» (ч. 4 ст. 5). 

Показником розвитку демократії, в тому числі місцевої, є визнання в Конституції 

України інституту місцевого самоврядування як іншої форми здійснення народом 

публічної влади (крім державної влади) з урахуванням місцевих інтересів. «В  

Україні  визнається  і  гарантується   місцеве самоврядування» (ст. 7). 



Визначення основних функцій держави, її пріоритетів у міжнародних відносинах 

характерно для Основного закону багатьох сучасних держав. До норм, які визначають 

ці засади у Конституції України, можна віднести: «Забезпечення  екологічної  

безпеки  і  підтримання екологічної рівноваги на території  України,  подолання  

наслідків Чорнобильської  катастрофи  -  катастрофи  планетарного  масштабу, 

збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави» (ст. 16); «Захист 

суверенітету  і  територіальної  цілісності України, забезпечення її економічної та  

інформаційної  безпеки  є найважливішими  функціями  держави,  справою  всього  

Українського народу» (ч. 1 ст. 17); «Зовнішньополітична діяльність  України  

спрямована на  забезпечення  її  національних  інтересів  і  безпеки   шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного  співробітництва  з  членами міжнародного  

співтовариства  за  загальновизнаними  принципами  і нормами міжнародного права» 

(ст. 18).  

Для сучасної держави характерним є проголошення верховенства права 

(підпорядкованості держави праву) та верховенства закону. Це проявляється у 

визначенні України як правової держави (ст. 1); визнанні та дії в Україні  принципу  

верховенства права; найвищій юридичній силі Конституції України; наданні нормам 

Конституції України прямої дії (ст. 8);  визнанні частиною  національного 

законодавства чинних міжнародних договорів, згода на  обов'язковість яких надана 

Верховною  Радою України (ст. 9).  

Продовженням вищенаведених положень є визначення принципів правової 

поведінки приватних та публічних осіб. «Правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що  не 

передбачено  законодавством. Органи державної влади та  органи  місцевого  

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами України» (ст. 

19).  

Ще однією формою обмеження держави та її юрисдикції є визнання пріоритету 

людини над державою. Україна є соціальною державою (ст. 1). Людина,  її  життя  і 

здоров'я,  честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та  їх  гарантії  визначають  зміст  і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність.  Утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини є головним 

обов'язком держави (ст.3). Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними (ст. 21). Конституційні права і свободи гарантуються і не  можуть  бути 

скасовані. При прийнятті нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав  і свобод (ч. 2, 3 ст. 22). 

 

Низка із вищенаведених конституційних принципів державного ладу 

обумовлюють побудову системи публічної влади в Україні. Її рівнями визнаються 

державна влада, місцеве самоврядування та органи влади Автономної Республіки 

Крим  (далі - АРК).  

За класифікацією світових моделей систем державних органів національна 

система державної влади є централізовано-сегментною, що передбачає розподіл 

влади і наявність на місцях представників вищих державних органів. 

З урахуванням принципу поділу влади законодавчу владу представляє парламент 

- Верховна Рада України, що має статус єдиного органу законодавчої влади в Україні 

(ст. 75 Конституції України). Внутрішніми об‘єднаннями у Вкрховній Раді можуть 



бути депутатські фракції, депутатські групи позафракційних народних депутатів та 

міжфракційні депутатські об'єднання.  

Виконавчу владу в Україні здійснює ієрархічно побудована система органів, що 

зазнала змін у зв‘язку із низкою заходів адміністративної реформи (Указ Президента 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 

09.12.10 № 1085/2010; Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17.03.11).   

Очолює систему органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України, який за 

своїм статусом є вищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113 

Конституції України). 

Органами, які забезпечують роботу Кабінету Міністрів України, є утворені ним 

же Секретаріат Кабінету Міністрів України, урядові комітети, постійні та тимчасові 

консультативні, дорадчі, інші допоміжні органи. 

Систему центральних органів виконавчої влади складають а) міністерства; б) 

центральні органи виконавчої влади (державні служби, державні інспекції, державні 

агентства); в) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

(Антимонопольний комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України, Фонд державного майна України).  

Вертикаль виконавчої влади на місцях продовжують: а) місцеві державні 

адміністрації (ч. 1 ст. 118); б) територіальні органи міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади (в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, районах, 

районах у містах, містах обласного, республіканського (в АРК) значення). 

Судову владу в Україні представляють: а) Конституційний Суд України - єдиний 

орган конституційної юрисдикції в Україні; б) суди загальної юрисдикції (ч. 3 ст. 

124). 

 Система судів загальної юрисдикції зазнала змін у зв‘язку з прийняттям 07.07.10 

нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Вона будується за 

принципами спеціалізації та інстанційності. Відповідно до цього систему судів 

загальної юрисдикції складають:  

1) місцеві суди - місцеві  загальні суди (районні, районні в містах, міські та 

міськрайонні); місцеві  господарські  суди  (в АРК, областях, містах Києві та 

Севастополі); в) місцеві адміністративні суди (окружні);  

2) апеляційні суди - апеляційні суди з розгляду цивільних, кримінальних справ, а  

також справ про адміністративні правопорушення (в областях, містах Києві та 

Севастополі, АРК); апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди 

(в  апеляційних  округах);  

3) Вищі спеціалізовані суди (суди касаційної інстанції) - Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду  цивільних і кримінальних  справ,  Вищий господарський суд 

України, Вищий адміністративний суд України;   

4) Верховний Суд України - найвищий судовий орган у системі судів загальної 

юрисдикції (ст. 125).  

Суб‘єкти, які не відносяться до жодної з гілок державної влади в Україні. У 

механізмі української держави є суб‘єкти, конституційний статус яких свідчить про 

те, що вони не належать до гілок влади, визначених у ст. 6 Конституції України, 

тобто знаходяться за межами традиційного поділу влади на законодавчу, виконавчу 

та судову (хоча окремі з них входять до системи «стримань і противаг»). До таких 

суб‘єктів відносяться: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17
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1. Президент України (одноосібний орган) - за своїм статусом є главою держави 

і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 

102).  

2. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби при 

Президентові України (п. 28 ч. 1 ст. 106, ст. 107) - Адміністрація 

Президента України, Рада національної безпеки і оборони України, Представництво  

Президента  України в АРК, Рада регіонів, Комітет економічних реформ, 

Національний антикорупційний комітет, Громадська гуманітарна рада, Комісія зі 

зміцнення  демократії  та  утвердження верховенства права та ін.  

3. Суб’єкти, які забезпечують виконання окремих функцій Верховної Ради 

України, (ст.ст. 89, 98, 101) - Погоджувальна рада депутатських фракцій 

(депутатських груп), комітети Верховної Ради України, Спеціальна контрольна 

комісія Верховної Ради України з питань приватизації, тимчасові спеціальні та слідчі 

комісії Верховної Ради України, Апарат Верховної Ради України, Лічильна комісія, 

Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

(омбудсмен).  

4. Прокуратура України (ст.ст. 121, 122). Систему її органів становлять 

Генеральна прокуратура України, прокуратури АРК, областей, міст Києва і 

Севастополя, міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а 

також військові прокуратури (військові прокуратури регіонів і  військова 

прокуратура ВМС України, військові прокуратури гарнізонів).  

5. Вища рада юстиції (ст. 131) - колегіальний, незалежний орган, відповідальний 

за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, 

сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за 

прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо 

несумісності та в межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.  

6. Національний банк України  - центральний банк України, особливий 

центральний орган державного управління. Його основною функцією є забезпечення 

стабільності грошової одиниці України (ст. 99). 

7. Інші органи.  

Систему місцевого самоврядування, яка є відокремленою від державної влади, 

становлять: 

1. Територіальна громада - жителі села (добровільного об‘єднання кількох сіл), 

селища, міста. Відповідно видами територіальних громад є сільска, селищна, міська. 

Територіальна громада може безпосередньо здійснювати місцеве 

самоврядування черех такі форми: місцеві вибори, місцевий референдум, загальні 

збори громадян за місцем проживання, звернення жителів села, селища, міста до 

органів, посадових осіб місцевого самоврядування, громадські слухання, місцеві 

ініціативи тощо.  

2.  Органи місцевого самоврядування: а) місцеві ради (представницькі органи) - 

сільські, селищні, міські, районні, обласні, районні у містах; б) виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад (виконавчі комітети та ін.). У районних та обласних 

радах виконавчі комітети відсутні, оскільки виконавчу владу в областях та районах 

здіснюють відповідні місцеві державні адміністрації.  

3.  Посадові особи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські голови; 

голови районних, обласних рад, районних у містах рад; перші заступники та 

заступники голів; керуючі справами (секретарі) виконавчих комітетів та виконавчих 



апаратів; керівники управлінь і відділів виконавчого апарату; голови постійних 

комісій та ін.  

4. Органи самоорганізації населення: будинкові, вуличні, квартальні комітети, 

комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети. (ст. 140 

Конституції України, Закон України «Про місцеве самоврядування України», Закон 

України «Про органи самоорганізації населення»). 

Органи влади АРК. Їх виокремлення у самостійну підсистему влади 

пояснюється відсутністю чіткого юридичного регулювання статусу цих орагнів. Так, 

специфічні органи влади АРК за Конституцією та законами України не віднесені ні 

до органів державної влади, ні до органів місцевого самоврядування.  

Органами влади АРК є: Верховна Рада АРК; Рада міністрів АРК; міністерства 

АРК; республіканські комітети АРК;  органи Верховної Ради АРК - Президія 

Верховної Ради АРК, постійні та тимчасові комісії Верховної Ради АРК, Контрольна 

комісія Верховної Ради АРК з питань приватизації та ін. (ст.ст. 135, 136 Конституції 

України, Конституція АРК). 

 

Конституційні основи суспільного ладу.  Конституційні основи суспільного 

ладу визначають суспільні відносини у політичній, економічній, соціальній та 

духовно-культурній сферах життя. Важливим є те, що сьогодні конституційні основи 

суспільного ладу розглядаються як система гарантованих і забезпечених 

Конституцією можливостей функціонування інститутів громадянського суспільства.  

Громадянське суспільство вважається невід'ємним атрибутом конституційної 

держави. 

Громадянське суспільство базується на засадах багатоманітності, свободи і 

саморегуляції. Умовами становлення громадянського суспільства є забезпечення 

рівності людей у їх правах і гідності, заборона будь-яких привілеїв людей за їх 

природними чи громадянськими ознаками, визнання людини найвищою соціальною 

цінністю, народний суверенітет, високий рівень правової культури членів 

суспільства, економічних, культурних і правових відносин між ними тощо. 

Економічний базис громадянського суспільства, передумови свободи людини та 

повноти влади народу становлять економічні відносини. Конституція України 

закріплює принцип їх багатоманітності (ч. 1 ст. 15 Конституції України) і закладає 

основи регулювання права власності та господарської діяльності. 

Так, встановлюються засади загального правового режиму для всіх форм 

власності та господарювання. «Держава  забезпечує  захист   прав   усіх   суб'єктів   

права власності і  господарювання… Усі суб'єкти права власності рівні перед 

законом» (ч. 3 ст. 13). 

Визначаються форми власності та правомочності власника. «Кожен  має  право  

володіти,  користуватися  і розпоряджатися  своєю  власністю,  результатами  своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності.  Право приватної власності набувається в 

порядку,  визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб  можуть  

користуватися об'єктами права державної та комунальної власності  відповідно  до 

закону» (ч. 1 - 3 ст. 41). 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14


Передбачаються гарантії права власності. «Ніхто  не  може бути протиправно 

позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове 

відчуження об'єктів права приватної власності  може бути  застосоване   лише   як   

виняток   з   мотивів   суспільної необхідності, на підставі і в порядку,  встановлених  

законом,  та за  умови  попереднього  і  повного  відшкодування  їх   вартості. 

Примусове   відчуження   таких   об'єктів   з   наступним   повним відшкодуванням їх 

вартості допускається лише в умовах воєнного  чи надзвичайного стану. Конфіскація 

майна може бути застосована виключно за  рішенням суду у випадках, обсязі та 

порядку, встановлених законом» (ч. 4 - 6 ст. 41). 

Визначається режим права власності на природні ресурси – перелік об‘єктів, 

титульний власник, суб‘єкти, які здійснюють це право власності. «Земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси,  які  знаходяться  в  межах  

території  України, природні ресурси її континентального шельфу,  виключної 

(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського  народу. Від  

імені  Українського  народу  права власника здійснюють органи державної  влади  та  

органи  місцевого  самоврядування  в  межах, визначених цією Конституцією. 

Кожний  громадянин  має  право  користуватися  природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону» (ч. 1, 2 ст. 13). «Земля  є  основним  

національним  багатством,  що перебуває під особливою охороною держави. Право 

власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, 

юридичними особами та державою  виключно відповідно до закону» (ст. 14). 

Проголошується свобода підприємницької діяльності. «Кожен має право на 

підприємницьку діяльність,  яка не заборонена законом» (ч. 1 ст. 42). 

Разом із економічними правами, свободами та їх гарантіями, Конституція 

України закладає й обмеження для їх реалізації. «Власність зобов'язує. Власність не 

повинна  використовуватися на шкоду людині і суспільству (ч. 3 ст. 13).  

«Використання  власності  не  може  завдавати  шкоди   правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства,  погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 

землі» (ч. 7 ст. 41).  «Підприємницька діяльність депутатів,  посадових  і  службових 

осіб органів державної влади та органів  місцевого  самоврядування обмежується 

законом. Держава  забезпечує  захист  конкуренції  у   підприємницькій діяльності. 

Не допускаються зловживання монопольним становищем  на ринку,  неправомірне  

обмеження  конкуренції  та    недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії 

визначаються законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за 

якістю і безпечністю продукції та  усіх  видів  послуг  і  робіт,  сприяє діяльності 

громадських організацій споживачів» (ч. 2 - 4 ст. 42). 

Крім стабільної та багатоманітної економіки, громадянське суспільство потребує 

реального політичного та ідеологічного плюралізму. «Суспільне життя в Україні 

ґрунтується на  засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. 

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як  обов'язкова. Цензура заборонена» 

(ч. 1 - 3 ст. 15).  

У Конституції України дістали закріплення основні політичні та громадянські 

права і свободи, санкціонована багатопартійність. «Держава    гарантує   свободу   

політичної   діяльності,   не забороненої Конституцією і законами України» (ч. 4 ст. 



15). «Кожному гарантується  право  на  свободу  думки  і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань» (ч. 1 ст. 34).  «Громадяни  України  мають  право   на    

свободу об'єднання  у  політичні  партії  та  громадські  організації  для здійснення  і  

захисту  своїх  прав  і  свобод   та    задоволення політичних,  економічних,  

соціальних,   культурних    та    інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених 

законом в  інтересах національної безпеки та  громадського  порядку,  охорони  

здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей» (ч. 1 ст. 36). «Ніхто не 

може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у 

правах за належність  чи  неналежність  до політичних партій або громадських 

організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом» (ч. 4, 5 ст. 36). «Заборона 

діяльності об'єднань громадян  здійснюється  лише  в судовому порядку» (ч. 4 ст. 37). 

Духовно-культурна сфера є ще однією площиною розвитку громадянського 

суспільства. Держава, не втручаючись у внутрішній світ людини, має забезпечити 

дотримання конституційних принципів, які дають можливість кожному 

користуватися духовно-культурними благами. Відповідно до цього держава гарантує 

доступ до освіти, наукових досягнень та культурних надбань. «Кожен має право на 

освіту» (ч. 1ст. 53). «Громадянам  гарантується  свобода  літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості, захист  інтелектуальної власності,  їхніх  авторських  

прав,  моральних  і  матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності… Держава  сприяє  розвиткові  науки,  встановленню 

наукових зв'язків України зі світовим співтовариством. Культурна спадщина 

охороняється законом. Держава забезпечує  збереження  історичних  пам'яток та 

інших об'єктів,  що становлять культурну цінність,  вживає  заходів  для повернення в 

Україну культурних цінностей народу,  які знаходяться за її межами» (ч. 1, 3 - 5 ст. 

54). 

Держава забезпечує й існування такого важливого інституту духовно-культурної 

сфери сучасного суспільства, як релігія і визнає її свободу. «Кожен  має  право  на  

свободу   світогляду    і віросповідання. Це  право  включає  свободу  сповідувати  

будь-яку релігію  або  не  сповідувати  ніякої,  безперешкодно  відправляти 

одноособово чи колективно релігійні  культи  і  ритуальні  обряди, вести релігійну 

діяльність… Жодна релігія не може бути  визнана державою як обов'язкова» (ч. 1, 3 

ст. 35).  

У Конституції України передбачені й засади національного розвитку та 

міжнаціональних відносин, і перш за все, мовних. «Держава  забезпечує  всебічний  

розвиток  і    функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 

всій території України. В  Україні  гарантується  вільний  розвиток,  використання  і 

захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє 

вивченню мов міжнародного спілкування Застосування мов в Україні гарантується 

Конституцією  України та визначається законом» (ч. 2 - 5 ст. 10). «Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси,  кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та  

інших   переконань,    статі, етнічного  та  соціального  походження,  майнового  

стану,   місця проживання, за мовними або іншими ознаками» (ч. 2 ст. 24). 

Закріплені основні напрямки державної політики у сфері національних та 

міжнаціональних відносин. «Держава  сприяє  консолідації   та    розвиткові 

української нації, її історичної свідомості, традицій і  культури, а також розвиткові  



етнічної,  культурної,  мовної  та  релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України» (ст. 11). «Україна дбає  про  задоволення 

національно-культурних і мовних потреб українців,  які  проживають за межами 

держави» (ст. 12).  

 

Закріплюючи основи конституційного ладу, які втілюють досягнення української 

конституційної думки та практики у сферах державного устрою, взаємодії держави і 

особи, розвитку сучасного суспільства, держава захищає і забезпечує стабільність 

конституційного ладу. Його гарантіями є такі положення Конституції України: 

а) неможливість зміни Конституції, якщо ці зміни передбачають скасування чи 

обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на 

ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ч. 1 ст. 

157); 

б) неможливість зміни Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану 

(ч. 2 ст. 157); 

в) ускладнений порядок внесення змін до першого розділу Конституції, 

присвяченого засадам конституційного ладу України; 

г) конституційне визначення статусу Президента України як гаранта державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, 

прав і свобод людини і громадянина (ч. 2 ст. 102) та встановлення відповідальності 

Президента України у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 

111); 

д) заборону утворювати політичні партії та громадські організації, програмні цілі 

або дії яких спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом (ч. 1 

ст. 37); 

є) присягу народних депутатів України щодо додержання Конституції України та 

законів України (ч. 2 ст. 79); 

ж) конституційний обов'язок Кабінету Міністрів України забезпечувати 

державний суверенітет України, виконання Конституції і законів України (п. 1 ст. 

116); 

з) діяльність спеціального органу захисту конституційного ладу - 

Конституційного Суду України,- який вирішує питання конституційності (ст. 150). 

 

Підсумовуючи розгляд основ конституційного ладу України в контексті правової 

культури, можна відзначити, що конституційний лад кожної країни має свої 

особливості, які залежать від розвитку суспільства, держави і права; змісту діяльності 

держави, її взаємовідносин з особою, співвідношення із суспільством; демократичних 

традицій; рівня політичної і правової культури суспільства та інших чинників. 

Конституційне закріплення основ державного ладу та організації інших соціальних 

сфер створює певні гарантії для розвитку громадянського суспільства. Воно ж у свою 

чергу виступає необхідною передумовою прогресу конституційної держави, яка має 

характеризуватися як демократична і правова.  

Всі державно-правові явища у їх динаміці охоплюються правовою культурою 

суспільства. З її розвитком безпосередньо пов'язані проблеми розбудови 

громадянського суспільства і демократичної правової держави, адже правова 

культура тісно пов'язана з загальною культурою народу, є складовою частиною і 



найважливішою засадою народовладдя, є соціальною гарантією дії верховенства 

права та закону в суспільстві. 

Правова культура, як своєрідний феномен, є формою відтворення національної 

державності, правової системи, правопорядку тощо. Вона ж є засобом збагачення цих 

інститутів, має функцію збереження і розвитку надбань і цінностей у галузі права та 

відображення їх у правосвідомості. В комплексі це й забезпечує правовий прогрес, 

вдосконалення ідей та практики конституціоналізму, зміцнення регулюючої ролі 

Основного закону держави.   

У свою чергу, Основний закон як документ найвищої юридичної сили здійснює 

не тільки інституційну функцію, закріплюючи досягнення правового прогресу на 

сьогоднішній день, а й носить програмний характер, формулюючи певні ідеї, 

орієнтири правової реальності і правової культури, напрямки розвитку держави і 

суспільства у подальшому з метою їх вдосконалення.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 щодо проведення  в 2011-2012 навчальному році Першого уроку  «Україна  – 

наш спільний дім»,  присвяченого 20-й річниці незалежності України в 

загальноосвітніх навчальних закладах області 

 

А. І. Тюпа, методист лабораторії  

виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО   

 

       Історія багатовікових державотворчих процесів України складна і суперечлива. 

На всіх етапах становлення буття український народ демонстрував високий 

національний дух і прагнення жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді з іншими 

народами. 

        24 серпня  2011 року український народ відзначає історичну дату – 20-річчя 

незалежності України. Перший урок 2011–2012 навчального року рекомендуємо 

присвятити цій річниці. 

Головною метою першого уроку є: 

- вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу, досягнень України 

за роки незалежності; 

- ознайомлення зі змістом понять категорій народ, нація, етнос, держава, громадянин, 

громадянські права та обов‘язки; 

- розвиток громадянських якостей особливості патріотизму, громадянської свідомості і 

самосвідомості, відповідальності, гідності, мужності; 

- осмислення учнями спільності інтересів всіх етносів українського народу в розбудові 

України, формування міжнаціональної толерантності, солідарності всіх громадян; 

- формування особистої відповідальності кожного за долю своєї держави та власного 

народу,  усвідомлення школярами необхідності розвитку духовної, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної правової, трудової, екологічної 

культури; 

- виховання в учнів любові до Батьківщини, українського народу, державної мови, 

розуміння того, що від сумлінної праці й навчання кожного, від усвідомлення себе 

часткою українського народу залежить майбутнє і сучасне нашої держави. 

 Перший урок має бути продовженням системи роботи з громадянського  виховання 

учнівської молоді, котра передбачає глибоке засвоєння кожною особистістю високих 

досягнень у всіх галузях української культури і науки, виховання молоді на кращих 

прикладах життя борців за становлення української державності, щоє одним із 

найважливіших шляхів формування історичної пам‘яті. 

Розбудова громадянського суспільства та утвердження демократичної правової 

держави потребує і відповідного підходу до виховання патріотів Української держави. 

Рекомендується приділити увагу питанню виховання й становлення громадянина-

патріота своєї Батьківщини, для якого власна доля та доля країни нероздільні, готового 

турбуватися про народ, переконаного в необхідності розбудови країни як суверенної, 

незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, здатного сприяти зміцненню 

толерантних відносин у суспільстві, знати свої права й обов‘язки, прагнути до 

самовдосконалення та самореалізації на власний добробут і процвітання України.  

Зміст, принципи,   форми,  методи  та  шляхи  формування громадянських  якостей 

школярів закладено в Конституції України, законодавчих актах, урядових документах. 



Тому, готуючись до уроку, вчителю необхідно звернутись до таких міжнародних та 

державних нормативно-правових документів: 

 Загальна декларація прав людини (Затверджена і проголошена Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1943 року; 

 Декларація про права дитини (Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 

листопада 1959 року); 

 Концепція про права дитини (Схвалена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 

1989 року); 

 Декларація про державний суверенітет України (Затверджена постановою Верховної 

Ради України від 16 липня 1990 року); 

 Акт проголошення незалежності України (Затверджений постановою Верховної Ради 

України від 24 серпня 1991 року); 

 Конституція України від 28 червня 1996 року; 

 Закони України ―Про освіту‖ від 23 березня 1996 року, ―Про професійно-технічну 

освіту‖ від 10.02.98 р. № 103/98-ВР, ―Про загальну середню освіту‖ від 25 червня 

1999 року, ―Про національні меншини в Україні‖ від 25 червня 1992 року, ―Про мови 

в Українській РСР‖ від 28 жовтня 1989 року; 

 Концепція національно-патріотичного виховання молоді;  

 Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності  (проект). 

Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними, 

традиційними і нетрадиційними, варто обрати їх відповідно до вікових особливостей 

учнів, рівня розвитку учнівського колективу. 

Музичний супровід уроку, виконання гімну України, використання державної та 

національної символіки сприятимуть створенню урочистої атмосфери на уроці. Вчителю 

варто звернути увагу на додаткове святкове оформлення класної кімнати, залучати до 

роботи учнів, батьків. Змістовно провести урок допоможуть запрошені гості: учасники 

історичних подій, політичні діячі, письменники, знавці і шанувальники рідного краю, 

вчені. 

На Першому уроці рекомендуємо розглянути досягнення України за 20 років 

незалежності в різних сферах життя: в політичній сфері, соціально-економічній, 

культурно-освітній; досягнення у суспільно-гуманітарній, природничо-математичній, 

військово-технічній, медичній галузях сучасної української науки, повернення забутих 

імен, відродження української літератури та мистецтва, розвиток фізичної культури і 

спорту тощо. 

 У ході уроку необхідно розглянути загальні засади демократичного та 

суспільного ладу нашої держави, які проголошені в Конституції України. Важливо 

зазначити, що визначені Конституцією України загальні засади демократичного 

суспільного ладу мають установчий, програмний характер, тобто визначають 

перспективу державного і суспільного розвитку. Відповідно до вікових особливостей 

учнів сформувати уявлення про Декларацію, про державний суверенітет України. Варто 

наголосити,  що кожний учень може зробити свій внесок у становлення Української 

держави. 

У цей день слід відзначити кращих учнів, переможців конкурсів, олімпіад, 

турнірів, фестивалів, спортивних змагань.   

Важливим виховним завданням є формування в дітей національного характеру і 

світогляду. З цією метою варто використати ідеї вітчизняних учених Г. Сковороди,  Г. 

Ващенка,  О. Духновича,  П. Юркевича,  Д. Чижевського,   



О. Кульчицького, О. Вишневського та інших про сутнісні якості і особливості 

українського національного характеру порівняно з характерами інших народів. 

Під час підготовки до Першого уроку доцільно врахувати актуальні для 

конкретного віку педагогічні завдання,  зокрема: 

у молодшому шкільному віці   сприяти формуванню і розвитку уявлень про такі поняття і 

положення: ―Моя Батьківщина – Україна‖, ―рідний дім‖, ―патріот і громадянин‖. Кожен 

учень повинен ідентифікувати себе з народом України, усвідомити, що успішне 

навчання в школі – це його громадянський обов‘язок перед суспільством і державою. 

Поняття "батьківщина" має стати для них вищою  духовною  цінністю. 

Учителю важливо дати учням уявлення про основний закон України – 

Конституцію, державну символіку (Герб, Прапор. Гімн), звернути увагу на значущість 

цих символів у житті всієї держави і кожного громадянина окремо. 

Використання наочності на Першому уроці в початковій школі є обов‘язковим. 

Такими матеріалами можуть бути репродукції краєвидів України, національне вбирання 

українців різних регіонів, портрети відомих діячів історії, політики, культури та ін.   

Урок   доцільно   провести   у   формі  бесіди,  гри-подорожі  з використанням  

матеріалів  українського  народознавства,  художніх творів, віршів про рідну землю. 

Важливо, щоб перший урок пройшов урочисто, з яскравими та цікавими моментами, 

запам‘ятався учням надовго, сприяв згуртуванню колективу.  

Підводячи підсумок Першого уроку, у першому класі варто підкреслити, що учні – 

справжні господарі школи, і тому важливо виконувати внутрішній розпорядок, зберігати 

традиції, гідно нести звання учня свого навчального закладу. У 2 – 4-х класах важливо 

наголосити на  значимості становлення громадянської позиції, усвідомлення дитини 

громадянином України,     учасником будівництва щасливого майбуття. 

 у підлітковому шкільному віці доцільно надавати перевагу діалогічному, а не 

монологічному способу спілкування, використовувати творчий потенціал учнів. 

Інтелектуальні ігри та інші інтерактивні форми роботи емоційно збагатять урок. 

Вступне слово вчителя може бути у формі бесіди-роздумів про Україну, значення 

її в житті кожної людини. Якщо в 5–7-х класах можна розповісти про відомих діячів 

історії, їх роль у розбудові української держави, то в 8–9-х класах учні здатні дослідити 

за допомогою вчителя етапи державотворення України. При цьому доцільно 

використовувати різноманітні рольові ситуації, де учень веде розповідь від першої особи 

як історичного діяча чи мандрівника в часі. 

у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини 

є відповідальність і дієвість; старшокласники не лише ідентифікують себе з українським 

народом, але прагнуть жити в Україні, пов‘язати з нею свою долю, служити Вітчизні на 

шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної 

держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів, володіти рідною 

та державною мовою, визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, 

демократію, справедливість. Учні повинні чітко засвоїти, що кожен має право висловити 

свою думку і бути почутим. 

Дискусія, диспут, прес-конференція, круглий стіл, прес-бій, сократівська бесіда є 

найбільш поширеними формами уроків у старшій школі.     

У підсумку Першого уроку варто підкреслити, що кожен учень може зробити свій 

внесок у становлення нашої держави. Наполегливо вчитися, бути патріотом – це 

посильний дарунок рідній країні. 

Перший урок  – це  початок  великої  відповідальної   роботи педагогічного   

колективу   з  формування  активної  громадянської позиції учнівської молоді.  Від 



самовідданої  наполегливої  праці, творчого натхнення,  педагогічної культури і 

майстерності залежить майбутнє кожного громадянина України. 

Для підготовки Першого уроку у 2011 – 2012 навчальному році пропонуємо збірку 

«Перший урок у 2011 – 2012 навчальному році «Моя  Україна  – вільна держава»», до 

якої увійшли розробки уроків учителів м. Миколаєва, м. Первомайська, Братського, 

Новоодеського, Миколаївського, Баштанського районів. Сподіваємось, що 

запропоновані уроки допоможуть вам при розробці власних конспектів.   

До Першого уроку доцільно дібрати тематичні афоризми, вислови, народну 

мудрість, наприклад:  

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

2. "Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може" 

(Д. Байрон) 

3. "Хто не належить вітчизні своїй, той не належить і людству" 

              (В. Бєлінський) 

4.  "Патріотизм – це не любов до ідеї, а любов до вітчизни" 

 (В. Распутін) 

5. "У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина"   

                                                                                                     (Л. Костенко) 

6. "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля"  

   (Т. Шевченко) 

7. "Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна"  

  (В. Сосюра) 

8. "Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і 

нову, і мову її солов'їну"  

 (В. Сосюра) 

9. "Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі"       

                                                                                                               (В. Еллан) 

10. "Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить" 

     (Олександр Олесь) 

11. "І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик..." 

          (Т. Шевченко) 

12. "Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава"  

  (О. Довженко) 

12. "Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу"  

(О. Довженко) 

  

13.  "Земле моя ти єдина – краса-країна, моя Україна"  

(Т. Музичук) 

14. "Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава" 

                                                                                                        (Ю. Музиченко) 

15. "Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!" (П.Тичина) 

 

Під час підготовки до проведення Першого уроку рекомендуємо використати 

таку літературу: 

1. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи: програмно-виховний 

контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2008. – №45.  



2. Бех І. Шляхом злагоди процвітання: про національну ідею в становленні 

громадянина-патріота України / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля, 2008. – №11. – С. 

4-9. 

3. Основні орієнтири виховання учнів 1–12-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008 – 80 

с. 

4. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, 

В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. –  № 8. 

–  С. 3-19.  

5. Володарська М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти / М.О. 

Володарська. – Х.: Основа, 2008. – 122 с. 

6. Громадянська освіта: проблеми і методичні пошуки // Шкільний світ. – 2007. – 

№9. – Спецвипуск. 

7. Дем‘янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання / Директор 

школи (шкіл. світ). – 2008. – №10. – С. 10-12. 

8. Досвід громадянського виховання // Виховна робота в школі. – 2009. – №4. – С. 

2-16. 

9. Дем‘янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому 

навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво 

„Антей‖, 2006. – 384 с. 

10. Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж.Сташко. – К.: Вид. дім 

„Шкіл. світ‖: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. 

11. Скуратівський В. Місяцелік: Український народний календар. – К. Мистецтво, 

1992. – 208 с. 

12. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 57-59. 

13. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. / 

А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюр, Т.В.Космічна та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с. 

14. Українські прислів‘я та приказки / Упоряд. С.Мишанича та М. Пазяка. – К.: 
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Україна – наш спільний дім 
(Розробки уроків, виховних заходів) 

  

Початкова школа 

Максимова  М. В.,  вчитель історії 

Баштанської ЗОШ  I-III ступенів № 1 

Баштанської районної ради 

 

Обладнання: плакати, портрети відомих українців, Державний Прапор і Герб 

України, Конституція, мультимедійна дошка. 

І. Організаційний момент 

ІІ. Зміст уроку 

1. На фоні музики слово вчителя: 

Струмок серед гаю, як стрічечка 

На квітці метелик, мов свічечка 

Учні розповідають Хвилюють, малюють, квітують поля,  

Добридень тобі, Україно моя! 

Добридень, вам, мої маленькі друзі. Сьогодні ми разом розпочинаємо новий 

навчальний рік. 2011 рік – незвичайний, бо саме в цьому році наша держава відзначає 

свій 20- річний ювілей. І на нашому першому уроці ми будемо згадувати нелегкий 

шлях нашої держави до незалежності. 

Оголошується тема і мета уроку. 



2. Україна! Все святе зібралось для кожного з нас у цьому слові. Земля батьків, з діда, 

прадіда, найдорожча земля, споконвічний отчий край. 

Мільйони українців знають своє прадавнє і міцне родовідне дерево, яке витримало не 

одні буреломи у нестерпному леті часу. Нелегкою була доля нашого волелюбного 

народу. 

Запитання до класу: Що вам відомо про боротьбу за незалежність нашого народу? 

про боротьбу козацтва, діяльність гетьманів: Дмитра Вишневецького, Богдана 

Хмельницького, Петра Дорошенка, Івана Мазепи. (відповіді супроводжують 

ілюстративним 

         матеріалом ). 

3. Не легшою була історія нашого народу і в ХІХ-ХХ ст.. Українці були розірвані 

кордоном між Австро-Угорською  та Російською імперіями, відчули на собі ярмо 

кріпацтва та безправ‘я, пройшли крізь вогонь братовбивчих  першої світової та 

громадянської воєн, пережили жахіття голодомору і репресій, стояли на смерть у 

боротьбі із фашизмом, самовіддано долали наслідки трагедії на Чорнобильській АЕС, 

і вірили, що настане час, коли Україна стане самостійною, вільною державою. Знову і 

знову піднімалися на боротьбу. Послухаємо наших експертів істориків. 

4. Доповіді учнів ілюструються плакатами на дошці 

Вперше незалежність була проголошена в ході національно-визвольної революції 

середини ХVІІст. У середовищі козацької еліти вперше в історії української 

суспільно-політичної думки було чітко сформульовані фундаментальні основи 

національної державної ідеї: 

- право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його 

проживання; 

- незалежність і соборність Української держави; 

- генетичний зв'язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність 

кордонів, традицій та культури княжої доби. 

Ці положення і лягли в основу державотворчої діяльності Богдана Хмельницького. 

Територія Української держави за часів Хмельниччини охоплювала Лівобережжя, 

частину Правобережжя та Степу. На цих землях проживало понад 3 млн. осіб. В 

основі адміністративного поділу лежала структура козацького війська. Військово-

сотенному територіально-адміністративному поділу відповідала система органів 

публічної влади. Ця система фактично дублювала модель управління Запорозької 

Січі. 

Фінансову систему спочатку контролював особисто гетьман, але з 1654 року було 

запроваджено посаду підскарбія, який опікувався військовою скарбницею. На 

організаційних принципах Запорозької Січі постала і національна армія, яка стала 

своєрідним гарантом успішної розбудови державності. 

Українська держава  - Військо Запорозьке – сформувалася на двох принципових 

засадах, які часто вступали між собою в протиріччя – демократії та авторитаризму. 

На початку переважають демократичні засади, пізніше – авторитарні начала. Держава 

змінює республіканську форму правління на монархічну. 

Українська держава активно діяла на міжнародній арені, про що свідчать численні 

дипломатичні контакти з Росією, Туреччиною, Кримським ханством, Молдавією, 

Швецією та іншими державами. 

На жаль, через цілу низку причин внутрішнього (суперечки у середовищі української 

державної еліти; соціальні конфлікти;  бунтівні настрої серед основної частини 

населення) та зовнішнього (втручання у внутрішні справи і агресія з боку Речі 



Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства) 

характеру держави не вдалося зберегти. 

 

5. Друге проголошення незалежності України відбулося в ході Української 

національно-демократичної революції 1917-1920рр. 4 березня 1917 року на 

українських територіях постає Центральна Рада – громадсько-політичне об‘єднання, 

яке у надзвичайно короткий час переростає у впливовий представницький орган 

народної влади. Головою Центральної Ради було обрано Михайла Грушевського. 

Добу Центральної Ради, залежно від домінуючих у державотворчому процесі ідей, 

фахівці поділяють на два етапи: автономістський (березень 1917р.-січень 1918р.) та 

самостійницький (січень-квітень1918р.) 

23 червня 1917 року своїм І Універсалом Центральна Рада проголошує автономію 

України і підкреслює, що «донині самі будемо творити наше життя». Відразу після 

цього було створено Тимчасовий революційний уряд – Генеральний секретаріат на 

чолі з В.Винниченком. Така активна державотворча діяльність викликала 

занепокоєння у Петрограді. Українцям довелося шукати шляхи порозуміння з 

Тимчасовим урядом, як результат проголошується ІІ Універсал (3 липня 1917р.) в 

якому Центральна Рада офіційно виступила «проти замірів самовільного здійснення 

автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання». 

Після жовтневих подій 1917 року у Петрограді, які привели до зміни влади у 

Російській державі, світ побачив ІІІ Універсал. Саме 9 листопада 1917 року Михайло 

Грушевський урочисто зачитав текст Універсалу на Софійській площі, в якому 

йшлося про створення Української Народної Республіки. На жаль, універсал мав 

суттєву суперечність – широко окресливши Україну як незалежну державу, він 

залишив федеративний зв'язок із Росією. 

І тільки 11 січня 1918 року було проголошено ІV Універсалом «Однині Українська 

Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною 

державою українського народу». На жаль цей важливий юридичний акт було 

проголошено надто пізно, коли кульмінаційний момент українського національного 

руху вже був пройдений. Чергова спроба здобути волю була програна. 

6. Втретє Україна проголосила незалежність 24 серпня 1991 року. 

Демонструються уривки з документального фільму «Україна. Шлях до 

незалежності».  

7. Слово вчителю. 

24 серпня 2011 року український народ відзначає 20-річчя 

 — головне державне свято на честь прийняття Верховною Радою 

УРСР Акту проголошення незалежності України, підтверджену всенародним 

референдумом 1 грудня 1991 року, що прийнято вважати датою утворення 

держави Україна в її сучасному вигляді.Проголошення Акту незалежності 

України відкрило нову сторінку в історії України. Звернемося до Основного 

Закону нашої держави – Конституції. 

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 

Чи знаєте ви, що означають терміни: незалежна, суверенна, демократична, соціальна, 

правова держава. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1991


Учні пояснюють значення термінів.  

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Як ви розумієте зміст цієї конституційної норми? 

Які права громадян, школярів ви знаєте? Де вони затверджені? 

Які міжнародні документи, що їх прийняла наша держава, декларують права і 

свободи громадян? 

Загальна декларація прав людини (Затверджена і проголошена Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1943 року); 

Декларація про права дитини (Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 

листопада 1959 року); 

Концепція про права дитини (Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 

листопада 1989 року). 

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, 

Державний Герб України і Державний Гімн України. 

Учні описують вигляд Прапора, Герба України, називають авторів музики і тексту 
Державного Гімну. 

8. Наша держава стала однією з демократичних держав світу. На всіх етапах 

становлення український народ демонстрував високий національний дух і прагнення 

жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді з іншими народами. Основними 

напрямками зовнішньої політики України були: 

          - участь України в діяльності міжнародних організацій: 1992 р. — Україна стає 

членом Міжнародного валютного фонду, 1995 р.- Членом Ради Європи. 2000 р. — 

Україна — непостійний член Ради Безпеки ООН, 2004 р. — угоди про Єдиний 

економічний простір (ЄЕП); 

          - ядерне роззброєння: 1994 — приєднання України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї; 1996 р. — ядерні боєголовки вивезено з території 

України; 

           - співпраця з Європейським Союзом (ЄС);  

           - налагодження відносин з державами СНД: 1997 р. — Великий договір між 

Росією та Україною тощо.  

9. Віддаляються у часі події 20 річної давності. 20 років незалежності. Багато це, чи 

мало? Як змінилося життя людей за цей час? Як змінилися самі люди? Давайте 

послухаємо розповіді наших батьків, адже вони були живими свідками цих 

історичних змін. 

Виступи батьків, гостей. 

А ще за цей час змінилося і наше місто. Переглянемо відеофільм «Моя Баштанка». 

На площі нашого міста є пам‘ятний знак, всередині якого закладено лист з далекого 

1969 року. Цей лист буде відкрито у 2019 році, коли ми святкуватимемо соту річницю 

Баштанської республіки. А я пропоную скласти листа школярам 2021 року. 

10. Дорогі діти, ми закінчуємо нашу сьогоднішню розмову. Наостанок, я хочу ще раз 

нагадати вам, що людина, яка втрачає свою історичну пам'ять, втрачає і себе. То ж 

плекайте пам'ять поколінь, продовжуйте добрі традиції рідної землі, пам‘ятайте, що 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80


ви нащадки славних синів Баштанської республіки. Чи житиме наш народ, чи зникне 

з лиця землі, залежить від нас з вами, від наших справ.  

Ми, народ, що вийшов з неволі, 

Клянемось в благословенну мить 

Всі свої тисячолітні болі 

В славу України перелить. 

Клянемось княжими гробами, золотою шаблею Дніпра, 

Краще смерть, ніж бути знов рабами, 

Хай гряде відродження пора! 

Клянемось хлібом і водою, 

Що всі мови нашої землі 

Житимуть добром - не ворождою, 

В чесному сестринстві, а не в злі. 

Клянемось робітними трудами, 

Болісними нивами долонь –  

Краще смерть, ніж бути знов рабами, 

Хай горить очищення вогонь! 

Клянемося «кобзарем» Тараса, 

Геніями Лесі і Франка, 

Що не зродиться пахолків раса 

З крові Гонти і Залізняка. 

Клянемося Богом України, 

Що вмремо, та не підем в ярмо, 

Дух воскреслий з темної руїни, 

На наругу в рабство не дамо. 

Ми народ, що вийшов із неволі, 

Клянемось в благословенну мить – 

Стати рівним у народів колі, 

На свободі й для свободи жить! 

 

 

Бондаренко В. В., вчитель  

Ташинської ЗОШ I-III ступенів 

Березанської районної ради 

 

Мета: виховувати любов до Батьківщини, бажання бути патріотом, розвивати інтерес 

до вивчення мови, історії нашої Вітчизни. 

Оформлення: вишиті рушники; гірлянда із кетягів червоної калини та колосків 

пшениці; портрети видатних українців; хлібина на вишитому рушнику; велика книга, 

на сторінках якої написані назви сторінок літературного журналу, фотоілюстрації 

«Мальовнича Україна»; плакати з висловами про мову, народними прислів'ями; ваза з 

соняшниками, колосками жита; вінок з маків, волошок, ромашок з різнокольоровими 

стрічками. 

  

Хід уроку: 

До кімнати заходять дівчинка і хлопчик в українських костюмах, заносять 

коровай на вишитому рушнику, вклоняються і кладуть на стіл, зі словами: 

Щиро сьогодні усіх ми вітаєм, 



Щастя, здоров'я міцного бажаєм! 

Радість людську щиро даруєм, 

Хлібом і сіллю усіх почастуєм! 

Учитель: Сьогодні, діти, ми будемо говорити про нашу Батьківщину, адже ми – 

українці, говоримо рідною українською мовою, живемо в мальовничому і квітучому 

краї, що зветься Україною. А Вітчизна, як і мати, у кожного – одна. Тому її нам треба 

щиро любити, берегти, охороняти. 

 

І. Моя Батьківщина – велика країна. 

З сусідами дружна вона.  

Найкраща у світі – моя Україна. 

У цілому світі одна! 

Розповідь учителя. 

• Наша Батьківщина – Україна (показує на карті). Знаходиться вона в центрі Європи. 

Межує з Росією, Білорусією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, 

Румунією. З півдня Україну омивають два моря – Чорне і Азовське. Площа країни – 

603,4 тис кв. км. Є 24 області і Автономна Республіка Крим. За останніми даними 

перепису населення України складає 50499,9 тис. осіб. Найбільші міста: Київ, Харків, 

Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Черкаси, 

Рівне, Суми, Луцьк, Запоріжжя. 

• Природа України дуже мальовнича: є гори Карпати, Кримські. Найбільші ріки – 

Дніпро, Буг, Дністер, Десна, Прут. Є багато менших річок – Уж, Тиса, Горинь, Псел і 

інші. Є мішані, листяні, хвойні ліси, широкі степи, заповідні болота, родючі землі, 

цілющі джерела, чисті озера, ставки. Клімат помірний і м'який. Та найбільше 

багатство – це родючий чорнозем, на якому вирощують великі урожаї хліба, злакових 

та технічних культур, овочів та фруктів. Кожна місцинка засаджена садами і 

виноградниками. 

• В Україні видобувають різні корисні копалини: вугілля, газ, нафту, торф, бурштин, 

золото, залізну руду, марганець, кам'яну сіль, мармур – червоний і чорний. Розвинено 

літакобудування, виготовлений найбільший у світі літак АН-225 «Руслан», а також в 

Україні виробляють космічне устаткування. Розвинена металургійна промисловість, 

машинобудування. 

• Є багато курортів і зон відпочинку – це Свалява, Миргород, Трускавець, Моршин, 

Алушта, Євпаторія, Одеса і т.д. Розвивається туризм. Є заказники і заповідники, де 

природа знаходиться в незайманому вигляді, й там вільно живуть всі тварини. Всім 

відомі Асканія-Нова, Шацький заповідник, Кримський та інші. 

• Має Україна давню історію і козацьку славу, відвойовану в походах і війнах з 

татаро-монголами та іншими завойовниками. Знає минулий час і козацькі чайки, які 

плавали між Дніпровими порогами і по Чорному морі. Живуть і до сьогодні легенди і 

пісні про мудрих козаків, які боронили наш край від ворога. 

• Український народ має милозвучну, багатогранну, рідну українську мову. Вона має 

статус державної і є обов'язковою для вивчення. Адже кожна людина, яка проживає в 

Україні, повинна вміти розмовляти і добре знати українську державну мову. Але 

кожна національна меншина, яка проживає на Україні, має право говорити також і 

своєю рідною мовою. 

 

ІІ. Люблю я всім серцем свою Україну!  

І нею пишаюсь, горджусь.  



Я тут народився у добру годину, тут світ пізнавати учусь! 

 

Учитель: Діти, то що ж таке Батьківщина? Використайте слова-синоніми. 

Батьківщина – 

• це моя рідна Україна, 

• це земля, на якій я народився і зростаю, 

• це моя держава, 

• це мій любий рідний край, 

• це моя рідна сторона, де живуть мої батьки, де жили діди, прадіди, 

• це отча земля, 

• це мальовничий куточок. 

 

Що таке Батьківщина? 

За 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... 

Коли любиш ти все це, 

І приймаєш у серце, 

Як готовий щомиті 

Від біди боронити 

Кожну в лузі билинку,  

Кожну в гаї пташинку,  

Значить це – Україна 

Має доброго сина. 

Моя Батьківщина – це вишеньки цвіт, 

І верби над ставом, й калина. 

Моя Батьківщина – це мрії політ, 

Це рідна моя Україна! 

Моя Батьківщина – це наша сім'я, 

Затишний куточок і хата. 

Це мама, татусь, сестричка і я, 

Всі рідні і друзів багато. 

Під час читання віршів тихо звучать записи пісень про Україну 

Моя Батьківщина – це злагода й мир,  

Та небо бездонне й чудове.  

Це пісня чарівна, що лине до зір,  

Й дитинство моє світанкове. 

Моя Батьківщина – ліси і поля.  

Від них в нас і радість, і сила.  

Це та найсвятіша і рідна земля,  

Що кожного з нас народила. 

Є багато країн на землі, 



В них озера, річки і долини... 

Є країни великі й малі, 

Та найкраща завжди – Батьківщина. 

Є багато квіток запашних,  

Кожна квітка красу свою має,  

Та гарніші завжди поміж них  

Ті, що квітнуть у рідному краї. 

Знаєш ти, що таке Батьківщина?  

Батьківщина – це ліс осінній,  

Це домівка твоя і школа,  

І гаряче сонячне коло. Батьківщина – це труд і свято,  

Батьківщина – це мама й тато,  

Це твої найщиріші друзі,  

І бджола у веснянім лузі.  

Батьківщина – це рідна мова, 

Це дотримане чесне слово... 

 

ІІІ. Розквітай, прекрасна Україно!  

Рідна земле, матінко моя.  

Хай лунає мова солов'їна,  

Пісня неповторная твоя. 

Учитель: Наша рідна мова – українська. Це державна мова нашої України. Ми 

повинні добре вивчати її – мову наших дідів, прадідів, народу. 

Доберіть прикметники до слова МОВА (яка?)  

Говорять діти: милозвучна, багатогранна, рідна, материнська, барвінкова, мила, 

лагідна, пісенна, щира, моя, солов'їна, різнобарвна, кольорова, барвиста, давня, 

прекрасна, шовкова, джерельна, щедра, вічно молода, пестлива, чудова, багата, 

батьківська, заворожуюча, веселкова, райдужна... 

Учитель: Рідна мова найпрекрасніша, найкраща для людини, бо в ній усе, що є 

навколо, уся гама почуттів, уся гармонія світу.  

 

«Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не 

заслуговує на ім 'я людини» (Й-Г. Гердер). 

 

Мова – це втілення думки людини,  

Мова із рясту, любистку, роси.  

Мова – це Всесвіт увесь для дитини,  

Скільки в ній радості, щастя й краси. 

Мова із поля, з дзвінкої криниці,  

Мова вогненна й ласкава така!  

Може твердішою бути від криці,  

Може летіти, мов пташка легка. 

Ти у гармонії з серцем народу,  

Мово! Моя Берегине свята!  

Маю від звуків твоїх насолоду – 

Ти найвеличніша, рідна, проста. 

Бо рідна мова – це душа народу,  

Його поезія, і пісня, і казки.  



Оспівує він нею всю природу,  

Несе в своєму серці залюбки. 

Бо в ній усе – і рушники з квітками,  

І хліб та сіль, як гості на поріг.  

Й свята Мадонна – мати з діточками,  

І Матір Божа – вічний оберіг. 

І верби, що схилилися на воду,  

Калини цвіт, дівочий ніжний спів.  

Все те найкраще, що в душі народу,  

Про що віками мріяв, що любив. 

В садку вишневім засміялась хата,  

З дитям за руку мати молода... 

О! Мово рідна, щира та багата –  

Ти треба як повітря і вода! 

Як хліб і сіль, як росяне світання,  

В тобі живуть такі п'янкі слова!  

Любов, добро та трепетне кохання,  

Ти вічна, мово, щира та жива! 

 

 

IV. 3 джерела народної творчості. 

Проведення ігор «Склади прислів'я з двох частинок», конкурсу відгадування загадок 

«З якої це казки?», виконання народних пісень «Женчичок», «Сіяв мужик просо» і ін. 

 

V. Поетична 

Учитель: Діти, давайте закінчимо рядки вірша про Україну 

Ось небо блакитне і сонце в зеніті! Моя Україна – найкраща... ( у світі) 

Моя Україна – це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні... (джерельця) 

Красиві пейзажі і гори високі, маленькі струмочки і ріки... (глибокі) 

Сади чарівні, мальовничії села, Моя Україна – це пісня... (весела) 

Це щира, багата, як світ, її мова, Така мелодійна, крилата,... (чудова) 

ЇЇ обереги – верба і калина, Найкраща у світі – моя ...(Україна) 

Бо нам найрідніша Вітчизна і мати,  

То як же нам, дітям, її ... (не кохати) 

Вона дорога нам, і рідна, і мила, 

Бо світ перед нами, як мати,... (відкрила) 

Вітчизна свята, дорога Україна, 

Для кожного з нас ти у світі... (єдина) 

Діти читають власні вірші про рідний край  

Ансамбль дівчаток виконує пісню «А я – україночка» 

 

VI.  Красивий, щедрий рідний край 

І наша мова солов'їна. 

Люби, шануй, оберігай 

Усе, що зветься Україна! 

В річці рибонька сріблиться,  

В небі райдуга іскриться.  

Україна – край щасливий,  



Серцю милий, незрадливий. 

Сяє золотом пшениця,  

Жито в полі колоситься.  

Україна – край багатий – Хліб і сіль у кожній хаті. 

В лузі соловей щебече,  

В люльці підроста малеча.  

Україна – край веселий – Лине пісня у оселях. 

Діти співають пісню про Україну. 

Україна – край барвистий,  

Край зелений, шовковистий.  

Україна – край прекрасний,  

Многоликий, світлий, ясний. 

Ніжна мова калинова – 

Знань нових міцна основа.  

Україна – мудрий край.  

Ти люби, оберігай! 

Мій край чудовий Україна!  

Тут народились ти і я.  

Тут над ставком верба й калина,  

Чарівна пісня солов'я. 

Україна – це ліс і долини, 

Це широкі квітучі поля,  

Це маленька щаслива дитина  

І найкраща матуся моя. 

Дівчатка виконують пісню-танок «Ой у лузі калина» 

 

VIІ.  Вікторина «Моя Україна» 

• Яке місто є столицею нашої держави? (Київ) 

• Назвіть державні символи України? (Герб, Гімн, Прапор) 

• Який кущ вважають народним символом України? (Калина) 

• На честь кого було названо місто Київ? (На честь брата Кия) 

• Як називається Основний Закон нашої держави? (Конституція України) 

• Яка мова в Україні є державною? (Українська) 

• Яка найбільша річка в Україні? (Річка Дніпро) 

• Державний Герб України – це... (Тризуб) 

• Якого кольору Державний Прапор України? (Синьо-жовтого) 

• Урочиста пісня нашої держави – це... (Гімн України) 

• Найвищі гори в Україні – це... (Карпати) 

• Кого в родині називають берегинею? (Матусю) 

• Що матері дарують своїм дітям на щастя, на долю, виряджаючи в дорогу? (Вишитий 

рушник) 

• З чим українці зустрічають гостей? (З хлібом-сіллю) 

• Без чого не обходиться жодне свято Великодня? (Без Паски і крашанок) 

• Як називається символ, який українки одягають на голову? (Вінок) 

• Яка улюблена страва українців? (Сало, борщ, вареники) 

• Яка їжа є головною на Святий вечір? (Кутя) 

За правильні відповіді діти отримують фішки. Хто набере найбільшу кількість фішок, 

той нагороджується значком «Юний розумник». 



 

Учитель підводить підсумок. 

 

 

Краснюк В. В., вчитель  

Новоукраїнської ЗОШ I-III ступенів 

Березнегуватської районної ради 

 

 

Мета: Розширювати і поглиблювати поняття громадянськості. Розвивати у дітей 

прагнення бути свідомим громадянином України, її патріотом. Виховувати любов до 

рідного краю. 

Обладнання: Малюнки учнів, карта світу, карта і краєвиди України, карта України, 

намальована на білому або кольоровому папері, на партах у дітей кольоровий папір, 

ножиці, олівці. 

 

Хід уроку: 

 

Клас святково прикрашений паперовими різнокольоровими сердечками, 

квітами, 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!  

 

Учитель. Дорогі діти, ось ви у школі, на першому уроці. Вітаю вас з Днем 

Знань, який сьогодні святкує наша Україна. У всіх містах і селах почався новий 

навчальний рік, який поведе учнів у дивовижну Країну Знань. І зараз всі школярі сіли 

за парти, щоб почати свій перший урок, тема якого: «Тепло своїх долонь і розуму, і 

серця я Україні милій віддаю». 

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

любимо, бо найбільше, що є у кожного з нас, — це рідна Вітчизна. 

Діти, а що таке Вітчизна? (Відповіді дітей). 

Як називається наша Батьківщина? (Відповіді учнів). 

А якби вам треба було намалювати свою Батьківщину, то що б ви намалювали? 

Відповіді дітей: свій дім, де живу; двір і вулицю; садок, маму і тата; бабусю і дідуся 

біля хати; нашу родину; школу і шкільне подвір‘я; ліс і струмочок і т.д. 

Кожен намалював би те, що найдорожче, найрідніше, свій улюблений куточок, 

де живе, своїх батьків і дідусів та бабусь. Отже, сьогодні всі діти намалюють велику 

Україну, свою Батьківщину, бо вона складається з маленьких улюблених куточків, де 

ви народились і живете, і з тих людей, які її населяють, тобто ваших родин, близьких 

і знайомих — земляків. 

А погляньте на дошку, тут малюнки наших дітей про свою Батьківщину. 

Вчитель називає дітей, чиї роботи на дошці, і коротко коментує малюнки. 

А погляньте на ці краєвиди — це чарівні куточки нашого краю. 

Вчитель читає вірш із дошки. Краєвиди бажано місцеві, щоб діти могли 

впізнавати. 



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», «Радше впадь, але не зрадь», «Рідна земля і в жмені мила», «Де не є 

добре, а вдома краще», «З рідної сторони і ворона мила» та ін.. 

У кожного народу є державні символи — це Герб, Гімн, Прапор. А який наш 

прапор? (Вчитель показує). Який герб? (Вчитель показує). Хто знає Гімн України? 

(Вчитель включає запис для прослуховування). 

А ще є у кожного народу інші символи — це дерева і квіти, які полюбились 

понад усе. От у Канаді дуже люблять клен, у Росії — берізку, а які дерева є символом 

України? (Відповіді дітей). У нас кажуть: без верби та калини нема України. До них 

наш народ ставиться з великою любов‘ю і повагою. І в цьому є велика мудрість. Як 

верба та калина ростуть біля води, так і народ України селився завжди біля річок та 

озер, бо без води нема життя, а ці рослини очищають воду, допомагають людині у 

важкі хвилини і в час радості. А за допомогою вербової гілочки людина собі завжди 

воду знайде під землею. А ще люблять українці гарного птаха лелеку, який є 

символом добра, сімейного затишку і немовлят, які він приносить у родини. А як ще 

називають лелеку? (Бусол, боцюн, чорногуз, бузько та ін). 

У кожного народу є щось своє, відмінне від інших, бо й люди всюди різні. Але 

основною відмінністю народу є його мова. От у росіян — російська, а в поляків — 

польська, у німців — німецька, у чехів — чеська, у французів — французька, у 

англійців — англійська, а у нас — українська, бо ми живемо в Україні і державна 

мова — українська. Про це і в Конституції записано. А Конституція — це Основний 

Закон кожної держави, який всі повинні виконувати. 

Мова нашого древнього народу дуже гарна, багата і чарівна. Хоч рідну мову 

України прагнули знищити ті, хто хотів панувати на цій землі, але сьогодні вона живе 

і розвивається, вільна серед вільних. 

1 учень. 

Мово, моя найчистіша криниця. 

Є і краса, і багатство в тобі. 

Кожен приходить до тебе напиться, 

В радості, в щасті, у тихій журбі.  

2 учень. 

Ти з джерела і струмочка дзвінкого, 

З лісу і поля, з квіток і роси, 

З лугу розквітлого, з небо ясного, 

З грому, веселки й світанку, з краси.  

 

Інша б мова уже загинула, канула у вічність, зазнавши таких утисків і знущань, 

а наша, українська, живе, розквітає і молодіє, як і сам народ. 



А народ наш мудрий і добрий, чесний і працьовитий, волелюбний і сміливий. 

Кожна людина — це патріот своєї держави, її свідомий громадянин. А що означає 

громадянин? (Відповіді учнів). Кожен громадянин — це патріот своєї Вітчизни, бо 

любить її, трудиться, щоб країна процвітала, відстоює і бореться за її щастя і 

незалежність. 

1 учень. 

Я патріот, а значить це багато. 

Бо почалося з перших днів життя 

І перших кроків. З батьківської хати 

Й стежинки, що веде у майбуття.  

З легенди дідусевої і казки, 

І річечки, що сонцем виграє. 

Із ніжних рук, бабусиної ласки 

Й тополі, де гніздо лелека в ‘є.  

2 учень. 

Із чистих вод, криниць із журавлями 

Та рушників у хаті на стіні. 

Із щирої любові тата й мами, 

Де завжди добре й затишно мені.  

3 учень. 

Із мови, що у серденько запала 

І музикою дивною звучить, 

Душа дитяча — все запам‘ятала. 

Зі мною це повіки буде жить!  

І не загине з часом, не зітреться, 

Бо народивсь я в чарівнім краю. 

Тепло долонь і розуму, і серця 

Я Україні милій віддаю!  

Учитель. А що треба робити дітям, щоб відчувати себе справжніми громадянами 

своєї Вітчизни, її патріотами? 

Відповіді учнів: добре вчитись; бути активними у житті класу, школи; любити і 

берегти природу України; примножувати багатства рідного краю; гартувати свою 

силу і волю... 

1 учень. 

Учитись треба добре, всім відомо. 

Без знань, умінь в житті не обійтись. 

Старайся, вчись, долаючи утому, 

Йди до мети, злітай сміливо ввись.  

 

2 учень. 

В житті свій власний голос треба мати, 

Щоб колосом налитим він дзвенів. 

І щоб ніхто не міг тобі сказати, 

Що ти даремно хліб насущний їв. 

(Олександр Будаш) 

Учитель. Кожна людина повинна прагнути досягти в житті найбільшого. Для 

того треба розвивати свої здібності й таланти, щоб приносити максимальну користь 



своїй Україні, віддавати тепло своїх долонь, розуму і серця, щоб наша країна 

процвітала і всім у ній жилось добре та радісно. 

А ким хочете ви стати у житті, яку професію мрієте одержати? (Відповіді 

учнів). Щоб здобути професію, треба у школі добре вчитись, мати відповідний запас 

знань, бо все в житті починається з малого, за допомогою старанної праці, зусиль. І 

нічого не буває просто і легко, до всього треба докласти праці. 

А законом України передбачена для дітей обов‘язкова безплатна середня 

освіта, яка є стартовим майданчиком для подальшої освіти, а це дуже важливо в 

житті людини. Отже, держава дбає про кожну дитину сьогодні, щоб виросла вона 

розумною, мудрою, освіченою і добре жила. А в свою чергу кожен громадянин 

повинен дбати про свою Вітчизну, як про рідну матір, трудитись для її процвітання, 

захищати в час біди. І ви знаєте, як захищали свою Батьківщину в час Великої 

Вітчизняної війни її громадяни. Цього року вся країна відзначала 55 річницю великої 

Перемоги над ворогом. Люди не шкодували сил і свого життя, щоб визволити рідну 

Вітчизну від фашистських загарбників. Цих людей ми називаємо патріотами, 

справжніми громадянами. Бо вони відвоювали у важких боях волю, щастя мирно 

жити на своїй землі. Вони понад усе любили свою Батьківщину. 

Вчитель показує портрети героїв війни. 

А зараз у нас творча робота. Треба скласти усно маленький твір про те, як ви 

любите свою Україну і що ви можете для неї зробити сьогодні. 

Діти складають усно і розказують твори-мініатюри. 

1 учень. 

Люблю тебе, моя Вітчизно 

мила, 

Твої поля і небо голубе. 

Бо ти дала мені малому крила, 

То як же не любить мені тебе!  

2 учень. 

Люблю тебе я, мила Україно! 

І все зроблю, щоб ти завжди цвіла. 

Я буду вчитись в школі на «відмінно», 

Щоб мною ти гордитися могла!  

3 учень. 

Люблю твої ліси, струмки, 

джерельця 

І все-усе, що є в моїм краю! 

Тепло долонь і розуму, і серця 

Я Україні милій віддаю!  

Діти виконують пісню про Україну за вибором учителя. 

Учитель. А зараз кожен учень виріже з кольорового паперу сердечко, обмалює 

на папері свою долоньку і теж виріже ножицями, і все це ми розмістимо навколо 

карти України, щоб наша Батьківщина була захищена любов‘ю, теплом наших 

сердець, долонь, наче дівчинка у вінку. Це буде колективна робота, а я теж 

допомагатиму. Цю карту ми повісимо у класі й будемо завжди пам‘ятати, що ми 

громадяни своєї милої України, ми її патріоти, а тому ми все робитимемо для того, 

щоб Вітчизна наша процвітала, була могутньою державою. А ви будете старанно 

вчитись, трудитись на благо Вітчизни. 

 



 

 

Александрова І. Г., педагог-організатор 

Василівської ЗОШ І - ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради  

                                                                                             

 

Мета: поглибити знання дітей про рідний край, родовід, історію України, розвивати 

мовлення і мислення дітей, виховувати почуття патріотизму, гордості за нашу 

Україну, любові до українського народу, формувати національну свідомість, 

усвідомлення себе як невідємної частки українського народу, вчити 

спілкуватися в колективі. 

Обладнання: святково прибраний клас, вислови на плакатах «Україно моя, Україно я 

для тебе у світі живу» (Д.Павличко), малюнки, картини, фотографії з краєвидами 

України, рідного села, хліб і сіль на рушнику, портрети видатних українців, схема 

«Україна сьогодні», Конституція України, виставка вишиванок.  

Форма проведення:  усний журнал 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Слово вчителя 

Сьогодні свято завітало в школу, 

Перше  вересня, і пролунав дзвінок.  

Змужнілі, сонцем зласкані улітку, 

Ми розпочнем  найперший наш урок. 

  Дорогі діти, батьки! Я рада бачити вас у нашому класі. Сьогодні ми зібралися на 

перший урок у цьому році. На ньому ми будемо говорити про нашу рідну 

батьківщину, наших батьків, рідне село. А урок ми проведемо у формі усного 

журналу «Україна – наш спільний дім».  

 

ІІ. Основна частина. 

 

1 сторінка  «Що таке Батьківщина?» 

Учитель 

Діти, як ви розумієте, що таке Батьківщина? ( учні висловлюють свої думки). 

Учень 

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 стрімкі обеліски. 



Учень 

Що для мене Україна моя? 

То висока блакить, 

І засіяне золотом поле, 

І шовкова ковила у степу, 

А ще – житній хліб на стемнілих долонях 

З дрібкою солі на маминому рушнику. 

Звучить пісня Н.Май «На нашій Україні» 

Слово вчителя 

    Кожен із нас несе у своїх серцях маленький вогник гордості за те, що ми – українці, 

що ми народилися на цій прекрасній землі, єдиній і неповторній. Україна! Багато в 

світі держав, але Україна – одна. Для нас, українців, вона найкраща, найрідніша, 

наймиліша.  

   Зараз Україна – одна з найбільниш держав Європи з площею 603,7 тисяч 

квадратних кілометрів і населенням близько 48 мілн. чоловік. Україна – країна 

трагедії і краси,  де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої 

любові до народу й чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. 

   24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Акт незалежності України 

та створення самостійної держави.  Нині ми святкуємо 20 річницю незалежності 

України.  Наш народ ішов до цього свята через утиски, в'язниці і Сибір, ішов довго, з 

часів Київської Русі до наших днів. На цьому шляху загинула незліченна кількість 

кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Вистраждавши, 

виборовши собі волю, Україна має тепер свою державну мову, свої державні 

символи: герб, прапор, гімн, які уособлюють її історію, її сутність. 

 

2 сторінка  «Якщо зміцніє хоть одна родина – міцною стане й наша Україна» 

Учитель 

   Батьківщина для нас починається з мами, з дужих батьківських рук, готових завжди 

підтримувати, з мудрого батькового слова. Мати і батько – найдорожчі для нас люди. 

Все життя вони піклуються про нас, навіть тоді, коли ми вже дорослі, бажають нам 

добра і щастя, вчать гідно жити серед людей і творити добро. Слово «Батьківщина» 

бере початок від  слова «батьки». Біблія вчить «Шануй батька твого і матір твою, щоб 

добре було тобі і довголітнім ти був на землі». 

Учень 

Сім'я – що значить це, то кожен знає, 

Хто зріс в сім'ї і хто сім'ю сам має. 

І хоч як не приховуй,  не таї: 

Залежить наше щастя від сім'ї. 
Якщо зміцніє хоть одна родина –  

Міцною стане й наша Україна. 

Учитель 

   Як чудово що тут зібралися ми однією дружньою сімєю: батьки і діти, бабусі і 

дідусі. 

Звучить пісня «У полі калина» 

І 

У полі калина, у полі червона хорошенько цвіте. 

Приспів: 

Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, 



Не цураймося, признаваймося –  

Бо багатсько нас є. 

ІІ 

Що перший цвіточок – то рідний батенько,  

Хорошенько цвіте. 

Приспів. 

ІІІ 

А другий цвіточок – то рідная ненька, 

Хорошенько цвіте. 

Приспів. 

ІV 

А третій цвіточок – рідна сторононька, 

Хорошенько цвіте. 

Приспів. 

Учень 

На землі великій 

Є одна країна –  

Гарна, неповторна,  

Красна, як калина. 

І живуть там люди,  

Добрі працьовиті. 

І скажу до речі –  

Щей талановиті. 

Учитель 

   Якими ж талантами славиться ваша родина? (родини розповідають про свої 

захоплення, які передаються від покоління до покоління). 

Учитель 

    Родина - це не тільки рідні, родичі. Це і наш клас, школа, і весь народ. Ми з вами -

український народ, який складається з родин великих і малих, дружніх і працьовитих. 

Потрібно вивчати, шанувати свій народ, його мову, землю свою, рідний край, бо ми 

частина всього цього нам рідного і близького. Могутність і слава нашої України 

залежить від кожної сім'ї – бо сім'я це велика цінність країни. 

 

3 сторінка «Моя маленька Батьківщина – моє рідне село» 

Учень 

Моє село, для мене ти єдине, 

Для мене найдорожче у житті: 

Тут мамина солодка пісня лине, 

Дитинства добрі спогади святі. 

Село моє ніколи не забуду, 

Не забувають свій найкращий час. 

Учень 

Тут побачила вперше я небо, 

В ньому – сонце ясне й голубінь. 

Батьківщини другої не треба! 

Хто казати про кращу посмів!? 

Тут побігла до школи стежина 

Й повернула на рідний поріг. 



Тут росте коло хати калина, 

Тут мене виглядають з доріг! 

Тут я вишні в саду обіймала, 

Серед темних блукала гаїв, 

Тут я вперше любов зустрічала, 

Тут я слухала спів солов'їв! 

І сюди повертаються знову 

Із далеких країв журавлі. 

Де ви знайдете кращу діброву?! 

Де ви знайдете кращі гаї?! 

Учитель 

   Українське село. Українська вулиця. Українська хата. Які близькі ці слова. Бо це і є 

наше з вами життя – в теплій хатині, в дружній родині, в пісні солов‘їній. 

Звучить пісня Н.Май  «Дорога додому» 

   Села, як і люди, мають свої біографії. І у кожного вона своя – неповторна. Тільки в 

селі людина може так тісно спілкуватися з природою, розуміти її душею і серцем, 

милуватися неповторною красою. 

 (Учень розповідає про історію села Василівка Снігурівського району Миколаївської 

області). 

Учень 

Серед степів село моє чудове –  

Там на світанні запахи медові, -  

Теплом долонь зелених обійми, 

Бо в цьому краї виростали ми. 

Учень 

Стоїш, заціловане всіми вітрами, 

Колиска любові і пісня душі. 

Тут стелиться легко дорога до мами,  

Стежина дитинства веде в спориші. 

 

4 сторінка  «Україно! Ти для мене диво» 

Учень 

Україно! Ти для мене диво 

І нехай пливе за роком рік 

Буду, мамо, горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік. 

Учень 

Україно моя барвінково, 

Переконаний твердо в тім 

Що мені усміхнулася доля… 

Народитись під небом твоїм. 

Вірний цьому святому куточку, 

Де сади – не сади – вишняки, 

Мережкову вкраїнську сорочку 

Одяггну у далекі шляхи. 

Учень 

І пройду по твоїх росянистих  



Незабутих козацьких степах, 

Де Чумацький возами повиснув, 

Де сам день чебрецями пропах. 

Учитель 

Діти, якою Україну ми бачимо сьогодні? (складання асоціативного куща у вигляді 

соняшника).  

Учень 

   Україна – держава європейська. Ми маємо свою конституцію, національну валюту, 

нам вдалося зберегти мир на квітучій землі. Ми тепер маємо вільний виїзд за кордон, 

релігійну свободу.  

Учень 

   Україна – індустріально-аграрна країна зі значними економічними ресурсами. Вона 

посідає одне з перших місць в світі за видобутком залізної, марганцевої руд, 

видобутку вугілля, виробництва сталі, збору картоплі та соняшнику. За абсолютними 

розмірами виробництва деяких видів продукції Україна входить до десятки 

найбільших виробників. Це стосується випуску телевізорів, шовкових тканин, 

цементу, зерна, м'яса, олії. 

Учень 

   Україна – це повновартісна, повносила європейська держава. Вона усвідомлює своє 

місце в сучасному світі. Має вольовий та гордий, працьовитий народ, поважає власну 

історію, культуру і рідну мову. 

Учень 

   Україна – держава демократична, бо у ній народ бере участь в управлінні її 

справами. Частина друга статті 5 нашої Конституції говорить, що єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. 

Учень 

   Україна – суверенна держава, бо вона є самостійною у вирішенні внутрішніх справ, 

а також є рівною серед рівних у міжнародних відносинах. 

 

ІІІ. Підсумок. 

 

Учитель 

   Діти, хочеться вірити й сподіватись, що ви виростите справжніми синами й дочками 

рідної матері – України, не залишите її в біді, а допоможите піднятись, розквітнути, 

щоб і з гордістю і ви, і ваші діти могли сказати -  «Ми -Українці!» 

Учень 

Живи, Україно, живи для краси, 

 І сили, і слави, і волі. 

Шуми, Україно, як рідні ліси,  

Як вітер в широкому полі. 

Учень 

Довіку тебе не скують ланцюги 

І руки не скрутять ворожі, 

Стоять твої вірні сини навкруги 

З шаблями в руках на сторожі. 

Учень 

Стоять, присягають тобі на шаблях 

І жити, і вмерти з тобою, 



І рідні знамена в кривавих боях 

Ніколи не вкрити ганьбою. 

Пісня «За Україну, за її волю» 

Шпак О. П., Бекеш Л. В., вчителі 

Снігурівської ЗОШ I-III ступенів 

Снігурівської районної ради 

  

Мета: сприяти розширенню знань дітей про Україну,  її символи, створити умови для 

розвитку усного зв‘язного мовлення, мислення, пам‘яті, сприяти виховання в учнів 

любові до рідного краю, національної свідомості, поваги до мови, народу. 

 

Обладнання: святково прибраний зал, сцена. 

 

Учень:  

Сьогодні у житті моїм 

Так ніжно, веселково… 

Добридень, мій учителю 

Добридень, рідна школо! 

 

Учитель: 

Всьому свій час, своя пора буває! 

Було веселе літо – уже його немає. 

Воно погостювало в нас доволі 

Так славно відпочили ви на морі, 

А хто в бабусі, чи удома. 

Усю природу обновило літо 

Та осінь стукає в вікно привітно. 

 

Так, сьогодні перший осінній день. І ви, дорогі діти, з букетами квітів і з усмішкою на 

вустах поспішали до школи. 

І вам здалося, що разом з вами радіє весь білий світ. Звичайно, ви щасливі. Щасливі 

ваші батьки і рідні, які проводжали вас до школи. 

Щасливі і ми, вчителі, бо знову разом з вами у нашій школі. Ми щиро вітаємо вас із 

початком нового навчального року. 

 

Учителі: 

Бажаєм успіхів нових! 

Здоров‘я зичим і удачі, 

Будьте моторні, не ледачі. 

Будьте слухняні, не баріться, 

Бо шкільний дзвоник заливний 

Велить почати рік шкільний. 

У добру путь, шановні діти! 

І хай дасть Бог нам всім радіти 

За ваші успіхи, уміння. 

Хай нові паростки коріння 

Проб‘є до нових, світлих знань, 

Всяких удач вам, починань! 



У добру путь і в добрий час! 

Із святом ще раз усіх вас! 

 

Ведучий: 

Дорогі діти, шановні гості, вчителі! Ми зібрались сьогодні у цій залі такою великою 

дружною шкільною родиною для проведення першого уроку-свята у цьому 

навчальному році. І розмову поведемо про найдорожче серцю кожного з нас. Тему 

нашого уроку вам допоможе відгадати вірш Ліни Костенко: 

 

Буває, часом сліпну від краси 

Спинюсь, не темно, що воно за диво. 

Оці степи, це небо, ці ліси. 

Усе так гарно, чисто, незрадливо, 

Усе як є – дорога, явори, 

Усе моє, все зветься… (Україна) 

 

Отже, перший урок наш буде присвячений Україні, такій чудовій, багатій, 

мальовничій землі, нашій Батьківщині. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші 

батьки і ми. Тема нашого уроку: «Моя Україна – моя Батьківщина». 

 

1 учень: 

Різні в світі є  країни, 

Різні люди є на світі, 

Різні гори, полонини, 

Різні трави, різні квіти… 

Є з усіх одна країна, 

Найрідніша нам усім, 

То прекрасна Україна, 

Нашого народу дім. 

 

2 учень: 

Є багато країн на землі, 

В них – озера, річки і долини… 

Є країни великі й малі 

Та найкраща завжди – Батьківщина. 

 

3 учень: 

Є багато квіток запашних, 

Кожна квітка красу свою має. 

Та гарніші завжди поміж них 

Ті, що квітнуть у рідному краю. 

 

4 учень: 

Є багато пташок голосних 

Любі-милі нам співи пташині. 

Та завжди наймилішими з них 

Будуть ті, що у рідній країні. 

 



5 учень: 

І тому найдорожчою нам 

Є і буде у кожну хвилину 

Серед інших країн лиш одна –  

Дорога нам усім Україна! 

(Звучить пісня М. Гнатюка «Україна – колиска моя»; виходить дівчина в 

українському костюмі). 

 

Дівчина – Україна: 

Доброго дня всім! Зі святом всіх! 

Діти, а чи знаєте ви, хто я? (пауза) 

Так, я – Україна. 

Послухай, як струмок дзвенить, 

Як гомонить ліщина 

З тобою всюди, кожну мить 

Говорить Україна! 

Послухай, як трава росте, 

І як веде розмову степ 

З тобою, з колосками. 

Послухай, як вода шумить –  

Дніпро до моря лине 

З тобою всюди, кожну мить 

Говорить Україна. 

 

Ведучий: 

Діти, запам‘ятайте дату 24 серпня 1991 року. В цей день було проголошено Акт 

незалежності України, за яким Україна стала самостійною незалежною державою. В 

цьому році ми святкуємо 20-ту річницю незалежності. 

 

Дівчина – Україна: 

Так, я ще дуже молода. Мені тільки 20 років. Я є ровесницею вашої школи. Адже ви 

сьогодні були уважними на лінійці і чули, що рівно 20 років тому народилася і ваша 

школа. А чи знаєте ви, як називається моя столиця? 

(заходить хлопець-Київ в українському костюмі). 

 

Хлопець – Київ: 

Доброго дня всім! Я – Київ – прекрасне місто. 

Багата і славна моя історія. Я був «стольним градом» древньоруської держави. А 

сьогодні я – це місто-сад, місто-музей, місто великого спорту. 

 

Красиве місто на Дніпрі іздавна люблять люди 

У нім весняної пори цвітуть каштани всюди. 

Це місто древнє й молоде, нема такого більш ніде 

І героїчне, і красиве. Столиця України – Київ. 

 

Ведуча: 

Діти, а чи знаєте ви, звідки пішла назва нашої держави «Україна». Про це нам 

розкажуть легенду. (Легенда про походження України) 



 

Ведуча: 

Україна – це не тільки країна, а й держава. Вона має свою Конституцію, тобто, 

правила, закони, за якими живуть люди України. (демонстрація) 

 

Україна також має свої державні символи. 

- Які ви знаєте державні символи України? 

- А послухайте легенду про державні символи України. 

- Що означають символи? Послухаємо учнів. 

 

1 учень: 

Гімн – це найголовніша пісня країни, яка виконується в державі на всіх урочистих 

подіях. Наш гімн називається «Ще не вмерла Україна». Гімн прийнято слухати 

стоячи і співати. 

 

2 учень: 

Герб – це знак, картинка, за допомогою якої розпізнають державу. Наш герб 

називається Тризуб. Він дуже давній. Запровадив його князь Володимир Мономах. У 

тризубі відображено триєдність життя: батько, мати, дитя, які символізують силу, 

мудрість, любов. 

 

3 учень: 

Прапор – це державний символ, 

Він є в кожної держави, 

Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. 

 

Ведучий: 

- А якого кольору прапор нашої держави? 

- Що означає синій колір? 

- Що означає жовтий колір? 

Крім державних символів у кожної держави є народні символи. Які ви знаєте 

народні символи України? 

(Лунає музика «Зацвіла в долині червона калина»). 

- У кожного народу є щось своє, відмінне від інших. Але основною відмінністю 

народу є його мова. Яка мова є нашою державною мовою? Так, українською 

мовою ми вчимося, спілкуємося. 

 

 

1 учень: 

Із слова починається людина 

Із мови починається мій рід, 

Ласкава, мамина, єдина 

Щебече соловейком на весь світ. 

 

2 учень: 

Бентежна, тополина, калинова 

Не випита, не вибрана до дна. 

Моя українська, свята моя мова 



Бринить, як бандури струна. 

 

Ведуча: 

Український народ пишається своєю багатою, красивою українською мовою. А ще 

люблять і поважають українців у всьому світі за їх гумор. Аже сміх – це ліки від усіх 

недуг. Він додає людям настрою, допомагає стати добрішими. Давайте і ми з вами 

трішки посміємося. (гуморески, смішинки). 

 

1учень: 

- Сергійку, чому ти взув чобітки, надворі ж калюж немає? 

- А я знайду. 

2 учень: 

В зоопарку малий Мишко побачив павича і каже мамі: 

- Ой, мамо, подивись, уже курка розцвіла! 

3 учень: 

«Як Микола збирався до школи». 

Перший раз малий Микола 

Став збиратися до школи. 

Олівця поклав у сумку, 

Книги, ручку, зошит, гумку, 

М‘яч, перо, граблі, подушку, 

На обід мяку ватрушку, 

Два ведмедики, лопату, 

Білочку руду, хвостату, 

Лук і стріли, і рушницю, 

Ще й пухкеньку паляницю, 

Ще й стільця, стола і парту,  

Ще й географічну карту, 

Трактора, машину, мило, 

Вже й надворі звечоріло. 

Сів Микола, дума думку: 

А чи все поклав у сумку? 

 

4 учень: 

«Проста арифметика» 

Викликає вчитель Люду, 

І питає: «Скільки буде 

Десять поділить на три?» 

Розвязать мала не може, 

Засоромилась, мовчить. 

Вчитель каже: «Так негоже,ї 

Прості дроби треба вчить. 

Хай картоплі є десяток, -  

Далі вчитель річ веде, - 

Розділи на трьох дівчаток. 

То по скільки припаде? 

Люда каже: «Зайвий клопіт, 

І нащо мені те знать? 



Я зварю їм ту картоплю, 

Потовчу і хай їдять». 

 

5 учень: 

- Вставай, синку, а то спізнишся до школи. 

- Не спізнюся, школа цілий день відчинена. 

 

6 учень: 

- Помий, Васильку, руки. Як ти підеш з такими руками до школи? 

- Та це не обов‘язково. 

- Як то не обов‘язково? 

- Бо я у школі руки не піднімаю. 

 

7 учень: 

- Мамо, допоможи мені розв‘язати задачу. 

- А ти вже над нею думав? 

- Думав. 

- І що придумав? 

- Краще спитати у  тебе чи у Вовки списати. 

 

Ведучий: 

- Я думаю, що серед наших учнів таких немає. Чи, може, є? 

- А ще українці славляться тим, що люблять грати в ігри, особливо, жартівливі. 

Давайте і ми з вами пограємо. Я запрошую до себе чарівника. (Гра – жарт 

«Чарівник»)  

 

Чарівник: 

Я – чарівник. Я можу зачарувати будь – кого і він не зможе повторити за мною три 

простих фрази. (викликає бажаючого, задаровує його) 

Повторюй фрази: (для 1 гравця) 

1: «У нас дуже весело» 

(повторює) 

2: «Дівчатка сміються, а хлопчики –ні.» 

(повторює) 

3. «Сказав неправильно» 

(гравець губиться) 

(Для 2 гравця) 

1: «Сьогодні хороша погода» 

2: «Кругом так гарно!» 

3: «Говори голосніше!» 

(Для 3 гравця) 

- А ось третьому гравцю я запропоную ось цей приз, якщо він повторить за мною 

три фрази. 

1: «У нас свято.» 

2: «Говори голосніше!» 

3: «Молодець, бери приз!» (гравець поривається взяти приз). 

Дякуємо! 

 



Ведуча: 

- А ще українці дуже люблять співати. 

І ми зараз з вами поспіваємо «Караоке». 

Від кожного класу запрошуються по 2 бажаючі. 

Всі співаємо з місця. (співають) 

 

Ведуча: 

Кожна людина – це патріот своєї держави, тобто, любить свою Вітчизну, працює, 

щоб країна процвітала. 

- А що треба робити вам, діти, щоб бути справжніми патріотами? (вчитися добре, 

допомагати старшим, молодшим, любити природу, робити добрі справи).  

- На цьому наш урок-свято закінчується. Любіть Україну, її мову, будьте 

справжніми патріотами своєї держави! 

 

 

III. Основна школа 

 

Більченко О.В., вчитель історії 

Новокостянтинівської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

Братської районної ради 

 

Мета: 

 - сприяти вихованню в учнів патріотичних почуттів, любові до рідної землі, України, 

пошани до власної історії, держави;  

- формувати національну самосвідомість: 

- розвивати критичне мислення  

Обладнання: державні символи України, вислови відомих людей про батьківщину. 

Епіграф уроку 

Люблять батьківщину не за те, що вона велика,  

а за те, що вона своя.  

Сенека  

Представлення теми і мети уроку 

План уроку:  

1.Вступ. Що таке Батьківщина? 

2.Україна – наш спільний дім. 

3. Людина без Вітчизни ( аналіз прислів‘їв) 

4. Що означає бути патріотом 

5. Міні –дискусія: Еміграція – це право кожної людина чи втеча? 

6. Підсумки. 

1.Вступне слово учителя: З роду в рід кладе життя мости, 

                                             Без коріння саду не цвісти. 

                                             Без стремління човен не пливе, 

                                             Без коріння сохне все живе. 

На нашій планеті проживає багато народів, кожен з них має свою історію. Напевне, 

немає народів з «легкою історією». Кожному народові випадали  на долю важкі 

випробування, руйнівні війни, гніт завойовників. Але саме в роки важких 

випробувань розкриваються сильні і слабкі національні риси. Сьогодні ми з вами 

поговоримо про нашу спільну батьківщину – рідну Україну. 



- Що таке Батьківщина для вас особисто? Які асоціації викликає це слово? Що ви 

вкладаєте в це поняття?  

                ( учні висловлюють власні думки, називають свої асоціації) 

2. Сократівська бесіда. 

 - Давайте згадаємо великі народи світу 

 (учні називають великі народи відомі зі шкільних  курсів, думку аргументують)  

- Подумайте, що визначає належність людини до того чи іншого народу? 

- Яку спільноту називають українським народом? 

Продовжіть речення : Український народ – це… ( учні по черзі називають власне 

тлумачення) 

Бесіда за питаннями: 

- Чи живуть в Україні тільки українці? 

- Чи живуть українці тільки в Україні? 

- Люди яких національностей живуть в Україні? 

- Що таке громадянство України? 

3.Аналіз прислів’їв 

Прочитайте прислів‘я : 

1. Людина без Вітчизни, як соловей без пісні. 

2. Рідна країна – мати, чужа – мачуха. 

3. Найсолодший хліб на чужині смаку немає. 

4. Людина без Батьківщини, як птах без гнізда. 

5. Де рідний край – там рай. 

6. Ціну рідній стороні –складеш на чужині. 

- Визначте, якому етносу належить кожне прислів‘я? 

- Чому важко визначити? 

- Яка ідея об‘єднує ці прислів‘я? 

4. Що означає бути патріотом?  

  - Чи відчуваєте ви себе українцем?  

  - Що це означає для вас? 

  - Що означає бути патріотом? Хто такий патріот? 

        ( учні висловлюють власні думки, вчитель узагальнює і доповнює відповіді)  

5. Міні   - дискусія: Еміграція – це право кожної людини чи втеча? 

- Якби у вас була можливість виїхати з України на постійне місце проживання в іншу 

країну, чи скористалися б ви цим? ( Займи позицію :  За= Проти,  учні роблять вибір 

і аргументують його) 

6. Підсумки  

Слово вчителя: 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Акт 

незалежності України, а 1 грудня 1991 року український народ на Всеукраїнському 

референдумі підтвердив цей Акт. Тож Україна відродилася як незалежна держава. 

Вона має надто молодий вік, всього 20 років, а це пора юності  і мужніння. На цьому 

шляху було всього – і здобутків, і прорахунків. Шлях побудови власної суверенної 

держави складний і тернистий. Тому нашій батьківщині потрібні ваші гарячі серця, 

робочі руки, ваші знання і любов. В свій час відомий американський політик Джон 

Кеннеді сказав: «Не питай, що тобі може дати держава, а запитай себе, що ти можеш 

дати державі». Напевне ці слова є актуальними для України сьогодні. Справжні 

патріоти люблять свою Батьківщину, але й критично оцінюють її проблеми. Давайте 

разом визначимо явища та речі в житті нашої держави, якими ми можемо пишатися і 

яких ми соромимося. 



 ( вчитель фіксує думки учнів на дошці) 

- Що ми можемо змінити , щоб негативних явищ стало менше? 

 

Завершити сьогоднішній урок я б хотіла поетичними рядками Наталки Мохорук з 

Канади, які були написані ще в далекому 1990 році, але не менш актуальні і сьогодні. 

Лист з чужини 
Присвячую цей вірш усім, хто знесилений щоденними проблемами життя на 

Україні… Хто намірився закрити очі і бігти з рідної землі, яка, власне, тепер потребує 

кожного, щоб гуртом допомогти їй у такий важкий час… Прочитайте цей вірш і 

побачите, що  у кожного з нас, хто проживає так далеко від України, є чи не 

найтяжчий камінь – туга за всім, що є рідне. Не завжди матеріальні достатки роблять 

людину щасливою. Всі, хто народився в Україні, але живе за її межами, до сьогодні 

не може скинути з серця біль розлуки з рідним краєм. Не залишайте Неньки в біді, бо 

совість, як і перша любов, завжди про себе нагадає… 

 

Ти, друже далекий,  не знаєш 

Про тугу безмежну мою, 

Не чуєш як серце ридає, -  

За чим, я тобі розкажу: 

Ридає воно за літами 

Прожитими тут, в чужині, 

Ридає, що, рідний, не з вами 

Злетіли так швидко в журбі …    

                                                       Живу, а душа вся німіє, 

                                                        Бо тут – навіть сонце не те! 

                                                        І небо не те, хоч  синіє, 

                                                        Холодне якесь, не моє… 

                                                        Як десь я побачу калину,  

                                                        Що квітне в канадськім саду 

                                                        Згадаю мою Україну 

                                                        Й непрошену витру сльозу. 

У нас не літають лелеки, 

В піснях не дзвенять солов‘ї, 

Не чути як тужить трембіта 

Десь в горах, в ранковій імлі… 

Так хочеться слово почути 

Вкраїнське, своє – не чуже, 

І в пісні всю тугу забути, 

Що душу на клаптики рве. 

                                                    Тобі, мабуть , важко збагнути, 

                                                    Що значить чужа сторона? 

                                                    На вулицях мови не чути, 

                                                    Що змалечку рідна була… 

                                                    Як важко в чужині вмирати, 

                                                    Здається й земля тут тяжка… 

                                                     Вкраїно моя, рідна мати, 

                                                     Чого ти далека така? 

 



Мій друже, шануй батьківщину, 

Вона, як життя є одна! 

Люби свою рідну Вкраїну –  

Багата чи бідна вона… 

Притулок, багатство, родину –  

Де-небудь здобудеш собі, 

Ніде не знайдеш України, 

Я знаю, повір ти мені.           

 

Шахова О. М., 

вчитель англійської мови  

Миколаївської ЗОШ I-II ступенів № 64 

Миколаївської міської ради 

                                                               

  

Мета: виховувати в учнів національну свідомість, любов до рідної землі, показати 

культурні пам‘ятки України шляхом презентації семи чудес України; створити 

туристичний маршрут – своєрідну візитну картку нашої  країни; вдосконалювати 

навички самостійної роботи учнів, працювати у складі творчої групи; виховувати в 

учнів патріотичні почуття; розширювати світогляд учнів. 

 

Тип уроку: урок-подорож. 

 

Обладнання: комп‘ютер, карта України, емблеми з зображенням культурних 

пам‘яток України. 

 

Хід  уроку 

 

І. Вступна частина 

 1. Організаційний етап 

Учитель. Я дуже рада привітати вас  сьогодні, першого вересня, з Днем  

знань. Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі – на 

нашій славній Україні! Тут жили наші діди і прадіди, тут корінь роду українського, 

що сягає сивої давнини. Нема життя без України, бо Україна – це доля, яка випадає 

раз на віку, бо Україна – це пісня, яка вічна на цій землі. 

  

Показ відеоролика (пісня «Це моя Україна» К. Бужинської). (Додаток № 1) 

 

2. Повідомлення теми теми та мети 

Учитель. Отже, наш урок буде присвячений Україні, яка 24 серпня відзначила День 

незалежності. Перегортаючи сторінки історії, переконаємося, що український народ 

прожив багату й бурхливу історію на лоні сонячної і мальовничої природи. 

Давайте спочатку визначимо, що ми повинні знати, уміти, цінувати. 

Знати: 

     -    що значить незалежна країна; 

- 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою; 

- визначні пам‘ятки українського народу; 



- розмаїття природного ландшафту.               

    

Уміти: 

- працювати у складі творчої групи; 

- обгрунтовувати свою позицію. 

Цінувати: 

     -    незалежність України; 

- скарби нашої Батьківщини, її минуле. 

 

Учитель.  

   Історія нашої країни сягає тисячоліть, а святкуємо її незалежність тільки 20 років. 

Що ж, на вашу думку, означає незалежність? Зверніть увагу, на дошці є ключові 

слова та визначення. Завдання: поєднайте терміни з визначеннями. 

 

Суверенітет               незалежність і самостійність держави щодо розв‘язання   

                                    внутрішніх і зовнішніх справ без втручання в них                        

                                    будь - якої іншої держави.  

 

Демократія                 у більшості країн з республіканською формою   

                                    правління - обраний на певний термін глава держави.      

 

Президент                  політичний устрій, за якого влада юридично належить 

                                    народу й проголошується свобода та рівноправність  

                                    усіх громадян.   

 

Учитель.         

   Яка молода наша країна і здається, що можна створити за такий короткий відрізок 

часу? Але велика історія нашого народу, багате і славетне минуле України 

подарувало нам незліченні дива. 

   Які асоціації виникають у вас зі словом «диво»? 

 

                      сім чудес світу казкове 

Диво 

                      незвичайне                                                фантастичне 

 

Учитель.  

   До семи чудес світу зараховуємо творіння людського генія, які своєю технічною чи 

художньою довершеністю викликали подив античного світу. 

Вчені висловили припущення, що число 7 є тією одиницею для сприймання, яке 

вкладається у пам‘яті найкраще.   

   Так у 2007 році за ініціативи Миколи Томенка та фонду ― Справедлива Україна‖ 

відбулася Всеукраїнська акція ―  7   чудес України‖, де обиралися найкращі історико-

архітектурні пам‘ятки нашої держави. А в 2008 році  ― 7 природних чудес України ‖. 

   Варто також зауважити, що до переліку різноманітних чудес увійшли пам‘ятки, що 

представляють увесь період історії України від найдавніших часів до нашого  

століття.  Серед  них  представлена  переважна   більшість   регіонів України. У тому 

числі Миколаївщина (Національний історико-археологічний заповідник ―Ольвія‖, 



археологічний  пам‘ятник  ―Дикий  сад‖).        Україна   теж обрала власну Велику 

Сімку – найвідоміші визначні об‘єкти, 

якими пишаються українці. І сьогодні ми з вами розглянемо ті місця, які увійшли до 

великої сімки і здійснимо подорож по Україні. 

   Учні   класу  одержали  випереджальне  завдання:  підготувати  презентації  7 

чудес України, а також емблему до кожного з них, яка буде після виступу кожної 

групи розміщуватись на карті України ( додаток № 2). Виступ кожної групи 

супроводжується слайдами. 

 

II. Основна частина 

 

Виступ 1-ї групи:   

  

Херсонес  Таврійський. (Розміщення емблеми на карті України). 

   Це місто-держава мало довге життя – майже дві тисячі років – і його історія є 

частиною історії Древньої Греції, Древньго Риму та Візантії... 

   Місто Херсонес було засноване древньогрецькими колоністами більше ніж 2500 

тисячі років тому на південному заході Криму. Нині його руїни - одна з 

найвизначніших пам'яток Севастополя.  

   Околиці міста були заселені різноманітними племенами, мирними та ворожими, а в 

середні віки, коли Херсонес набуває статусу християнської столиці півострова, 

навколо нього з'являється безліч монастирів та скитів, а також знамениті  ечерні 

міста. В кінці XIV століття навала кочівників поклала  кінець  існуванню  міста, а 

його  руїни поховала земля. Лише  в 1827 році  на  цьому  місці  розпочалися  

розкопки, які майже  відразу принесли Херсонесу  ще  одну  назву -  "Руська Троя". 

Масштаб  досліджень та велика кількість археологічних пам'яток, що потребують 

збереження, спричинили до створення  Національного  заповідника  "Херсонес  

Таврійський".    Територія заповідника   охоплює розташування стародавнього 

грецького міста - Херсонеса   Таврійського,  що  виникло тут, на узбережжі Чорного 

моря, у 5 ст. до н. е. Комплекс  пам'яток, що  входить до складу заповідника 

"Херсонес Таврійський", має  не тільки національне значення, а і міжнародне. До 

його складу входять: 

— 5 археологічних комплексів - городище  Херсонеса Таврійського, некрополь  

Херсонеса в Карантинній, фортеця Чембало, фортеця Каламіта, античні земельні 

наділи та садиби; 

— 11 пам'яток архітектури на території городища та фортеці Каламіта. 

 

 Виступ 2-ї групи:  

 

      Національний історико - архітектурний заповідник ―Кам‘янець‖. (Розміщення 

емблеми на карті України). 

   Кам'янець-Подільський –  місто,  що  зберегло  дух  середніх  віків.  Тут  Ви 

побачите одну з найбільших оборонних споруд України, фортецю, що займає 

провідне  місце  у  світовій  історії  оборонного зодчества. Літопис приписує 

будівництво  кам'яної фортеці литовським князям Корятовичам, які правили 

князівством  у   60-90-х рр.  IV cт. Високийскелястий  берег  р.  Смотрич, живописний 

краєвид, величезні вежі з таємничими латинськими написами. Архітектура  Старого  

міста –  заповідника  зберегла  зразки  культур  різних народів (українців, поляків, 



вірмен, турків і росіян) та релігій (православної, католицької, іудейської, 

мусульманської), а саме: Турецький мінарет 17 ст.; - турецький та вірменський 

бастіони 17 ст.; Миколаївська (вірменська) церква 14 ст.; дерев'яна 

Хрестовоздвиженська церква 18 ст.; монастирські комплекси 15-18 ст.  орденів  

Домініканів,  Францисканів.  До  нашого  часу   збереглася система потерн (ходів) і 

казематів. Денна вежа призначена для спостерігачів. Уявіть,   можна  піднятися  на  

неї  кожному  і   насолодитися   оспіваним українським  краєвидом!  Одинадцять 

башт входять до складу фортеці, кожна має  свою  назву  і  свою  історію.  Так,  

наприклад,  найвища  башта  названа Папською  тому,  що  була  збудована  на  

кошти,  виділені  папою  римським Юлієм II.  Ще  її  називають   Кармелюковою, бо  

в  ній  тричі  був ув'язнений Устим  Кармелюк.  У Чорній  (кутовій) башті 

знаходиться криниця глибиною 40 м  і в діаметрі  5 м видовбана в  скалі. Досі в її 

стінах збереглося величезне                       

дерев'яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню. 

Виступ 3-ї групи:  

 

   Національний дендрологічний парк ―Софіївка‖. (Розміщення емблеми на карті 

України). 

   Національний  дендрологічний  парк  „Софіївка‖  НАН  України  (м.  Умань 

Черкаської   обл.)   є  одним   з  найвидатніших   творінь   світового   садово-

паркового   мистецтва   кінця    ХVІІІ —   першої   половини  ХІХ  ст.   Парк 

розкинувся  на  площі  154,7  гектарів   на  узбіччі старовинного міста Умань 

Черкаської    області.   Заснований   парк  у  1796  році   багатим   польським 

магнатом  Станіславом Потоцьким на честь своєї дружини  красуні-гречанки Софії,  і   

був  подарований  їй  в  день  її  янгола  у  травні  1802  року.    Ідея створення парку в 

романтичному стилі з використанням римської і  грецької міфології  належала  самій   

Софії.  Дивовижні  пейзажі,  екзотичні   рослини, античні скульптури, водойми, 

каскади, фонтани, камінні гроти - все це можна побачити,  відвідавши  парк.  Цей   

шедевр вражає відвідувачів своєю красою вже  протягом  200 років. Туристичний  

сезон в  Умані триває весь рік.  Потік відвідувачів  не  зменшується  ні  влітку,  ні  

взимку.  Старовинними    алеями парку бродили Олександр Пушкін і Тарас 

Шевченко, Іван    Котляревський  і Володимир  Сосюра.  Сотні  наших  славних  

земляків  далекого   і  близького минулого відвідували цей парк..   

 

Виступ 4-ї групи:  

 

   Національний заповідник-острів ―Хортиця‖. (Розміщення емблеми на карті 

України). 

   Музей    історії   запорозького  козацтва  на  острові  відкрито 14.10.83 року. 

Сьогодні   під  зводами   Музею  зібрано  більше  30  тисяч  предметів,    які 

охоплюють  історичний  період  від палеоліту до ХІХ століття поточної ери. 

Експозицію доповнюють чотири діорами. Особливістю хортицького Музею є те, що, 

по-перше, вельми оригінально оформлене саме приміщення: гранітні пластини, 

припасовані одна до одної, створюють враження, ніби відвідувачі рухаються 

печерою, біля стін якої розташовано мовчазні реліквії різних ер та епох.   По-друге,  

переважна  більшість  експонатів  зібрані- знайдені  саме на Хортиці  та  на  

хортицькому  довкіллі.  Це  кам'яні  знаряддя праці, кераміка, зброя, якорі, фрагменти 

старовинних суден, стовбур дуба, який був зрубаний кілька тисячоліть тому і стільки 



ж пролежав на Дніпровому дні.   Улітку 1843 року 29-річний Шевченко подорожував 

по Україні, відвідав  Олександрівськ, побував на Хортиці. У травні 2005 року, з 

допомогою краєзнавців,  визначено маршрут, яким ходив по Хортиці поет, і  

оздоблено  його  сімома  гранітними брилами. На брилах висічені рядки із творів 

Великого Кобзаря, де згадується Хортиця  і  Великий  Луг  Запорозький.  Таким  

чином,  виник    меморіально-туристичний   маршрут  ―Тарасова  Стежка‖,  який  

полюбився  запоріжцям  і гостям міста і Хортиці. 

  

Виступ 5-ї групи:  

 

   Заповідник ―Хотинська фортеця‖. (Розміщення емблеми на карті України). 

   Розташований   на   важливих   транспортних   магістралях,  Хотин   завжди 

привертав   увагу   завойовників . З  метою  захисту  від них була споруджена 

фортеця,  яка  пережила  століття  і бачила під своїми мурами полчища воїнів 

Османської  імперії ,  повстанців  Мухи,  народних  месників Дитинки, вояків Дмитра    

Вишневецького,  Петра  Дорошенка.   Під   час   визвольної    війни українського  

народу  проти польської шляхти у Хотин двічі вступали війська Богдана 

Хмельницького. Хотин, що приваблює туристів з усього світу, одне з найдавніших    

міст    України,  нещодавно  відсвяткував  своє  1000-річчя. На початку  XI  ст.   

Київський   князь   Володимир   Великий   створив    систему прикордонних  фортець 

на заході й півдні своєї держави, у тому числі Хотин. Назва міста,  ймовірно,  

походить від дієслова "хотіти": це місце було завжди бажане для древніх поселенців, 

вони завжди хотіли жити у цьому красивому і багатому    краї   (інші    версії    

пояснюють    походження  назви   міста    від слов'янського      імені   Хотин   або   від   

імені   вождя   даків    Котизона). Особливо   великим   населеним   пунктом  Хотин   

був в XI-XIII ст., коли він входив  до  складу  Київської  Русі.  Тоді він займав 

територію більш як 20 га. Історики   обґрунтували  тезу,  що  замок   і  місто  Хотин   

походять  з самою початку XI ст. У вересні - на початку жовтня 1621 року біля стін 

Хотинської фортеці   проходили  події  знаменитої   Хотинської  війни,  яка    

прославила запорозьких   козаків  і  їхнього  гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного і стала зламним моментом в історії Османської імперії. Перемога під 

Хотином врятувала Західну  Європу  від вторгнення яничар, справила сильне 

враження на   всі  народи  і  знайшла свій відголос в літературі. Сьогодні Хотин - одне 

з найбільших міст Чернівецької  області, важливий промисловий, туристичний і 

культурний центр Буковини.  У вересні  1991 р. під  час свята з нагоди 370-річчя 

Хотинської битви було відкрито  монумент на  честь  гетьмана  України Петра     

Сагайдачного   ( скульптор   І.  Гамаль ).  У   Хотинській      фортеці проводилися   

зйомки  багатьох  популярних   художніх   фільмів:   "Гадюка", "Захар Беркут" ,  

"Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Три мушкетери", "Чорна стріла",   "Стара 

фортеця",   "Стріли Робін Гуда"  .   Серед    недавніх - екранізація    кіностудією    їм . 

Олександра    Довженка      твору       відомого українського    письменника    Юрія    

Мушкетика   "Яса".   А  у  вересні 2002 року древнє місто відзначило свій 1000-літній 

ювілей.. 

 

Виступ 6-ї групи:  

 

   Софійський собор. (Розміщення емблеми на карті України). 



   Дивне  відчуття  охоплює  кожного,   хто  переступає  поріг  славетної  Софії 

Київської.    Десь   поза   стінами   залишається  гомінливе   сьогодення,  віки 

розступаються, і постає далеке минуле. Софійський собор - всесвітньо відома 

пам'ятка   архітектури  і  монументального  живопису ХI століття. Заснування собору   

згадується в літописах як під 1017 р., так і під 1037 р. Будівничим Cв. Софії    

літописці   називають  великого київського князя Ярослава Мудрого... 

   Джерела свідчать, що в цій справі Ярослав завершив починання свого батька 

Володимира   - хрестителя  Русі.  Присвячений Премудрості Божій, собор, за задумом  

творців,  мав  утверджувати на Русі християнство. Упродовж сторіч Софія    Київська   

була    головною   святинею   Русі-України - "митрополією руською".  Собор,   як    

головний   храм  держави, відігравав роль духовного, політичного  та  культурного   

центру.  Під  склепінням Cв. Софії відбувалися урочисті  "посадження"  на 

великокняжий престол, церковні собори, прийоми послів, затвердження  політичних 

угод. При соборі велося літописання і були створені   перші   відомі   на   Русі    

бібліотека  та школа. На честь заснування Ярославом  1037 р. Софійської  бібліотеки  

перед  входом до собору в 1969 р. було  встановлено пам'ятний знак (скульптор 

І.Кавалерідзе). Софія — свідок й  безпосередній учасник життя Києва протягом 

багатьох сторіч. Вона пережила навалу орд степових кочовиків у грізному 1240 році,  

періоди занепаду й відродження міста у  XIV—XVI  століттях, бачила національно-

визвольну боротьбу  країнського    народу  під керівництвом  Богдана Хмельницького 

проти польсько-литовських феодалів у XVII столітті. Великих збитків  було  завдано 

музею під час Великої Вітчизняної війни. Хоч сам Софійський  собор  не  зазнав  

руйнування, однак були пограбовані архіви музею, вивезені цінні фрески XII століття 

з Михайлівського Золотоверхого монастиря,  що зберігалися у храмі. Лише  після 

війни їх повернули музею в пошкодженому вигляді.  

 

Виступ 7-ї групи:  

 

Києво-Печерська Лавра. (Розміщення емблеми на карті України). 

 

Учень.   
   Києво-Печерська лавра - православний монастир, заснований у 1051 році монахами 

Антонієм і Феодосієм у печерах біля літньої княжої резиденції Брестово   поблизу   

Києва . В одинадцятому   столітті монастир став центром розповсюдження   і   

затвердження    християнства   в     Київській   Русі.    У дванадцятому    столітті     

монастир    отримав     статус  «лаври» – головного великого   монастиря.   Свого   

часу   Києво-Печервська     лавра           зіграла важливу роль у розвитку 

давньоруської культури, була центром літописання. Тут   перекладалися  на   

церковно-слов'янську   мову і переписувалися твори іноземних авторів.  У лаврі   

працювали  відомі літописці Нікон, Сільвестр. У тринадцятому столітті було 

складено «Києво-Печерський патерик» - важливе джерело    історії    Києва.    Києво-

Печерська    лавра    здійснювала   широке будівництво   ще   з    одинадцятого    

століття   (Успенський собор, Троїцька надвратна   церква).    Наприкінці    

дванадцятого    століття   навколо  Києво-Печерської    лаври   було   возведено    

оборонні стіни (у 1240 році вони були зруйновані   ордами  Батия). У  1698-1701 році 

паралельно до   них було споруджено  нові  фортечні  стіни з бійницями і  баштами.  

У 1731-1744  році споруджено велику  лаврську  дзвіницю, висота якої - 96,52 метра. 

У музеях і фондах, розташованих на території Києво-Печерської лаври, можна 



побачити рукописи  стародрукованих  книг,  колекцію  тканин і  вишивок.    

Особливий інтерес  викликає  колекція  з  дорогоцінних  металів,  стародавні  

гравюри    і твори сучасних художників..       

 

IІІ. Підсумок уроку 

Учитель.   Ми з вами здійснили подорож, проклали маршрут на карті  і 

ознайомилися з сімома чудесами України.  Наша земля багата ними  і на 

сході, і на заході, і на півдні, і  на півночі.  Головна наша мета – не  втратити їх, 

зберегти для нащадків. Вже у ваших руках скоро буде сьогодення і майбутнє  нашої  

країни.  Давайте  подумаємо,  що  ми можемо запропонувати дітям України, щоб 

вони  відчули  причетність  до  народних  скарбів,  щоб  були  справжніми патріотами 

своєї держави. Для цього попрацюємо в групах. 

 

Робота в групах 

1 група: 

Брати участь в акціях, направлених на підтримку та збереження пам‘яток, зокрема 

участь у Всеукраїнській туристсько – краєзнавчій експедиції учнівської молоді 

«Пізнай свою країну», участь в обласній акції «Пам‘ятними місцями Миколаївщини», 

участь у Всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля». 

 

2 група: 

Брати участь у трудових десантах по благоустрою території школи, мікрорайону, 

міста.   

 

3 група: 

Визначити природно - ландшафтні пам‘ятки, які потребують нашої допомоги. 

 

4 група:  

Продовжувати висаджувати рослини, занесені до Червоної книги, на території школи, 

працювати над екологічною стежкою.  

 

 
 

 

 

Учитель. 

   Розмістіть, будь – ласка, свої пропозиції на парасольці. 

   Держава, благодійні організації виділяють кошти на захист пам‘яток, а ми      

будемо причетні до збереження скарбів нашої Батьківщини, беручи участь у 

зазначених заходах. 



    Закінчити наш урок я б хотіла словами – побажаннями: не обов‘язково займати 

високу посаду, бути дорослим, мати великі кошти, щоб прославити рідний край, 

зберегти, збагатити, треба лише його любити. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мошківська О. А., вчитель історії                                                                                                      

Новоодеської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 

Новоодеської районної ради 

Мета: 

 розглянути питання, що розкривають багатовікову історію державотворчих 

процесів України; визначити роль українського народу у цих процесах; 

вивчити основні засади демократичного та суспільного ладу України, її 

досягнень за останні роки; 

 розвивати громадянські якості особистості; формувати ціннісне ставлення 

до держави, суспільства, мови, сім'ї, самого себе; 

 виховувати у школярів почуття особистої відповідальності за долю своєї 

держави та українського народу. 

Обладнання до уроку: 

 Державні символи України; 

 мультимедійний проектор; 

 хліб, сіль, український рушник, колосся пшениці. 

Хід уроку 

І. Вступна частина.  
Мотивація навчальної діяльності учнів. 

  Вітчизна – це не хтось і десь,  

Я — теж Вітчизна! 

     І. Світличний 

Для країни 20 років життя – термін невеликий. Проте, якщо на початку цього 

періоду лежить точка відліку, яка зафіксувала момент народження нової держави, то 

20 років незалежності України – це слушний привід замислитися: звідки ми, власне, 

вийшли і куди прийшли. 

 Держава починається з людини. Від кожного з нас залежить, яким буде його 

майбутнє, а від так, і майбутнє Батьківщини. Україна завжди славилася 

хазяйновитими господарями, старанними трудівниками. І лише чесна і самовіддана 

праця може зробити кожного з нас щасливим. Важливою є історична пам‘ять про 

минуле держави. Цікавою і складною є історія України та українського народу. В усі 

віки любов до Батьківщини надавала сили нашим предкам у боротьбі із ворогами і 

загарбниками. Почуття патріотизму завжди надихало наших співвітчизників на 

щоденну працю заради процвітання України.  

На дошку проектується карта Європи 

Учитель пропонує учням розповісти про Україну. 

Наприклад:  Україна – держава у Східній Європі. Нашими сусідами є на  заході 

– Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Молдова, на півночі – Білорусь, на сході 

– Росія. Столицею нашої Батьківщини є місто Київ. 

Серед річок, які перетинають Україну, найбільшими є Дніпро-Славутич і 

Дунай. А на півдні вона омивається Чорним та Азовським морями.  

 Наша країна згідно з чинним законодавством є унітарною парламентсько-

президентською республікою. 



 Україна – це держава із багатовіковою історією, звичаями та традиціями. 

Державною мовою є українська. 

Учитель: Отже, як не дивно, але учні зможуть переконатися, що розповісти про 

Україну як про державу, її народ, звичаї та традиції за півхвилини – це занадто мало 

часу, щоб розповісти про нашу Батьківщину. 

І. Основна частина.  

Учитель: Народи світу різняться між собою одягом, звичаями, традиціями. У 

кожного народу є свої національні святині, улюблені речі, дерева, тварини. Українці 

мають свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть.  

Запитання до учнів 

–  які національні символи українців ви могли б назвати?  

Учні обмінюються думками. 

Україна, як і кожна незалежна і суверенна держава, має власні національні 

державні символи.  

Учень: За визначенням «Тлумачного словника основних юридичних понять, 

визначень і термінів, державні символи – це встановлені Конституцією або 

спеціальними законами особливі розпізнавальні знаки даної держави, в яких 

уособлюється її суверенітет, а в деяких випадках утілюється певний історичний або 

ідеологічний зміст. У державних символах в лаконічній формі відображено одну чи 

декілька ідей політичного або історичного характеру.  

У відповідності до статті 20 Конституції України (1996 р.),  державними 

символами України є Державний герб України, Державний прапор України і 

Державний гімн України. 

Учитель: Пам‘ять народу формує його історію. Історія Української Держави 

пишеться на базі різних джерел пам‘яті. Осмислення минулого має мобілізувати 

українську націю на створення квітучої, заможної Української Держави. Ми згадаємо 

знакові події з історії нашої держави для того, щоб краще зрозуміти день 

сьогоднішній. 

Історія України — це складний процес формування незалежної держави 

українців.  

Повідомлення учнів (супроводжуються слайдами) 

Він починається з появою людини розумної на теренах сучасної України понад 

300 000 років тому. Первісна історія складалася зі строкатого сплетіння культур 

Європи й Азії. У Ι тис. до н. е. на території України з'являються кочові племена 

кіммерійців. Їх витіснили скіфи (VII—III ст. до н. е.) які створили одну з 

наймогутніших держав того часу. У III с.т. до н. е. на зміну скіфам приходять 

сармати. Цей союз споріднених племен проіснував до III ст. н. е. коли їх витіснили 

гуни, які згодом дали поштовх до великого переселення народів. Паралельно з цими 

племенами починаючи з VII ст. до н. е. греки засновують на Північному 

Причорномор'ї свої міста-колонії. Тір, Ольвія, Пантікапей, Херсонес, а пізніше й 

Боспорську державу. 

У середніх віках починаючи з VIII ст. українські землі стали центром східних 

слов'янських культур на чолі з Києвом. Київська Русь, яка стала першою східно-

слов'янською державою прийняла православ'я від Візантійської Імперії в 988 році. 

Цей крок став вирішальним в історії цих земель на наступну тисячу років. Процес 

феодальної роздробленості у XI—XIII ст. призвів до того що Київська Русь 

опинилася у 1230-ті роки під владою татаро-монголів, які перетворили князів на 



данників Золотої Орди. В цей час провідна роль на Південно-Західній русі переходить 

до Галицько-Волинського князівства, яке відокремилося від Києва у 1097 році. 

В XIV ст. послаблена татаро-монголами, та власної роздробленістю Русь 

опиняється під владою Великого князівства Литовського після взяття Києва 

Ольгердом у 1362 році. Галичина підкорилася Польщі після тривалого сопротиву у 

1387 році. Після підписання Кревської унії 1385 року почалося об'єднання українських 

земель під владою Річчі Посполитої яка була закріплена Люблінською (1569) й 

Берестейською уніями (1596). На півдні у Криму з'являється Кримське ханство у 

1447 році. Йому на противагу в степу на Запоріжжі з'являються угруповання 

озброєних людей, що звали себе козаками. Ці озброєнні групування згодом 

перетворилися на основну силу, що відстоювала права українців. Національно-

Визвольна війна 1648-1657 рр. у XVΙΙ ст. під керівництвом Богдана Хмельницького є 

результатом цього історичного процесу.                       

Після Переяславської Ради 1655 року значна частини (лівобережжя) 

українських земель була долучена до Російської імперії. На заході Галичина й 

Буковина опинилися під владою Австро-Угорщини в 1775 році, а Закарпаття 

перебувала у складі Угорщини з XVII ст. 

Новітній час з початку XX ст. ознаменувався крахом Російської імперії, коли 

була на короткий час створена українська державність, яка за короткий період 

змінила чимало назв (Центральна Рада, УНР, ЗУНР, Українська Держава, 

Директорія).                                 

З 1922 року Україна (УРСР) стає частиною СРСР. Проголошення 

незалежності в 1991 році створило нову еру в історії України — сучасність. 

Обговорення інформації у класі – учні доходять висновку в результаті 

обговорення: : аналіз названих подій свідчить про те, що Україна як держава 

пройшла непростий шлях. Кращі представники українського народу з давніх давен 

дбали про  те, щоб Україна була вільною, незалежною, могутньою і багатою. Отже, 

пам‘ять про них і є тим міцним корінням, завдяки якому формується патріотичні 

почуття до Батьківщини. Для того, щоб стати повноцінним громадянином своєї 

країни, кожен повинен знати її історію осмислення минулого має мобілізувати 

українську націю на створення квітучої, заможної Української Держави.  

ІІІ. Заключна частина.  

Учитель: «Людина – це звучить гордо!» І не забариться той час, що ми будемо 

гордитися своєю Батьківщиною, пам‘ятаючи про те, що кожний сам творить себе, 

своє майбутнє, розбудовуючи державу для нащадків.  

Учитель пропонує запитання для дискусії 

–  Чи вірите ви, що Україна стане процвітаючою державою? Що, на вашу 

думку, для цього необхідно? 

–  Як ви розумієте вислів: «Держава будується не в майбутньому, а сьогодні»?  

  Поміркуйте, а яким може бути ваш внесок у зміцнення   держави сьогодні. 

Висновки учнів містять такі положення: процвітаюча держава завжди цінує 

своїх громадян, дбає про те, щоб кожен міг здобути якісну освіту, отримати 

високооплачувану роботу, а на схилі років – мати гідну пенсію. Але і сама людина 

повинна відчувати потребу у постійному самовдосконаленні та прагненні до 

самореалізації. Важливими якостями людини мають стати почуття власної гідності, 

відповідальність, рішучість у досягненні поставленої мети, здатність долати будь-які 

життєві труднощі. 



 Учитель: Ось і пройшов Перший у цьому навчальному році урок. 

Дорослішають діти, сивіють батьки – такий закон життя, але не старішає наша 

квітуча українська земля. Вона є рідною для мільйонів українців і для нас з вами 

також. Це наша доля, яка випадає раз на віку, це наша мати, яку не обирають, це наша 

радість і пісня, які вічні на цій землі.  

Любіть рідну землю, плекайте і примножуйте її багатства, будьте гідними своєї 

Батьківщини!  

Звучить вірш, на екран проектуються зображення  мальовничих краєвидів нашої 

держави. 

Прийшла, прийшла свята година… 

Прийшла, прийшла свята година, 

Настав жаданий довго час. 

Ура! Єдина Україна, 

Приходить свято і до нас. 

 

Хай кожен з нас запам‘ятає 

Цей час, цей день і цюю мить. 

Хай слово радісно лунає, 

І серце піснею бринить. 

 

Хай рідний прапор освященний 

Назавжди в серці майорить. 

Запам‘ятай же, люд хрещений, 

І час, і день, і цюю мить. 

 

Єднайтесь, люди, Батьківщина 

Навік єдиная у нас. 

Любіте неньку Україну 

Так, як любив її Тарас. 

 

Нехай же мудрість не покине 

Твоїх синів у боротьбі, 

За твою вольність, Україно, 

Навіки слава хай тобі! 

 

 

Церуш Л. М., вчитель  

Арбузинської ЗОШ І – ІІІ ст. № 1  

Арбузинської районної ради 

 

Мета уроку:  

 ознайомити учнів з історією України, шляхом становлення незалежності 

Української держави;  

 вчити учнів з повагою ставитися до рідної землі, українського народу, його 

символів, традицій та звичаїв;  

 формувати в учнів громадянські якості: знання законів і мотивацію до їх 

виконання, знання своїх громадянських прав і обов‘язків; 



 виробляти громадянські якості: патріотизм, людяність,  розвивати у дітей 

прагнення бути свідомими громадянами України; 

 виховувати естетичну поведінку, почуття товариських стосунків, повагу до 

рідних, турботу про ближнього. 

Обладнання: карта України, символи, Конституція, Декларація, Акт проголошення 

незалежності; репродукції картин та ілюстрації з зображенням природи рідного краю; 

карта України; символи України; вишитий рушник, колосся і калина; мультимедійна 

презентація, Конституція України для школярів; на столі - вишитий рушник, гілка 

калини, колоски, барвінок, чорнобривці.  

Девіз уроку: Усі ми – це наша родина, це наша сім‘я, це наша Україна. 
 

Форма проведення. Розповідь з елементами довідок, повідомлень, бесіди.  

Вислови.  

Всім серцем любіть Україну свою,  

 І вічні ми будемо з нею  

(В. Сосюра).  

 Свою Україну любіть,  

 За неї Господа моліть  

(Т. Шевченко).  

План уроку 

1. «...Є на світі Україна!  

Не грудка, а земля з народом є!» (С. Пушик).  

2. Хроніка Української держави.  

3. Держані символи України. 

4.Народні символи. 

5. Ти - громадянин України.  

6. Будьмо гідними називати себе українцями.  

                                       Хід уроку 

І. Вступне слово учителя.                                                                                                         

– Доброго дня, дорогі мої восьмикласники!  

 

                                Той дивний край, що зветься Батьківщина –  

                                то найдорожча серденьку земля!  

                                Бо ти вродивсь у незалежній Україні,  

                                Ти чув солодку пісню солов‘я!... 

                                                                                                  А. Ткаченко 

       Такими словами нехай продзвенить у вашому серці перший вересневий дзвінок, а 

перший урок перенесе у спогади про минуле, розкаже про сьогодення і подарує надію 

на щасливе й світле майбутнє.  

  - Кожна людина хоч раз у житті замислювалась над тим, хто вона, де її коріння, чи 

увесь її рід походить з одного краю. Ваші дідусь чи бабуся, дивлячись на вас, 

приховуючи сльози радості, згадують і своє дитинство, часом тяжке, напівголодне, 

але радісне, тепле, рідне… Бо такими ж малими хлопчиками й дівчатками бігали вони 

в‗юнкими стежками, здіймаючи куряву босими ноженятами, плели вінки з духмяного 



любистку й блакитного барвінку, раділи, мріяли, зростали…. Та не все складалося 

так, як гадалося. Тяжкі воєнні роки позбавили колишніх дітлахів права на щасливе 

дитинство. Мов мишенята в норах змушені були вони ховатися в холодних вогких 

землянках, часто недоїдаючи, не маючи оселі та теплого одягу. Тому й докладали 

всіх зусиль, щоб їхні діти, онуки й правнуки жили в незалежній країні, щоб лихо 

війни не гнало їх за кордон на пошуки кращого життя, на пошуки безхмарного неба… 

 

1-ведучий. 

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». 

 

2-ведучий. 

У ріднім краю зелен-гай щумить. 

Я знати радий, про що він мріє-снить. 

Я слухав, чув, як кожна деревина 

Шуміла ніжно слово «Україна». 

О Боже, дай повік любити край, 

Де квітка, пташка і зелений гай, 

Де кожна вірна тій землі дитина 

Живе єдиним словом: «Україна». 

Учитель.  Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі - 

на нашій славній Україні! Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут 

корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Материнський образ України встає 

з полинових степів і глибинної чорноземної скиби, як барва зоріє із зажури поліських 

озер, що чистими очима довірливо дивляться на світ, виростає недосяжно на повен 

зріст із карпатських верховин. 

ІІ.Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

 У І. ст. н.е. римський державний діяч, філософ на публічному виступі  

сказав: «Люблять Батьківщину не за те, що вона велика. А за те, що вона - твоя».  

Подумайте і дайте відповідь, продовживши речення:«Для мене Україна – це…»  

 

ІІІ. Побудова асоціативного куща. 

Спробуйте дібрати слова, які для вас характеризують Батьківщину. 

(Примітка: в центрі дошки – слово «Батьківщина», від якого відходять  

промені. На них діти записують підібрані слова.) 

    

 

 

 

 

 

(Записаними словами та словосполученнями можуть бути 

 

  Батьківщина 
 



Україна, Миколаївщина, назва населеного пункту, де проживає учень, рідна сторона, 

батьківська хата, школа тощо). 

Учитель:  Україна – наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо, де 

живуть наші батьки, де жили наші предки. 

 

Древня легенда розповідає, що на світанку нашої Землі Богоглядав творіння 

 рук своїх, і, натомившись, вирішив перепочити.  

Земля, де опустились Бог з ангелами, була вельми багатою на сонце, звірів та 

пташок. А найбільше сподобалися Богові люди того краю. До якої хати не заходив 

Він зі своїми супутниками, - всюди їх зустрічали хлібом та сіллю. 

 Так сподобалася Богові та місцина, що Він став часто сюди навідуватися зі 

словами: 

 -Рушаймо у край! 

 Кажуть, що з того і пішла назва нашої держави – «Україна». 

 

ІV. Розгляд картин рідної природи, подорож картою України 

Учитель. Погляньмо на карту світу. Тут багато є різних країн. Кожна з них має свою 

територію – землю, мову, культуру, історію і традиції.  Але кожна країна має також і 

свій день народження, день проголошення незалежності. Це державне свято. 

        Наша Батьківщина – Україна - розміщена у центрі Європи. Вона також має свою 

землю, мову, культуру, історію, звичаї, традиції і свій день народження. 

- А коли наша Батьківщина святкує день народження? 

     У цьому році нашій Україні виповнилося 20 років  незалежного  існування. Кожен 

народ  любить свою Батьківщину, робить усе для процвітання своєї держави, її слави, 

свободи, незалежності. А ми живемо   в Україні: волелюбній, мирній державі, і теж 

усім серцем любимо нашу милу, дорогу країну, хочемо, щоб вона стала 

процвітаючою, сильною, завжди була вільною і незалежною, бо всі ми – громадяни 

нашої Вітчизни люблячі сини і дочки України.  

    Нема життя без України, бо Україна - це мати, яку не вибирають, бо Україна - це 

доля, яка випадає раз на віку, бо Україна - це пісня, яка вічна на цій землі. А сьогодні 

ми з вами заглянемо в її історію, дізнаємося, звідки пішла її назва, ознайомимося з її 

символами. 

Розповіді   учнів. 

Учень.  Назва ―Україна‖ зустрічається ще в Києво-руський час. Першу згадку 

зафіксовано в Італійському літописі 1187 року. 

Учениця . Назва ―Україна‖ існувала аж до часів Петра І. А пізніше таємним 

розпорядженням царського уряду в 1863 році було заборонено вживати назву 

―Україна‖, наказувалося називати Малоросією, а народ малорусами. 

Учитель. Але Україна пройшла всі випробування, лихоліття, сваволю і вистояла. 

Українці - нація з власною мовою, культурою, історією традицією. Сьогодні Україна 

– незалежна, і як інші країни, вона має свої символи – прапор, гімн. Зараз ми 

поговоримо саме про них. 

Учень. Про утвердження нашої державності й самостійності свідчить те, що ми 

маємо малий герб України – тризуб. 



Учениця. У наш час Верховна Рада України затвердила тризуб як малий Державний 

герб. У ст. 20 Конституції України записано: Державними символами України є: 

―Державний прапор України, Державний Герб і Державний гімн України‖. 

Учитель. Державними барвами прапоруУкраїнської держави є барви синя і жовта. 

Чисте небо – символ миру (синій) та пшеничне поле – символ – достатку.  

Учитель. Пісні Михайла Вербицького на слова Чубинського « Ще не вмерла 

Україна‖ судилось стати національним гімном України. 

 

     Герб, прапор і гімн – це дещо особливе для народу, і не тільки українського, бо 

кожна країна має свої символи. У нас, українців, синьо-жовтий прапор символізує 

безхмарне небо над колосистими, багатими полями; герб - тризуб є своєрідним 

оберегом, а якщо уважніше придивитись до нього, то прочитаємо слово «воля». 

Адже ця сама воля, свобода, незалежність була вистраждана народом і має для нас 

дуже важливе значення. Гімн – це національна пісня, його слова і значення вам 

добре відомі, тому давайте разом виконаємо його. 

(Національний гімн України (фонограма) на музику М. Вербицького, 

 слова П. Чубинського, учні виконують стоячи). 

 

Учень. Вже скільки закривавлених століть 

             Тебе, Вкраїно, імені лишали... 

             Тож встаньмо, браття, в цю гарячу мить: 

             Внесімо прапор вільної держави! 

(Учень вносить до класу прапор) 

Звучить гімн України. 

                Сьогодні завдання кожного з нас, громадянина України – знати та поважати 

символи своєї Вітчизни і не дати нікому поглумитися над ними. Гордитися, що маємо 

свою державу, свою землю, свої традиції. 

Учень. Звичайно, скажеш одне тільки слово ―Україна‖ – і в уяві обов‘язково 

постануть хрущі над вишнями, калина в лузі, верба край долини...  

Учениця. Калина в Україні – символ, рідної землі і вічної пам‘яті про тих, хто у 

мужній боротьбі віддав своє життя за щастя і волю народу. 

Учень. У нашій народній символіці особливе місце посідає барвінок. 

Його образ присутній в багатьох ліричних піснях. 

Ведуча:  Ми не завжди пам‘ятаємо про те, яке багатство є у кожного з нас, не завжди 

помічаємо його, не завжди цінуємо. Але без нього ми не можемо жити. Це наша мова. 

Вона нам рідна, як мати і батько, як та земля, на якій ми зростаємо. Бо це мова, яку 

ми всі чуємо змалку, якою ми промовили перші слова. Бо ця мова зрозуміла і рідна 

всім нам. І без неї немає нашого народу. 

1 учень:  

Неначе юна зоря світанкова, 

 Ти лісами, степами ідеш. 

 Українська чарівная мово, 

 Ти у серці народу живеш. 

 

2 учень: 

Мелодійна моя , промениста, 

 Як земля , твій багатий словник. 

 Українськая мово пречиста, 



 Ти ж у серці народу навік. 

Учитель. Багатовікова історія українського народу, народу-великомученика,  на долі 

якого було досить лиха... Майже кожне століття, як свідчать джерела, розпочате 

голодними роками, наслідками епідемій, спустошливими війнами, чужоземними 

навалами. З XV століття, з часів козаччини, почалася національно-визвольна 

боротьба за побудову незалежної самостійної держави. Але шлях до незалежності був 

тяжкий і тернистий. Важко назвати країну, яка б пережила те, що пережила Україна 

за більш ніж півтисячолітнє поневолення (1240 - 1991 р.)  

1-й учень. 

Складною і бурхливою була твоя доля, рідна земле! Топталися по тобі орди 

чужинців, ворожі пазурі роздирали твоє тіло. Дітей твоїх вели загарбники у неволю. 

Над тобою свистіли гостродзьобі стріли, чорною смертю дихали жерла гармат, 

шугали ненависні залізні круки,вирували нескінченні битви за твою честь і свободу.  

2-й учень. 

Жертовний Хрест у кожному селі 

Людською пам‘яттю   приречений 

Холодний вітер з верховіть, 

Цілує Хрест, як сина мати. 

3-й учень. 

Тут Українські юнаки 

За Україну полягли в страшну годину, 

Тут розпинали не Христа, 

Тут розпинали Україну. 

 

1-й учень. 

Так їх багато полягло 

За честь, за волю, України, 

Щоб вільно, радісно жилось 

На цій землі онуку й сину. 

 

2-й учень. 

На грані двох тисячоліть 

Чорніє Хрест у білім полі, 

Тут вмита кров‘ю наша Воля 

Для нас усіх Хрестом стоїть. 

 

Дівчина-українка.  

 Я - Україна, я - страдниця-мати,  

 Яка споконвіку була у ярмі  

 Турецькім, російськім...  

 Та всіх не назвати,  

 Бо зайди є різні, а муки одні.  

 Не тільки чужинці мене шматували,  

 Були і свої в нас жорстокі тирани.  

 Вони видавали укази й закони,  

 Тому і загинуло всіх нас мільйони.  

 Немов маля, що в муках народилось,  

 У долі, радості і різних неладах, -  



 Так я з неволі відродилась  

 І намагаюся стояти на ногах.  

 Ще зовсім молода та непокірна,  

 А на чолі - блакитно-жовтий стяг,  

 Прошу мені служити вірно,  

 Нехай Господь благословить мій шлях.  

  

Учень 1. Дороги іншої не треба,  

 Поки зорить Чумацький шлях,  

 Я йду до тебе, йду до тебе  

 По золотих твоїх стежках.  

 Мені не можна не любити,  

 Тобі не можна не цвісти,  

 Лині доти варто в світі жити,  

 Поки живеш і квітнеш ти.  

  

Учень 2. 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.  

 Я - твій громадянин, я прагну підростати,  

 Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла,  

 Моя свята і рідна, Україно-мати,  

 Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.  

Вчитель. Ми, українці, повинні пишатися тим, що наша Україна ніколи не 

поневолювала інші народи, не вела загарбницькі війни, а лише захищала себе від 

ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів.  

       Відомий французький вчений Й. Г. Коль у 1841 році писав: «Немає найменшого 

сумніву, що колись велетенське тіло російської імперії розпадеться, і Україна стане 

вільною державою. Час цей наближається поволі, але неухильно. Українці є нація з 

власною мовою, культурою та історичною традицією. Україна роздерта поміж 

сусідами. Але матеріал для Української держави готовий: коли не нині, то завтра 

з'явиться будівничий, що збудує з тих матеріалів велику незалежну українську 

державу».  

     І довгожданий час настав. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української 

республіки приймає важливий документ - Декларацію про державний суверенітет 

України. Декларація стала першим кроком до незалежності нашої держави, 

відчутним рушієм у боротьбі за волю.  
  

V.Бесіда з учнями.  

 - А що вам відомо з уроків історії про декларацію, суверенітет?  

Учень. Декларація - це офіційне проголошення державою, партією основних 

принципів, а також документ, у якому їх викладено.  

Учениця. Суверенітет — це незалежність держави, що полягає в її праві за власним 

розсудом розв'язувати свої внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-

якої іншої держави.  



Учитель. Так, Україна здобула волю і незалежність. Перед усім світом постала 

держава з давньою славною історією, оригінальною духовною культурою, зі своїми 

символами, мовою, чесними, працьовитими, миролюбними людьми - українським 

народом. І сьогодні хочеться сказати словами відомого прикарпатського поета 

Степана Пушика: «...Є на світі Україна! Не грудка, а земля з народом є!»  

   А чи могло бути інакше? Ні, інакше бути не могло. Не могла бути марно пролита 

кров тих, хто боровся за волю і незалежність, тих, хто вірив у перемогу, і тих, хто 

вірив у воскресіння. Хіба міг не почути Всевишній тих молитв, з якими звертався до 

нього славний син Тарас Шевченко:  

Молю, ридаючи, пошли,  

Подай душі убогій силу,  

Щоб огненно заговорила,  

Щоб слово пламенем взялось,  

Щоб людям серце розтопило,  

І на Украйні понеслось,  

І на Украйні освятилось...  

          16 липня 1990 року назавжди залишиться в історії українського народу великим 

і пам'ятним днем. Здається, після того кожний день нашого життя був наповнений 

демократичними змінами і перетвореннями, про які ми зараз поговоримо, 

розглядаючи хроніку України.  

Учень. 24 серпня 1991 року назавжди залишиться пам'ятним днем. У цей день 

проголошено Акт про незалежність України. Акт проголошення незалежності 

завершив тисячолітні прагнення українського народу до волі, до створення своєї 

суверенної держави.  

А 1 грудня цього ж року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому Акт 

проголошення незалежності дістав переконливе підтвердження і схвалення.  

Учениця. 1992 рік, жовтень. Україна відзначає 50-річчя Української Повстанської 

Армії. Доля УПА - одна з найбільш трагічних сторінок в історії народу України. 

Повстанська армія вела справедливу боротьбу за незалежність. Сини України, 

українські повстанці!.. Вони вмирали, як герої, а останніми їхніми словами були: «За 

тебе, свята Україно!»  

Учень. 1993 рік. На всенародне обговорення винесені два варіанти проекту  

Конституції України.  

Учениця. 1994 рік. Україна відзначає 180-у річницю з дня народження  

славного сина Тараса Шевченка. В цьому ж році відбулися вибори до  

Верховної, обласних, районних, селищних і сільських рад. А у вересні  

 місяці затверджена конституційна комісія.  

 Учень. 1995 рік. Україна відзначає 400-річчя з дня народження славного  

 гетьмана Богдана Хмельницького. Протягом цього року йде широке  

 обговорення проекту Конституції України.  

 Учениця. 1996 рік. 28 червня Верховна Рада України прийняла Основний  

 Закон - Конституцію України. Цей день став національним святом.  

 У цьому році також затверджено українську грошову одиницю гривню.  

Учень. 1997 рік. Україна відзначає першу річницю Конституції України  

 і готується до 55-річчя УПА.  

 Учениця. 1998 рік. Вибори до Верховної Ради України.  

 Учень. 1999 рік. Вибори Президента України. Вибрано Леоніда Кучму.  

 Прем'єр-міністром призначено Віктора Ющенка.  



 Учениця. 2000 рік. 16 квітня відбувся Всеукраїнський референдум, який  

 засвідчив, що українці вміють зробити правильний вибір. 16 липня  

 Україна відзначає 10-у річницю з дня прийняття Декларації про державний 

суверенітет України.  

 

Учитель. Ви, друзі, напевне чули від дорослих, що закони взагалі, яких у світі є 

чимало, підказують нам усім: і малим, і дорослим, - як жити у своїй власній країні та 

з її сусідами у злагоді й мирі. А Конституція Україні визначає, якими бути законам. 

Одне слово, Конституція - це така собі "матінка" всіх законів! Слово "конституція" 

походить із латинської мови, якою говорили ще в Стародавньому Римі. А означає 

воно "устрій, установлення", тобто будь-яка конституція визначає, якій бути державі, 

де ми живемо, а також визначає наші права та обов'язки. А вони є у всіх і в кожного! 

Скажімо, твої батьки мають піклуватися про тебе, а ти повинен допомагати їм у 

всьому, слухатися їх, поважати дорослих і своїх ровесників. Зрозуміло, тоді й вони 

поважатимуть тебе. Адже в Конституції України записано, як то кажуть, чорним по 

білому, що "діти рівні у своїх правах незалежно від походження"! 

     А ще там записано, що "будь-яке насильство над дитиною переслідується 

законом". Отже, твої права оберігаються державою: ніхто й ніколи з дорослих не 

може примусити тебе чинити щось погане чи зле, не може зашкодити тобі, твоїй 

гідності й честі! 

   Але й ви, друзі, мусите чинити так само: нікого ні до чого не змушувати, жити за 

правилами та законами нашої країни, бути її відданими громадянами!.. 

   Отож, не забувайте: Конституція України - то життєвий дороговказ і для вас, і для 

мене, і для всіх-усіх сущих в Україні, і для самої нашої держави!.. 

До речі, я не згадав, що перша-найперша Конституція була ще в наших козаків, і 

створив її гетьман Пилип Орлик ще в 1710 році. І що цікаво, чимало його думок 

закладено й у нашу сучасну Конституцію, такі вони були розумні!.. 

VІ.Складання синквейну до слів «Дитина», «Держава» 

Синквейн з теми «Держава»: 

Держава: 

Незалежна, правова. 

Збирає податки, виплачує заробітну плату,забезпечує розвиток. 

Держава  – це ми! 

Захист. 

 

Синквейн з теми «Дитина»: 

Дитина… 

Весела, здорова. 

Грається, навчається, розвивається! 

Дитина має бути щасливою! 

Турбота. 

VІІ. Вправа «Літачок мого життя: два крила для успішного польоту». 

Слово вчителя:   Безперечно, усі ми бачили, як швидко рухається сучасний літак у 

високому небі! Два крила несуть його час і простір. Спробуйте уявити собі, що літак 

втратив одне із крил… Чи зможе він піднятися в небо і долати відстані? Напевне, що 

ні! Для успішного польоту літак повинен мати обидва крила. 

Права і обов‘язки людини-це два крила, які допомагають їй рухатися по життю. І 

кожен із нас повинен усвідомити, що здійснення усіх мрій залежить від того, чи не 



переважає бажання мати якомога більше прав над виконанням обов‘язків по 

відношенню до рідних, близьких, друзів і країни. 

    Завдання: кожен учень отримує лист паперу, з якого має зробити літачок. На 

одному із його крил записує свої права, що забезпечила йому сім‘я та держава; на 

другому- обов‘язки, які зобов‘язується виконувати. Можна провести експеримент, 

спробувавши запустити у повітря літачок тільки з одним крилом.  

 

Учитель. Звичайно, що ми згадали тільки деякі важливі події з життя  

 молодої Української держави. Але сьогодні з гордістю можемо сказати: так, є 

незалежна Українська держава з своєю землею, своїм народом, своїми символами, 

своєю рідною мовою, традиціями і культурою,  і, нарешті, з своїм Основним Законом 

- Конституцією.  

 ~ Але, крім державних символів, Україна має ще й народні символи. Скажіть, які 

народні символи знаменують Україну? (Учні називають рослини-символи України)  

 Україна в мирному оточенні сусідів змогла вступити в третє тисячоліття як 

цивілізована й багата країна. Великі і складні завдання покладаються сьогодні на 

кожного її громадянина. А громадяни України - це ти і я, це люди, які постійно 

живуть в Україні, є патріотами своєї Вітчизни, готовими захищати її територію, 

працювати в ім'я її розвитку. Якісно нову державу як захисника інтересів громадян 

можуть створити якісно нові громадяни. Бо людина не може змінювати світ у 

позитивному плані, якщо не змінить себе, свою свідомість, якщо не стане 

людянішою, відповідальнішою.  

 - А що треба робити вам, діти, щоб відчути, що ви патріоти, громадяни, що також 

берете участь у будівництві своєї держави?  

 Учні відповідають. (Добре вчитися, щоб у майбутньому оволодіти якоюсь 

спеціальністю і приносити користь своїй країні; любити природу, бе¬регти і 

примножувати її багатства; берегти історичні і духовні пам'ят¬ки свого народу, не 

руйнувати, а вивчати історію рідного краю; наполегливо навчати рідну мову, бо це 

мова народу нашого, державна мова України; знати традиції свого народу тощо)  

 

VІІІ.  Робота з прислів‘ями: 

-  Знайдіть і з‗єднайте обидві половинки прислів‗їв. 

В чужім краю                                          як прапор, шануй. 

Кожному мила                                        мов квітка в травневім гаю.  

Людина в ріднім краю,                          своя сторона. 

Рідну землю,                                           звичаю не знаю. 

У рідній стороні                                     і сонце ясніше світить. 

(Примітка: прислів‘я, надруковані на аркушах паперу, знаходяться на дошці). 

-         Про що говорять ці прислів‗я? Як ви їх розумієте? 

-         Як ви ставитесь до своєї Батьківщини? 

-         Які почуття викликає саме слово «Україна»? 

-         Що може і повинен кожен із вас уже зараз зробити для своєї країни? 

  -     А які природні символи України ви знаєте?  

- У нашого рідного краю також є свої символи. Прослухайте вірш і скажіть, кого 

або що ми відносимо до природних символів нашої країни? 

          Лелека на хаті,  верба і калина, 

          пшеничні лани, голосні солов‗ї, 

          гаряча й рум‗яна із печі хлібина, 



          каштановий цвіт і шумливі гаї… 

          Славута-Дніпро, і Чорнобильська рана, 

          Що кров‗ю облита у нашім краю,  

          В українських землях – людині пошана, 

          Люби й поважай Батьківщину свою! 

                                                                 А. Ткаченко 

 - Про які природні символи згадано у вірші? 

 - Що таке «Чорнобильська рана» і чому вона є трагічним символом нашої держави? 

  - Що потрібно робити щоб наша арбузинська земля процвітала, була сильною і 

розвинутою в молодій незалежній Україні? 

 - Здавна в Україні дівчата і хлопці плели вінки. І нам з вами потрібно заплести 

віночок побажань для України. Ось, на столі є купа квіток , кожна з яких є рідною 

українській землі. Ви, називаючи побажання для України, «вплітаєте» квіти у вінок.  

(Примітка: на дошці намальоване коло, в центрі якого невеличка карта України . 

Учень, виголошуючи побажання для України, бере квітку і прикріплює її клейкою 

стрічкою). 

- Як гарно уквітчалась земля українська, нехай же ваші побажання обов‗язково 

здійсняться! 

- Але чогось не вистачає віночку українському. Чого саме? 

- Стрічка завжди була супутницею віночка. І що довшою вона була, то вважалося 

краще. Люди казали: «Як славна стрічечка, то й життя як річечка». Спробуйте 

тепер «вплести» у віночок стрічки . «Вплітаючи» квіти, ви бажали щедрот нашій 

Україні, а чіпляючи стрічечки, зверніться до нашого народу. Уявіть, що вас 

чують усі люди України, що б ви їм порадили, щоб зберегти нашу країну 

сильною й незалежною? 

(Примітка: стрічки закріплюються біля вінка за аналогією до квітів. Учень, котрий 

чіпляє стрічку, виголошує коротке звернення до народу.) 

 - Тепер справді Україна, мов квіточка, що розцвіла на планеті земля.            

 

Присяга ( учениця, учень) 

  Краю мій рідний, земля моя колискова! Із садками вишневими і солов‘ями співучими, 

вербами кучерявими і джерелами чистими дорогами тополиними і лелеками 

білокрилими, росами голубими і райдугами семицвітними, із золотими китичками 

хмелю та соняшниками і мальвами квітучими, рушниками гаптованими і червоними 

кетягами калини, з хлібом-сіллю гостинними і людьми працьовитими, ланами 

широкими і небом блакитним присягу прийми від мене, що оберігатиму тебе і 

любитиму, бо одна ти, як життя. 

 

Підсумок.  

 Учитель. Діти, від розуміння і любові кожного з нас залежатиме, яким буде майбутнє 

України. А любити її - це значить працювати в ім'я її рідної землі.  

     Нові часи, нові завдання, нові вимоги... Незалежність України дає можливість 

кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі, а для того, щоб ним стати, 

потрібно, найперше, любити землю, віддати їй розум, серце, душу.         

     Найголовнішим нашим багатством є земля. Вона потребує дбайливого господаря. 

Земля передається тим, хто на ній живе, хто її обробляє, хто береже її і дбає про неї. 

Буде у землі господар - буде хліб і до хліба. Справжній господар не отруїть землі, не 

переоре незібраний урожай, не допустить, щоб його засипало снігом. А такі випадки 



були в минулому. Кожен з нас уже сьогодні повинен подумати, яку професію обере в 

майбутньому, які знання потрібні для того, щоб здобути її, і що робитиму «я», щоб 

принести користь людям, країні, собі. А відроджувати потрібно і саму землю, природу. 

     Що більше буде зроблено для розбудови сьогодні, то краще житимемо завтра, і 

будемо гідними називати себе українцями. Бо, як сказано в Біблії, «...хто шукає, той 

завжди знаходить, а хто вірить, тому по вірі його і воздається». Хай Бог допомагає нам 

творити своє майбутнє своїм розумом, своїми руками і серцями.  

 Не розчаровуйсь в Україні.  

 Не розчаровуйсь в Україні.  

 Немає єдності у нас,  

 Вона - свята, а грішні - ми.  

 То наша головна провина  

 В її недолі часто винні  

 За весь неволі довгий час.  

 її ж бо дочки і сини.  

 Не розчаровуйсь в Україні,  

 Не розчаровуйсь в Україні,  

 А розумій її печаль.  

 Ідеї волі певним будь,  

 Що робиш ти для неї нині -  

 Бо тільки той є справжнім сином,  

 У себе спершу запитай.  

 Хто вміє неньки біль збагнуть.  

 Не розчаровуйсь в Україні,  

 Вір, що мине важка пора,  

 Розквітне пишний цвіт калини  

В садах достатку і добра. 

ІХ. Вправа «Дерево української незалежності» 

 В українській пісні Ніна Матвієнко співає: «Зроду в рід кладе життя мости,  

без коріння саду не цвісти, без стремління човен не пливе, без коріння гине все 

живе».  

Гине без коріння дерево, без історії немає майбутнього і для держави. 

 До того дня, коли була проголошена незалежність України, народ цієї землі міг 

гордитися своїм славним минулим, героїчними людьми, святою історією. Наше 

коріння міцне і у 1991 році ми починали не з початку, а почали будувати нову 

державу на землі наших прадідів – дідів. 

- А чим може гордитися громадянин України? 

(Підсумувавши відповіді учнів, учитель пропонує на кроні умовного дерева у 

вигляді плодів записати пам’ятні сторінки вже незалежної України.) 

Учитель: 

 20 років ми живемо в незалежній Україні і повинні гордитися тим, що маємо 

свою державу, мову, землю, традиції і символи. Той є справжнім патріотом, хто 

своїми вчинками, поведінкою, працею, знаннями зміцнює її могутність. 

 Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх, тестуванням на 

зрілість, терпіння, толерантність, нарешті – на здоровий глузд.  



 За роки незалежності багато чого змінилося в нашій країні. Зроблено багато, 

але належить зробити ще більше. Нам треба утвердити Україну як високорозвинену, 

незалежну європейську державу.  

 Український народ знайде в собі силу і волю, щоб подолати всі труднощі, 

розумно синтезувати найкращі національні надбання та світовий досвід на шляху 

розбудови своєї держави. 

 Україна – наша земля, наша держава, і господарями в ній є ми! Нехай 

безсмертний героїзм предків скріплює нашу національну волю й наснагу на ниві 

розбудови й утвердження української держави. 

 Де б ти не був, і з ким би ти не зустрічався, щоб не робив – пам‘ятай, що ти 

вільний громадянин вільної країни. У єдності переможемо і передамо в руки 

прийдешніх поколінь горду, вільну і багату Україну. 

         Запамятайте вислів максима Рильського: «Хто не знає свого минулого, той 

не вартий свого майбутнього» 

                               Є багато країн на землі, 

                                В них озера, річки і домівки… 

                                Є країни великі й малі, 

                                Та найкраща завжди – Батьківщина! 

А Батьківщина наша – це Україна, яка живе  і на повні груди дихає повітрям свободи. 
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Заїченко О.Г., вчитель  

Білокриницької ЗОШ І-ІІ ступенів  

Березнегуватської районної ради 

 
Мета уроку:  продовжити ознайомлення з історією України, її символами, розкрити 

значення визвольної боротьби для українського народу; формувати 

активне ставлення до життя; виховувати у дітей шанобливе ставлення до власної 

історії і спонукати до наслідування кращих рис українців (добродушності, 

безкорисності, товариськості, героїзму тощо) ; виховувати 

почуття патріотизму та гордість за свою Батьківщину. 



Обладнання: клас святково прибраний, на стенді символи України, на дошці – тема 

уроку та епіграф, карта України, на столі хліб і сіль, вишитий рушник,  свічка, букет з 

чорнобривців та  гілок  верби; лунає запис української  народної пісні. 

                                                             Епіграф 

         

                                           Свою Україну любіть, любіть її … 

                                           Во время люте, 

                                           В останню тяжкую минуту 

                                           За неї Господа моліть. 

                                                                          Т. Г. Шевченко. 

 

Учитель:  

 

 –Доброго дня , любі друзі! 

Ось і промайнуло красне літечко. Ви знову повернулися у свою рідну школу, а ми, 

вчителі, дуже раді бачити вас з усмішками на обличчях, веселих та сповнених надій. 

    Зі своїм новим віршем до вас хоче звернутися ваша однокласниця, я думаю, ви 

здогадуєтесь хто це… 

                ( Діти  називають ім’я однокласниці ) 

Учениця: 

                    Прийшла осінняя пора. 

                    Я поспішаю знов до школи, 

                    А там щебече дітвора 

                    Щаслива і весела, як ніколи. 

 

                    Ровесники мої зійшлися знову в клас, 

                    Вітають один одного зі святом. 

                    Пробігло літо, як завжди, помимо нас 

                    І нездійсненних мрій за літо назбиралось так багато. 

 

                    Ми дуже різні всі, хоч ходим в один клас, 

                    Один –сумний, другий- веселий надто. 

                    Та після літа всі ми поспішаєм в клас 

                    Він є для нашого життя майбутнім стартом. 

 

Учитель: 

      У кожного народу, в кожній сім‘ї є свої традиції, які творилися протягом певного 

часу. Така добра традиція співпраці двох класів 9 та 7, - склалася і в нашому 

шкільному колективі, тоді, коли учні теперішнього 7-го класу перейшли в старшу 

школу. Наша дружба триває вже третій рік, вона породила багато цікавих спільних 

справ, оскільки метою співпраці двох класів було вивчення історії та природи рідного 

краю.  Отже, і ми, діти продовжимо гарну традицію: вивчення славних сторінок 

літопису нашої держави, нашого краю. Бо що може бути дорожче за рідний край? 

                 ( Перегляд відеоролика ― Мій рідний край‖). 

Ведуча: Йду рідним селом, де панує золото-багряна красуня осінь. Весело шепочуть з  

вітром рідні тополі біля школи. А ген, над річкою, пишаються своєю дивною вродою 

верби, які ми висаджували власними руками. 



      Я щаслива, йдучи вулицею, а матуся-ялинка простягла до мене свої зелені руки-

віти… Прийшла я до школи з своєї рідної домівки, де мене люблять і завжди чекають 

мої тато й мама, мій рідний брат. Усе це – моя Україна, рідна, священна земля моїх 

дідів і прадідів. 

     Тут я народилася, ( показує на карті своє рідне село ) тут я виросла, тут уперше 

побачила синь українського неба і золоті розлоги пшеничних ланів. Тут я ходжу до 

школи, тут я навчилася розуміти добро і зло. Тут вимовила найперші святі слова: 

мама, тато, Україна, хліб, любов, праця, віра… 

      Ми вже стоїмо на порозі дорослого життя і добре розуміємо  поняття ― мала 

батьківщина ―. Хочу нагадати семикласникам, що включає в себе це поняття. 

      Рідна земля – це наша мала Батьківщина, де ми вперше почули колискову, пізнали 

перші радості й перші невдачі, перші перемоги і перші поразки…Наша Біла Криниця 

– є для нас ― малою батьківщиною.‖ Багато в Україні міст і сіл, але наше село 

найкраще. Це невеличкий куточок Березнегуватщини, який, ніби маленька перлинка, 

зі своїми чистими джерелами, з прекрасним казковим сосновим лісом та блакитною 

стрічечкою Інгульця, загубився у величному краю степів. 

      Давайте розглянемо фотознімки, які ще раз запевняють нас всіх, що наш край 

неповторний 

              

                Село моє рідне, у тихім розмаї 

                Я пісню веселу про тебе співаю. 

                Лежить моє тихе село у долині, 

                Немовби сховалось, як пташка в калині. 

 

               В зелених деревах хатини біленькі 

                Собі виглядають – такі чепурненькі. 

                Поглянеш навколо – аж серце радіє. 

                Це ти, милий краю, це ти, моя мріє. 

                Тут моя держава, тут моя родина, 

                  Тут моя маленька, рідна Батьківщина. 

      

Ведуча: Перлиною нашої Березнегуватщини є районна дитяча база відпочинку імені 

М.В. Башкірова, яка заснована у 1988 році . За роки свого існування в ній 

оздоровилось більше 11 тисяч дітей. Неодноразово табір нагороджувався грамотами 

обласної та районної державних адміністрацій. А у 2005 році був визнаний кращим в 

Україні та нагороджений дипломом Міністерства у справах сім‘ї, молоді та спорту. 

Звучить тиха українська мелодія 

Учитель: А зараз я пропоную всім нам повернутися у давнину, адже всі ви 

пам‘ятаєте вислів: ― Хто не знає свого минулого, той невартий свого майбутнього.‖  

     Україна – країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше 

знали її. Ми з вами заглянемо в її історію. Адже  у нашого народу на землі глибоке 

тисячолітнє коріння. Українці, як інші народи, пройшли довгий шлях розвитку, що 

зафіксувався в усіх сферах життя – культурі, мові, побуті. Україна може пишатися 

своєю древньою величною історією. А коли ж виникла її назва ? 

 

Учениця 1: Назва ―Україна‖ зустрічається ще в києво-руський час. Першу згадку про 

Україну зафіксовано в Іпатіївському літописі 1187 року. Вона пов‘язана з 



Переяславським князівством. Оповідаючи про смерть Володимира Глібовича –

захисника краю від кочівників-половців, літописець зазначив:‖ И плакавшися по нѐм 

все переяславцы. О нѐм же Украина много постонала…‖  

 Учениця 2: Інше джерело в 1189 році називає Україною частину Галицького 

князівства, розташовану між Південним Бугом і Дністром. Цю назву 

згадували  описуючи події 1213 року, коли князь Данило Галицький 

відвоював у поляків ряд населених пунктів. У літописах назва ― 

Україна‖ вживалася паралельно з терміном ―Русь‖, ― Київська Русь‖, а 

народ називався ―руським‖, ―русинами.‖ 

Учениця 3:  Назва ―Україна ― існувала аж до часів Петра І. А пізніше таємним 

розпорядженням царського уряду в 1863 році було заборонено вживати назву ― 

Україна‖,наказувалося називати Малоросією, 

                  а народ – малоросами. В цей час також вийшов  Валуєвський указ про 

заборону української мови. 

                  

Учениця 4: Це зараз наш народ називається українським,  а у І тисячолітті до нашої 

ери степи України заселяли кіммерійці, сармати, скіфи, готи. На той час це було 

Скіфське царство. Північну частину території нинішньої України заселили племена 

слов‘ян. 

  

Учениця 5: Столицю нашої держави – Київ було засновано у УІ столітті.Ще з 

молодших класів нам відомий літопис ХІ століття про його заснування. Про  трьох 

братів та сестру їх – Либідь, які побудували місто і назвали його на честь брата 

їхнього найстаршого. Як його звали? …відповідь дітей    ( Кий ) . Київ став важливим 

торговельним центром і почав виконувати функції столиці держави, яка за часів 

правління Володимира та Ярослава Мудрого набула найбільшого розвитку. 

 

Учениця 1: А вплинуло на розвиток держави прийняття нової християнської 

державної релігії. Хрещення Володимира відбулося у Херсонесі. Та не тільки 

піднесення та розквіт були на шляху до сьогодення. Близько  п‘яти століть тому 

смутні часи переживав наш народ. Сусідні держави поділили між собою українські 

землі. Київщиною, Поділлям Східною Волинню, частиною Лівобережної України та 

південних степів заволоділа Литва. Галичину й Західну Волинь захопила Польща. 

Закарпаття було силоміць приєднано до Угорщини. Буковина відійшла до Молдавії. 

                      Скільки наша Україна 

                      Горе пережила! 

                      Скільки мук перетерпіла 

                      Земля моя мила! 

                      Як стогнав Дніпро-Славута 

                      У вражих кайданах, 

                      І земля, немов руїна, 

                      Була вся у ранах. 

Учениця 2: У другій половині ХУ – на початку ХУІ століть у верхів‘ї Південного 

Бугу, на Собі, Синюсі, а також на лівому березі Дніпра – виросло чимало слобід і 

хуторів. Так з‘явилося козацтво. 

Учениця 3: Запорізька Січ…Козаччина. Найлегендарніше минуле нашого народу, 

його святиня…Про неї Микола Гоголь писав: ”Так ось вона, Січ! Ось те гніздо, 



звідки вилітають усі горді і дужі, як леви! Ось звідки розливається воля й козацтво 

на всю Україну.” 

На острові Хортиця, де знаходився цвіт козацтва, близько середини ХУІ століття 

зародилася знаменита Запорізька Січ. Близько 1554 року легендарний Байда – 

Дмитро Вишневецький збудував на острові Мала Хортиця замок, що вважається 

гніздів‘ям Запорізької Січі. У боротьбі за політичну свободу, за православну віру  

козаки кожну п‘ядь рідної землі поливали  своєю кров‘ю. 

                                 Було колись – в Україні 

                                 Ревіли гармати. 

                                 Було колись – запорожці 

                                 Вміли панувати. 

                                 Панували. Добували 

                                 І славу, і волю. 

                                 Минулося – осталися 

                                 Могили на полі. 

Учитель:   Про козацтво ви вже багато знаєте з уроків історії, тому я пропоную 

провести коротеньку вікторину. 

                         Запитання  вікторини: 

1.Хто заснував Запорізьку Січ?  ( Д. Вишневецький ) 

2.Кого з козаків називали святими? ( Непитущих і тих, хто не палить ) 

3.Який колір домінував у козацькій символіці? ( Малино- 

                                                                                              вий.) 

4.Яку віру сповідували козаки? ( Православну ) 

5.Яка українська дівчина стала дружиною турецького 

   султана? ( Настя Лісовська – Роксолана ) 

6.Скільки куренів було на Запорізькій Січі? ( 38 ) 

7.Які назви Дніпра ви знаєте? ( Борисфен, Ревун, Крат, 

                                                             Славутич, Речище.) 

8.Як називали козаки свого керівника? ( Батько, отаман, 

                                                                              кошовий.) 

Учениця 4: На Хортиці Січ Запорізька стояла, 

                     Мов орлине гніздо серед скель, 

                     Ворогам – хижакам не давала 

                     Українських топтати осель. 

                     Хто кохав рідний край до загину, 

                     Мав у серці синівську любов, 

                     Той на Січ в злу і добру годину 

                     Батьківщині служити ішов. 

                     І козацька озброєна лава 

                     Рідний край берегла день і ніч. 

                     І світами котилася слава 

                     Про стару Запорізькую Січ. 

                                                              ( Р.Завадович ) 

Учениця 5: Україна пройшла всі випробування, лихоліття, сваволю і вистояла. Вона 

довгий час була однією із республік СРСР. Про неї писав відомий французький 

вчений Й. Г. Коль у 1841 році: ”Немає найменшого сумніву , що колись велетенське 

тіло російської імперії розпадеться і Україна стане  вільною державою.‖ Час цей 

наближався поволі, але неухильно.Верховна Рада України 24 серпня 1991 року 



ухвалила акт про державну незалежність нашої країни. Відтоді 24 серпня є 

державним святом 

України – Днем Незалежності.                            

                         Вийшли люди на майдан Софії, 

                         Де колись лунала княжа слава 

                         Хтось сказав:‖Сповнились ваші мрії 

                         Україна вільна вже держава !‖ 

  

Учениця 1: Українці є нація з власною мовою, культурою, історичними традиціями. 

Україна сьогодні незалежна, і як інші країни, вона має свої символи – герб, прапор, 

гімн. Про утвердження нашої державності й самостійності свідчить те, що ми маємо 

малий герб України – тризуб.  Як державний герб України тризуб на синьому тлі 

введений законом, прийнятим 

українською центральною Радою в Києві у 1918 році. Поява тризуба на Україні 

пов‘язана з дохристиянським культом Сонця – Вогню. Він графічно передає єдність 

жіночого і чоловічого начал, що породжує третю силу – синівське начало. 

 

Учениця 2: Державними барвами Української держави єбарви синя і жовта. Чисте 

небо – символ миру  (синій) та пшеничне поле – символ достатку (жовтий).  Синьо – 

жовте сполучення на українському прапорі – одне з найдавніших. Походить воно від 

герба Галицько – Волинського князівства – золотого лева на синьому полі.Наш стяг 

пшеничний у степах під голубим склепінням неба…Він втілює віковічні прагнення 

нашого народу до миру, праці, краси. 

                   Степів таврійських і карпатських гір 

                     З‘єднався колір синій і жовтавий. 

                     Гей, недругам усім наперекір – 

                     Піднятий прапор вільної держави. 

 

Учениця 3: Пісня  Михайла Вербицького на слова Чубинського ―Ще не вмерла 

Україна‖ об‘єднала навколо себе патріотів, одержимих великою метою- побудовою 

соборної незалежної України, стала  національним гімном держави. Та крім 

офіційних державних символів Україна має ще й народні символи. Звичайно, скажем 

одне тільки слово ―Україна‖ – і в уяві обов‘язково постають тополі в полі, хрущі  над 

вишнями, калина в лузі, верба край дороги. 

                   А якщо  впадеш ти на чужому полі, 

                   Прийдуть з України верби та тополі, 

                   Стануть над тобою, листям затріпочуть, 

                  Тугою прощання душу залоскочуть. 

 

Учениця 4: У нашій народній символіці особливе місце посідає барвінок. Його образ 

присутній в багатьох ліричних піснях, обрядах. Васильок – символ святості і чистоти. 

А в  народній поезії – то квітка вірності: 

                    Посію я василечки, буду поливати, 

                   Ходи, ходи, Василечку, буду цілувати. 

Калина в Україні – символ рідної землі і вічної  пам‘яті. 

                           

                          Пісня  ―Калина.‖ 

 



Учитель: ( тримаючи хліб на вишитому рушнику) 

 Хліб і рушник – одвічні людські символи. Хліб - сіль на вишитому рушникові були 

високою ознакою 

гостинності українського народу. Хліб на столі. Хай завжди він буде в хаті, 

прикрашений рушником. А найпершою молитвою нашою хай буде хвала хлібові, 

прохання, щоб він не зачерствів, бо як мовить народ, коли черствіє хліб, то і 

черствіють душі. 

Розмову про Україну можна вести без кінця і краю, бо така багата і щедра наша 

земля, така славна її історія. 

 

Підсумок уроку. 

Вчитель: Хочу, щоб кожен із вас запам‘ятав те, про що ми говорили сьогодні. Любімо 

свою землю, попросимо у Всевишнього ласки і допомоги, вивчаймо її історію, не 

даймо нікому скривдити її. 

(Звучить тихо музика-супровід, вчитель  запалює свічку ). 

Хочу звернутися до вас словами нашого великого Кобзаря, 

які я взяла, як епіграф до нашого уроку. 

     

                   Смирітеся, молітесь Богу 

                     І згадайте один другого. 

                     Свою Україну любіть, 

                     Любіть її… Во время люте, 

                     В останню тяжкую минуту 

                     За неї Господа моліть… 

 

      Діти, від розуміння і любові кожного з нас залежатиме, яким буде майбутнє 

України. А любити її – це значить працювати в ім‘я рідної землі. 

      Нові часи, нові завдання, нові вимоги… 

Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем 

своєї землі, а для того, щоб ним стати, потрібно, найперше, любити землю, віддати їй 

розум, серце, душу. 

      Кожен з вас уже сьогодні повинен подумати, яку професію обере в майбутньому, 

які знання потрібні для того, щоб здобути її, і що робитиму ―я‖, щоб принести 

користь людям, країні, собі. Яким буде завтрашній день нашої держави? Відповідь на 

це питання дає день сьогоднішній. Бо, як сказано в Біблії: ―Хто шукає, той завжди 

знаходить, а хто вірить, тому по вірі його і воздається.‖ Хай Бог допомагає нам 

творити своє майбутнє своїм розумом, своїми руками і серцем. 

                      Не розчаровуйсь в Україні, 

                      Вір, що мине важка пора, 

                      Розквітне пишний цвіт калини 

                      В садах достатку і добра. 

                                А.В. Пилюга, 

                                                     вчитель української мови  

                                                                    Березнегуватської ЗОШ І – ІІ ст.. 

                               І.Я. Пилюга, 

                                                          вчитель  початкових  класів  

                                                                   Лепетиської ЗОШ І – ІІІ ступенів 



 

 
Мета: ознайомлення учнів з історією незалежності держави, державними  символами 

України; виховання патріотичних почуттів. 

Обладнання: державні символи України, плакати із висловами, карта України, квіти, 

рушники,  старовинні ужиткові речі, портрети народних героїв, українських 

письменників, діячів культури. 

            На стінах кілька висловлювань про рідний край: 

                 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) 

                  Україно моя, Україно, я для тебе у світі живу. 

                                                                          (Д. Павличко) 

                                   Прислів'я: 

                     Всюди добре, а вдома найліпше. 

                     Кожному мила рідна сторона. 

                     За рідний край хоч помирай! 
 

Учитель. Барвиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом – 

Днем знань. Схвильовано  радіють учні, вчителі, батьки. Рясніють квіти, сяють 

посмішки і так багато друзів навкруги! 
 

Ведуча 1. Вересень, стежка до школи. 

Дзвонить веселий дзвінок. 

Через лужок, через поле 

Сонце спішить на урок. 
 

Ведуча 2. Пахне прив'ялим цвітом –  

З гаю, з городу, з двора. 

Ми попрощалися з літом, 

Знову до школи пора. 
 

Ведуча 1. Так сонячно, ясно довкола 

І тануть хмаринки вгорі.  

(діти всі разом) 

До школи, до школи, до школи  

Сьогодні прийшли ми усі. 

Учитель. Ціле літо школа вас чекала, 

Чепурилась, щоб зустріти вас. 

Так багато знань приготувала 

В добру путь! Настав навчання час. 

Учитель. Отже, дорогі діти, тема нашого першого уроку… 
 

Всі (хором):  Україно моя, Україно, я для тебе у світі живу.  
 



Звучить мелодія пісні "Україна" Тараса Петриненка або інша урочистого звучання, 

потім мелодія стишується, виходять ведучі  

Ведуча 1. 
Уже зоря нової ери сяє 

І таємничо манить і зове! 

Старе так важко відмирає 

Та в муках родиться нове! 

Ще розумом збагнуть не в змозі - 

Душею вже рвемось в політ, 

Вже стоїмо реально на порозі - 

Дверей відкритих в Новий світ ! 

Ведуча 2.  

 Так! Так! Людство стоїть на порозі формування нової раси, нової цивілізації. 

Народжується новий світ - здоровий, чистий, життєрадісний, справедливий. 

 " Кінець світу" настане лише для тих, хто не здатний очиститися й трансформуватися 

для нового життя. А нові люди вже присутні серед нас, їх ще мало, але з кожним 

днем їх ставатиме більше, вони шукатимуть таких самих нових людей. Чисте 

прагнутиме до чистого 

Ведуча 1.  

 І сьогодні, коли ми відзначаємо 20 роковини незалежності нашої держави, маємо 

усвідомити, що в Україні вже відбувається добір нової раси. Криза в Україні лише 

прискорює цей процес. Вона так нас "притиснула до стіни" , що просто не лишила 

нам інших варіантів порятунку. Наше завдання полегшити муки народження нової 

цивілізації, сприяти переходу на вищий еволюційний рівень не лише України, а й 

всього світу, адже центр світових перетворень поступово зміщується в Україну. 

Ведуча 2.  

   Земля моя рідна – це моя Україна! Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій, 

багатій землі. Тут жили наші прадіди. Тут корінь роду українського, що сягає сивої 

давнини, одвічних добрих традицій. 

Ведуча 1.  

Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам уперше 

забриніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми 

навчилися відповідати усмішкою на усмішку, співчуттям на чужий біль. 

  Тобі, земле моя, 

  Мій рідний край, земля моя свята, 

  Життя мого колиска калинова... 

  Тут синь гаїв і неба чистота,  

  І мила серцю українська мова. 

  Тут перший крок, і перша висота, 

  І я сама, і вся моя родина, 

  Щасливі та сумні мої літа, 

  І стежка в отчий дім одна-єдина. 

    

  Уклоняюсь піснею 

  Краю мій коханий, щире твоє слово,  

  Небо твоє ніжно-голубе,  

  Рідна Україно, земле колискова, 

  Обіймаю піснею тебе. 



  Світе мій широкий, воленько ласкава, 

  Доле моя, радосте моя! 

  Вічна Україно, квітне твоя слава  

  Невмирущим співом солов‘я 

  Краю мій зелений, золото вербове, 

  Стежко моя, роси голубі! 

  Мати Україно, сонце чорноброве, 

  Уклоняюсь піснею тобі. 

Пісня „Моя Україна” 

Ведуча 2.  

Збереглася давня легенда ще козацьких часів: коли на країну нападали вороги зі 

сходу і заходу, півдня і півночі, коли в нерівних боях полягли кращі захисники 

народу, на велику раду зібралися старі вожді, наймудріші книжники, сліпі кобзарі. 

"Що чинити далі? – з болем і розпачем запитували вони. – Розбиті наші останні 

полки, захоплені ворогами останні фортеці…‖ І тоді піднялися найдревніші із 

кобзарів:  

  - Неправда, - сказали вони, - останній полк ніколи не може бути розгромлений, 

остання фортеця ніколи не здається! Бо це те, що в душі кожного: наша дума, наша 

пісня, прадавні звичаї і традиції. Їх можна віддати лише добровільно – але ми не 

віддамо, бо ми народ одвічний, потужний і життєдайний. Биті, знекровлені, палені й 

топтані, ми знову піднімемося з руїн, із попелу, і знову воскреснемо, розквітнемо, 

забуяємо!.. 

  І справдилися пророчі слова того кобзаря. 

  Горнусь до тебе, Україно. 

  Як син до матері горнусь 

  За тебе, рідна і єдина 

  Щодня я Богові молюсь. 

  Молюсь за тебе, Україно, 

  І свої сили віддаю, 

  Щоб відродити із руїни 

  Наш дух і славу бойову. 

  Очистимо усі джерела,  

  Дніпро-Славутич оживе, 

  І заспіваєм: „Ще не вмерла 

  Україна наша і не вмре‖. 

(Звучить Державний гімн України „Ще не вмерла Україна”) 

Учитель. Сьогодні ми більш детально ознайомимося з історією незалежності 

держави, державними  символами України. Насамперед, хочу вам зачитати ці важливі 

рядки. 

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 в Україні; виходячи на самовизначення, передбаченого Статутом 

ООН та іншими міжнародно-правовими документами; здійснюючи Декларацію про 

державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської 

Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення 

самостійної української держави – України 24 серпня 1991 року. 

 



24 серпня 1991 

року Верховна

Рада Української

РСР ухвалила

Акт

проголошення

незалежності

України  
                 

1 грудня 1991 року народ України проголосував за державну незалежність і цим 

наприкінці XX століття змінив усталений хід історії, який, здавалося, не провіщав 

швидкого краху останньої імперії. Ми самі почали писати історію своєї землі. Адже в 

ній наші духовні корені, і вона дала нам горде ім‘я – українець. 

Які барви переважатимуть на сторінках цієї історії? Куди буде спрямована енергія 

нації? Яку державу ми збудуємо? Яка їй судилася доля? Відповідь на усі питання 

дасть невблаганний час, який кожному вимірює те, що заслужив. Але вже сьогодні 

можна сказати, що голос молодої Української держави почутий, бо її народ 

безповоротно обрав демократичний шлях повернення до сім‘ї європейських народів. 

Історія знову дала Україні шанс стати самостійною, незалежною державою. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведуча 1. Найважливішою ознакою будь-якої держави є наявність конституції.     

28 червня 1996 року 5 сесія Верховної Ради України від імені українського народу – 

громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі 

здійсненого українською нацією, усім народом права на самовизначення, дбаючи про 

забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про 

зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати 

демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед 

Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім і прийдешніми поколіннями, 

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, 

схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає Конституцію – 

Основний закон України. 

Ведуча 2. Україна має давні конституційні традиції і видатні пам‘ятки правової 

культури. Ще в княжі часи з‘являється збірник законів – ―Руська Правда‖ князя 

Ярослава Мудрого. ―Руська правда‖ була і діючим законом в Литві. На її основі було 

складено три збірники законів, які дістали назву Литовські статути. Пізніше значне 

місце в Україні займають збірники магдебурзького права. Ці збірники встановлювали 

порядок виборів, функції 

органів влади, суду, регулювали питання торгівлі, спадщини, визначали покарання за 

різні види злочинів. Магдебурзьке право діяло в більшості міст України. Українські 



міста отримували його від литовських князів, польських королів, російських царів і 

українських гетьманів. 

Ведуча 1. Першою в історії українського народу дійсно демократичною народною 

конституцією була конституція П.Орлика. Вона мала назву ―Пакти (договори, угоди) 

і конституції законів і вольностей Війська запорізького‖. 

У 1918 році Центральною Радою була затверджена конституція М.Грушевського, 

яка проголосила Українську Народну Республіку суверенною, самостійною і 

незалежною державою. 

   За роки більшовицької влади в Україні були прийняті чотири радянських 

конституції. 

В 1996 році на всенародне обговорення було винесено проект нової Конституції. 

Ведуча 2. Прийняття Конституції – це подія великої ваги. Адже саме конституція є 

тим документом, який перетворює населення в народ, а територію – в державу. 

Українське суспільство отримало вичерпну відповідь на питання: ―Що ми будуємо і 

куди йдемо?‖ Будуємо суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову 

державу, в якій людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються вищою суспільною цінністю. Прийняти Конституцію недостатньо. 

Необхідно ще навчитися жити у відповідності з нею. Не будемо поважати 

Конституцію – не буде поваги і до нас, до України. Нехай же Конституція України 

стане головним підручником життя Громадянина та правилами поведінки Держави. 

Учитель. Український народ, який сьогодні розбудовує свою власну державу, 

представляє її перед усім світом символами суверенності – гербом, прапором, гімном. 

Це визначає 20 ст. Конституції.  

Дев‘яносто років тому на руїнах Російської імперії постала самостійна 

Українська Народна Республіка. А після розпаду Радянського Союзу наша Україна 

стала суверенною державою. І в першому, і в другому випадку відразу постало 

запитання: якою має бути символіка Української держави? До вирішення свого часу 

доклали чимало зусиль видатні історики, художники, літератори. 

Першим символом відродження нації був прапор.  

Ведуча 1.  Вже скільки закривавлених століть 

Тебе, Вкраїно, імені лишали... 

Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить: 

Внесіте прапор вільної Держави! 

Степів таврійських і карпатських гір 

З‘єднався колір синій і жовтавий. 

Гей, недругам усім наперекір –  

Внесіте прапор вільної держави! 

Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,  

Його полотна в попелі лежали... 

Але він знов, як день новий, розцвів. 

Внесіте прапор вільної Держави! 

Повірмо в те, що нас вже не збороть, 

І долучаймось до добра і слави. 

Хай будуть з нами Правда і Господь –  

Внесіте прапор вільної Держави! 
 

Ведуча 2. Ще не звучав гімн і не використовувався тризуб, а синьо-жовте полотнище 

вже стояло в залі парламенту. 



На сьогодні ми маємо

суверенну державу – УКРАЇНУ!

24 серпня після прийняття історичного рішення депутати запропонували внести 

синьо-жовтий прапор і установити його в приміщенні Верховної Ради. Голова 

Верховної Ради Леонід Кравчук підтримав пропозицію, і прапор під оплески внесли в 

зал і установили на підвищенні біля Президіуму. Так вперше синьо-жовтий прапор 

легальним шляхом потрапив в зал законодавчого     органу    держави.     Над куполом 

парламенту він замайорів  4 вересня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведуча 1. Пройшовши крізь століття, з національного ставши державним, жовто-

блакитний прапор тепер розвивається в усіх населених пунктах нашої країни. 

Ведуча 2. Над рідним Каневом блакитно-жовтий прапор. 

Священний український оберіг... 

Чи є такі ще в нації другої 

Теплом благословенні кольори?! 

Де синє небо з мрії золотої 

Несе до Бога наші вечори. 

І колискове материнське слово... 

З молитвою Всевишнього вітця. 

О, як тобі, містечко світанкове, 

Блакитно-жовті барви до лиця. 

Над рідним Каневом блакитно-жовтий прапор. 

Священний український оберіг... 
 

Ведуча 1. Основою герба Української Народної Республіки став тризуб – знак, що 

траплявся ще на срібних монетах великого князя Володимира. З деякими змінами цей 

символічний знак бачимо також на грошах його синів: князя Святополка і Ярослава 

Мудрого. 

22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла тризубий знак за герб УНР. 

Тризуб, як малий герб суверенної України схвалено у 1992 році. 14 червня 2000 року 

урядом нарешті затверджено законопроекти про великий державний герб України. 

Соціальна комісія на чолі з віце-прем‘єр-міністром М.Жулинським пропонує 



затвердити: великим гербом України є зображення на синьому тлі золотистого знака 

Володимирового князівства – тризуба, а по боках – козака з мушкетом і коронованого 

лева. Над щитом – князівський вінець, а внизу – переплетені з житом калина червона 

та золоте пшеничне колосся, та жовто-синя стрічка. Як бачимо, основою герба є 

тризуб, узятий з великого й малого гербів УНР. А ті, в свою чергу, були запозичені з 

символіки античної України. 
 

Ведуча 2.   Не розчаровуйсь в Україні –  

Немає єдності у нас. 

То наша головна провина 

За весь неволі довгий час. 

Не розчаровуйсь в Україні. 

А зрозумій її печаль. 

Що робиш ти для неї нині –  

У себе спершу запитай. 

Не розчаровуйсь в Україні. 

Вона свята, а грішні – ми. 

В її недолі часто винні 

Її ж бо дочки і сини. 

Не розчаровуйсь в Україні. 

Ідеї волі певним будь. 

Бо тільки той є справжнім сином, 

Хто вміє неньки біль збагнуть. 

Не розчаровуйсь в Україні. 

Вір, що мине важка пора,  

Розквітне пишний цвіт калини 

В садках достатку і добра. 

 

Мама учня. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, 

Сиплять ночі у лимани зорі сургучеві. 

Заглядає в шибку казка сивими очима, 

Материнська добра ласка в неї за плечима. 

                    Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати, 

Не пущу тебе колиску синову гойдати. 

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, 

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. 

                    Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 

Виростуть з тобою приспані тривоги. 

За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата. 

                    Можна вибрать друга і по духу брата, 

Та не можна рідну матір вибирати. 

Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 
 

Заключне слово учителя: Ми повинні думати про Україну сьогодні, і про те, якою 

вона буде в майбутньому, якою залишимо її в спадок нашим нащадкам. Олександр 

Довженко писав: ―Сучасне завжди знаходиться в дорозі з минулого в майбутнє‖. І 

дійсно: яким би шанованим і величним не було наше минуле, яким би прекрасним не 



уявлялось нам майбутнє, живемо ми сьогодні. І чи будуть поважати нас наші діти, 

пишатимуться нами наші нащадки вирішується сьогодні і залежить це тільки від нас. 
 

 

Шафарук І. А., вчитель 

Первомайської ЗОШI-III ступенів № 9 

Первомайської міської ради 

 

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про Україну, її історію та 

народні   символи. Виховувати любов до рідної країни, патріотичні почуття. 

 

Обладнання: Карта України, конверти з шаблончиками квітів, плакати з  

 висловами про Україну, лист ватману. 

      

Форма проведення: подорож 

   

Вислови 

 

 Всім серцем любіть Україну свою,  

 І вічні ми будемо з нею (В. Сосюра).  

 

 Свою Україну любіть,  

 За неї Господа моліть (Т. Шевченко). 

 

Хід уроку 

    

 І. Вступна частина 

     Вступне слово вчителя 

       

    - Дорогі діти! Ось ще одні веселі канікули пролетіли на крилах теплого і ласкавого 

літа. І знову вересень, і шкільний дзвоник кличе вас до праці. Тож вітаючи вас, уже 

семикласників, із початком навчального року, я щиро бажаю, щоб праця приносила 

вам радість і добрі результати. Стати справжньою людиною, особистістю — ось ваша 

головна мета.  

     Мине ще один рік  і ви станете на порозі юності, найпрекраснішої пори в житті 

людини. Якими ви вступите у цей чарівний світ, залежить від вас самих, від того, як 

успішно будете формувати своє "я", вибудовувати храм своєї душі. 

   Нагадаю те, про що ми не раз говорили у попередніх класах: основним  

вихователем кожного з вас будете ви самі, адже без самовиховання неможливе 

втілення у життя високих ідеалів. 

         

         ІІ. Основна частина 

        

        1.  Повідомлення теми 

        - Перший в цьому році урок я пропоную присвятити темі «Україна наш  

          спільний дім». Давайте разом здійснимо подорож  по нашій прекрасній  

          Батьківщині, яка зветься … 

 



2. Вправа « Україна як сонечко» 

- Пропоную кожному з учнів дібрати щирі слова про Україну, щоб сяяла вона, як 

сонечко для всього світу. 

          -   Тож яка вона – наша Батьківщина ? 

(Діти виходять до карти України і на промінчиках пишуть слова про неї : мила, дорога, рідна, свята, 

чарівна , чудова, прекрасна, гарна, люба, мальовнича, …) 

 

 1 учень. 

    

    Україна - наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо , де живуть 

наші батьки , де жили наші предки. Усім нам має бути люба й дорога наша мати 

Україна.  

 

2 учень. 

 

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.  

                                                    В.Сосюра 

3. Зупинка « Національні символи України » 

 

     3 учень. 

     - Герб, Прапор і Гімн – це національні символи України, які мають давню й 

       цікаву історію. 

        

     4учень. 

     - Символ - це предмет, який характеризує державу, відбиває її побут,  

  традиції, історичне минуле, прагнення народу. 

     

    5 учень. 

- Золотий тризуб на блакитному тлі – символ влади. Він зустрічається ще за           часів 

Київської Русі, зокрема на монетах київського князя Володимира Великого.  Герб – це 

частина корони, яку носили київські князі. Чому саме тризуб вважають Гербом 

України? Мабуть, тому що число « три » завжди вважалося чарівним. У багатьох 

казках ви знайдете розповіді про трьох богатирів, три бажання або три дороги. А ще 

тризуб означає триєдність життя. Це Батько, Мати, Дитя, символізують Силу, 

Мудрість, Любов. 

        6 учень. 

       

    - Національний Прапор України теж має досить давнє походження. 

Поєднання двох кольорів – синього й жовтого – використовували на гербах і 

прапорах нашого славного народу ще з часів княжої доби. Жовтий – це колір 

пшеничного лану, хліба, зерна, що дарує життя всьому на землі; колір жовтогарячого 



сонця, без променів якого не дозрів, не заколосився б життєдайний хліб. Блакитний – 

це колір неба, води. 

       

       7 учень. 

- Національний Гімн України – це урочиста пісня, що символізує нашу 

державну єдність. Його створили поет П. Чубинський та композитор 

М. Вербицький. Гімн виконують на всіх урочистих подіях у державі. 

          

       8 учень. 

     - 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла Акт 

      проголошення України незалежною, самостійною, демократичною 

      державою. 

         

       9 учень. 

- З днем народження, незалежна Україно! 

     У цьому році ми святкували  твою двадцяту річницю. 

  

     (пісня « З днем народження моя Україно » ). 

       Зупинка « Народні символи України » 

   

      10 учень. 

  Здавна у нашому народі найбільш шанованим деревом є верба. «Без верби і калини – 

нема України», – говориться в народній приказці. Важко уявити нашу землю без 

верби. У нас її росте близько 30 видів. Говорять: „Де вода, там і верба‖. Вона своїми 

коренями скріплює береги, очищає воду. Коли копали криницю, то кидали шматок 

вербової колоди для очищення води. У відро з водою клали вербову дощечку, а на неї 

ставили кухлик для пиття води. Це була своєрідна народна гігієна. 

     Під вербами молодь призначала побачення, освідчувалася в коханні. 

       Про тиху, скромну вербу народ склав багато пісень. У багатьох творах згадує 

вербу і Т. Шевченко. Перебуваючи на засланні у пустелі біля Каспійського моря, 

Шевченко посадив вербову гілку. Він поливав, доглядав її і виросла бона йому на 

втіху.   

      Тиждень перед Великоднем називається вербним. Тоді освячують вербу. У 

багатьох селах України садили гілочку свяченої верби. Вважалося, що така верба е 

особливо цілющою.  

          

11 учень. 

     Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси, 

ніжності. Вона росла біля кожної хати. Красива вона і в пору цвітіння, і коли багряніє 

восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди. Дівчата вишивали 

на сорочках калину, її вплітали у віночок. 

     З гілочки калини батько синові робив сопілочку, а слабеньким дівчаткам-

немовляткам робили колисочку із калини. Калину оспівують у піснях, про неї складено 

легенди. В одній із них розповідається про те, як вродлива дівчина Калина завела у 

болото ворогів-бусурманів. Багато з них загинули, але загинула і молода красуня. На 

місці її загибелі виріс кущ, який на честь дівчини і назвали калиною. 



     Калиною прикрашали весільний коровай. Перед молодими на столі ставили букет 

із гілочок дуба та калини. І на весільному рушнику вишивали калину з дубом як 

символи дівочої краси і ніжності та чоловічої сили і міцності. 

             
( пісня « Моя Україна – червона калина » ).  

 

 Моя Україна 

  

 Золотавий вечiр впав на тихi верби. 

 Солов`їна пiсня лине вдалинi. 

 I мрiйлива рiчка мiж гаями в`ється. 

 Все це Україна, все це я i ти.  

 

 Мрiється тут легко пiд пiснi сопiлки. 

 Доле, моя доле, щастя принеси !.. 

 Щоб моя родина та моя Вкраїна 

 В мирi та єднаннi до вiку жили...  

 

 Це моя країна, тут моє корiння, 

 Мова моя рiдна та мої батьки. 

 В свiтi все минає, тiльки зостається 

 Мамине кохання та любов землi.  

 

 Моя Україна, червона калина, 

 Журба журавлина - це земля моя. 

 Моя Україна, червона калина... 

 Надiя єдина - це любов моя !.. 

 

5. Зупинка « Ми – українці ».  Вправа  « Віночок для України » 

- А зараз ми сплетемо віночок із квітів любові для рідної України. Перед вами на 

парті лежать конверти з зображенням  різноманітних квітів. Тож з квітів любові ми 

сплетемо віночок навколо карти України, щоб наша рідна Батьківщина процвітала, 

була ще кращою. Нехай нашу державу супроводжує любов її синів і доньок, які 

сьогодні ще сидять за партами і прагнуть добре вчитися, щоб стати гідними 

громадянами України. 

        (діти обирають квіточки і приклеюють їх на плакаті поруч із картою 

        України так, щоб вийшов віночок.) 

 

ІІІ. Підсумок 

         

    Україна — наш спільний дім. Тож маємо дбати всі, щоб були в ній добробут і лад, 

мир і злагода, вічна краса. Усі ми повинні усвідомити: своє, рідне — не тільки хата й 

подвір'я, а й вулиця, село чи місто, де ти живеш, ліс і річка, степ і море. Якби кожен 

це пам'ятав, — чи були б засмічені лісосмуги, ниви і шляхи, отруєні водоймища, 

понівечені насадження, понищені святині? 

   Україна з надією дивиться в завтрашній день, чекає на вас, завтрашніх господарів 

життя. Ви потрібні їй мудрі, умілі, дбайливі і людяні.  

 



(Учні виконують пісню « Моя Україна » ). 

       Моя Україна 

 

Ти шляхом праведним, святим 

йшла до волі, Україно. 

Ти перед ворогом своїм 

не ставала на коліна. 

Ти до омріяних зірок 

йшла крізь терни. (2) 

Ти в душах сіяла добро, 

наче зерна. (2) 

 

Приспів: 

   

 Є на світі моя країна, 

 де червона цвіте калина. 

 Гори, ріки і полонина - 

 це моя Україна. 

 Є на світі моя країна, 

 найчарівніша, як перлина. 

 В моїм серці вона єдина. 

 Це моя Україна. 

 

Де б я на світі не була - 

ти зі мною, Україно. 

Ти - моя мати, що дала 

мені мову солов'їну. 

Тут я пила із джерела 

чисту воду. І до рання 

тут я п'яніла без вина 

в ніч медову від кохання. 

           

  Приспів 

 

Ти до омріяних зірок 

йшла крізь терни. (2) 

Ти в душах сіяла добро, 

наче зерна. (2) 

         

 Приспів 

 

Це моя Україна. 

 

 

 

 

 

 



Бурдейна С. В., вчитель  

Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Новобузької районної ради 

Мета: 

ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення            

незалежної України, розширити уявлення учнів про державні та народні          

символи України,  безмежну красу її природи;  в ігровій формі розвивати вміння 

зосереджувати свою увагу, аналізувати, порівнювати, сприяти накопиченню 

морально-естетичного досвіду, розвивати творчі здібності, почуття колективізму; 

виховувати любов до Батьківщини, викликати почуття гордості за неї, розуміння 

причетності до долі України, прищеплювати любов до ближнього і бажання творити 

добро. 

 

Обладнання: мультимедійна ситема, карта України поділена на сигменти за якими 

приховано надпис, ватман, заготовки орнаменту рушничка, клей , український 

віночок з різнокольоровими стрічками (2-3 м), зображення кетягів калини, але без 

ягід, аудіозаписи, презентації 

 

Хід заходу 

Клас поділено на три групи. 

Свято починається танцювальною композицією. Дівчатка в українських костюмах 

танцюють на мотив пісні «Вкраїно моя»-Ассоль. (Додаток 1) 

День новий нам принесе 

 Сміх дітей, сонце ясне. 

 Нехай твій дім минає біда, 

 Рідна Вкраїно, моя ти земля. 

                                                                                                                                                       

ПРИСПІВ: 

 Ти — радості джерело. 

 Ти — маминих рук тепло, 

 Нене, Вкраїно моя, 

 Нового дня зоря. 

 Ти — крок у нове життя, 

 Нене моя. 

 

 Твої кольори — пшеничні поля, 

 Небес блакить, ріки, моря. 

 Знаю я, що в нас на роду: 

 Нашому роду, нема переводу. 

                                                                                                                                                       

ПРИСПІВ: (2р.) 

 Ти — радості джерело. 

 Ти — маминих рук тепло, 

 Нене, Вкраїно моя, 

 Нового дня зоря. 

 Ти — крок у нове життя, 

 Нене, Вкраїно моя. 

 



Учитель: Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі –  

                на нашій славній Україні.Вона для нас всіх – хто її поважає і любить,  

                вона – колиска найкращих у світі пісень, вона – вічна надія на волю, на  

                кращу долю. 

 

Учень:       Є Батьківщина лиш одна 

                  І в нас вона одна єдина 

                  Це наша славна Україна. 

                  Не забувай, що ти дитина – 

                  землі, що зветься Україна. 

 

Учень:   Бо родитись українцем - 

 Це велика честь і слава, 

 Рідний край свій полюбити - 

 Найважливіша з усіх справа. 

  

 Учень :   24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла Акт  

                     проголошення України незалежною, самостійною, демократичною 

                     державою. 

 

 Учитель:    Двадцять років незалежності...  

                    Для історії двадцять років – зовсім небагато.А як же довго  наш народ 

ішов до цього свята! Ішов через утиски і в‘язниці  упродовж усієї історії від часів 

Київської Русі до наших днів. На цьому шляху загинула незліченна кількість кращих 

синів і дочок України, які відстоювали її незалежність.  

          Україна... В одному цьому слові і для нас, і навіть для чужинців бринить музика 

смутку і жалю... Україна – країна  трагедій і краси, країна довгої вікової героїчної 

боротьби за волю. Шлях України позначений високими степовими могилами, 

руїнами та прекрасними, безіменними, невідомо коли і ким складеними піснями. 

 

      Сьогодні ми ще раз заглянемо в історію України, пригадаємо її символи, 

прекрасні пісні, веселі ігри, помилуємося її красотами, пригадаємо тих, хто своїми 

справами славив нашу державу. Ми відправимось у подорож Україною, щоб 

дізнатись, якими ж скарбами володіє наш народ. 

    

  (На дошці  є приховане  зображення. Воно поділене на сигменти, кожен з яких несе 

певне завдання чи інформацію).  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Україна історична 

 

2. Україна патріотична 

 

3. Україна  

музична 

 

4. Україна   

творча 

 

5. Україна мальовнича 

 

6. Україна символічна 

 

1. Україна історична 
(відкривається сегмент, з‘являється частина зображення) 

 

Інформаційна хвилинка  

(виступ  учнів старших класів, супроводжується  

ілюстраціями) 

 

 Україна — це наша батьківщина, земля зі  

славною багатовіковою історією. 

03 тис. 700 км2 та 45,5 млн. мешканців – такою  

є Україна сьогодні. Впродовж всього періоду  

свого становлення вона зазнавала і часів  

розквіту, і часів, коли свобода здобувалась  

лише кров‘ю. Але, незважаючи на всі перепетії минулих подій, зараз, у ХХІ ст., в 

самому серці Європи розвивається і здіймається на крила велика молода держава. 

 

 Уже два десятиліття Україна пишається своєю незалежністю і самостійністю. Певно, 

прийшов той час, коли без перебільшення варто описати те, і сказати про те, як 

здобули ми цю незалежність, якою дорогою ціною дісталась вона українському 

народу. Для цього потрібно ще раз повернутися назад, поглянути в минуле, 

попростувати сторінками історії в ті далекі часи: від відомого заснування Київської 

Русі , через період князівства, через віки козацтва і аж до наших днів. 

 

       Блакитною стрічкою перев'язує Україну  

славетний Дніпро-Славута. Саме на правому  

березі  річки здійнялося місто, від якого відраховують 

 історики вік української держави, місто Київ.  

Близько півтори тисячі років височить Київ над  

теренами земель, що звуться українськими.  

Дійшли до наших часів лише перекази про трьох  

славних братів: Кия, Щека і Хорива, які спокон-віків  



вважалися засновниками Києва. ―Так в літописах наведено легенди про  трьох братів 

Полян: Кия, Щека і Хорива, що будували спільно місто Київ, назвали його ім‘ям 

найстаршого брата . З цих витоків і взяла свій початок Київська Русь.  

 

 

   

Багато славних та відважних  князів керували на 

 її території, а прихід і правління Володимира  

Великого, який влітку 988 р. подарував  тодішнім  

язичникам віру у краще, охрестивши Київську Русь,  

тим самим, запровадивши відлік Християнства. 

 Через міжусобні війни і через те, що Київ завжди  

був  об‘єктом нападу кочових переселенців, Київська  

держава  починає занепадати. 

 

 

 

 

 

Після Київського князівства, на його ж місці виникла  

велика і могутня Галицько-Волинська держава. 

Найвизначнішим діячем доби став перший український  

король Данило Галицький, котрий зумів оборонити від  

ворогів свою велику державу і навести в ній порядок.  

 

  

 

 

 

  Наступна велика і не менш важлива для становлення  

України доба – це доба розквіту Запорозької січі, доба  

козаччини.  

 

 

 

 

 

Богдан Хмельницький, який прийшов до влади у 1648 році  

очолює національно-визвольну війну.  

Він не один раз перемагав поляків, впевнено ведучи за  

собою козацьке військо. Але у 1654 році  допустився  

великої і непоправної помилки, підписавши з Москвою  

союз. Москва ж без вагань укладає  з Польщею угоду і  

ділить Україну на Лівобережну і Правобережну.  

 

    За наказом Катерини ІІ, російської імператриці,   

у 1764 році Запорозька Січ була назавжди знищена.  



З цього часу починається нелегкий період неволі. На все українське, на все рідне 

серцям мільйонів накладено заборону.  

 

 

 У 1914 р. розпочалася Перша світова війна. Українці  

отримують унікальну можливість створити власну  

державу. УНР було проголошено 20 листопада 1917 р.  

у  Києві. Проте, держава була непідготовлена і, перш за  

все, військово, для того, щоби захищати свій суверенітет. 

 І у 1922 р. Україну знову "четвертують". 

 

   Друга Світова війна розпочалася, коли ще світ не встиг оговтатись від Першої  І, 

знову ж-таки, воєнні роки не оминули України. Землі Західної України відійшли до 

складу СРСР і об‘єднались з РСР. У 1940р. Румунія повернула Північну    Буковину, 

Бессарабію, і вони стали частиною УРСР. 

 

    По закінченню війни більшовицький терор ще більше вкоренився на території 

України.  

  

    В процесі ―перебудови‖ все більше виявлялась  

недосконалість і помилковість утворення СРСР.  

 

     Початковим етапом розпаду СРСР стали  вибори 1990 р.,  

які вийшли з-під контролю партії. У січні 1990 р., коли  

повним ходом ішла передвиборча кампанія, демократичні  

сили України (Рух, ―Меморіал‖ та ін..) запропонували  

відзначити День соборності України.  І 21 січня 1990 р. між  

Києвом і Львовом  був утворений ―живий ланцюг‖, в якому  

об‗єдналися серця і думки мільйонів людей, замайоріли  

синьо-жовті стяги. 

 

   Вперше Верховна Рада зважується на крок, який ―випадав‖  

за рамки програми і політики центру. 16 липня 1990 р. 

 Верховна Рада поіменним голосуванням прийняла  

Декларацію про державний суверенітет України. 

 

  Лише у 1991 р. Україна здобуває те, за що боролась протягом віків.24 серпня 

прийнято Акт проголошення незалежності України. Це святе слово - 

незалежність... 

 

     Рішення Верховної Ради про вихід України з СРСР переважною більшістю голосів 

підтвердив і референдум, проведений 1 грудня 1991 р.. 

     

 Вже у 1996 р. була прийнята Конституція України, 

 яка остаточно утвердила її, як самостійну державу.  

 

 Отже, 24 серпня 1991 р. на карті з’являється  

зовсім нова незалежна держава 



 

 

1 уч: Щоб цю землю вкраїнську свою 

       Міцно, щиро покохати, 

       Треба все її минуле 

        Добре вивчити, пізнати. 

 

2 уч: Треба знати те, як предки 

          На землі цій колись жили, 

         Та її грудьми своїми 

         Заступали-боронили. 

 

3 уч:  Як за волю і за долю 

         Йшли у бій, як на забаву; 

          Здобували собі рани, 

         Україні своїй - славу. 

 

4 уч:  Як невпинно працювали 

         І боролись всі завзято, 

          Щоб їх люба Україна 

          Була дужа і багата. 

 

5 уч:  Хай не буде ні одної 

         Української дитини, 

         Щоб не вміла розказати 

         Про минуле України. 

 

2. Україна патріотична 
(відкривається сегмент, з‘являється частина зображення) 

 

       Історію держави творять люди.  

      -Як ви вважаєте кого ми називаємо патріотами  Батьківщини?     

 Справжній патріот завжди буде прагнути діяти на благо України, і не буде про це 

довго думати, бо це в нього в крові, це частина його, для нього це звичайна річ. 

- Кого з відомих Українців ви могли б назвати патріотом? 

 

Перегляд презентації «Нам є ким пишатися» (Додаток  4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І тільки той буде називатися патріотом, хто своїми вчинками, поведінкою, працею, 

знаннями і вміннями зміцнюватиме могутність України. 

 

 

3. Україна музична 

(відкривається сегмент, з‘являється частина зображення) 

 

Учениця виконує українську пісню 

 

      Найбільше багатство нашої України – талановитий, співучий, український народ. 

І ми любимо співати українські пісні та складати вірші. 

      Українці — нація співуча. У цьому ми щойно переконалися, слухаючи чудову 

українську народну пісню. Пісня допомагає пережити смуток і підтримує радість. 

Недарма кажуть: «Хто співає, той журбу проганяє». А чи багато українських пісень 

знають ви? 

 

     Завдання конкурсу — команди мають по черзі заспівати якомога більше  

народних українських пісень (куплет та приспів) 

(Як варіант можна провести у вигляді гри «Вгадай мелодію» 

 

4. Україна творча 
(відкривається сегмент, з‘являється частина зображення) 

 

     Україна багата людьми. Людьми талановитими.  Весь світ захоплюється 

українськими  писанками, гончарнми виробами, вишиванками. Кожна українська 

оселя, навіть  сьогодні в ХХІ столітті, обов‘язково прикрашена вишитими 

рушниками. Та чи так легко сторити вишиване диво? Ми звичайно вишивати не 

будемо, але рушничок створити спробуємо. 

 

Гра «Рушничок» (муз супровід –додаток 5) 

 

Завдання:На дошці розміщено 3 ватмани у формі рушничка. У кожної групи дітей  

                   на столі  конверт з вирізаними з кольорового паперу геометричними  

                   фігурами, якими слід прикрасити рушничок (приклеїти) при цьому  

                   створюючи орнамент. Учні  пересуваються по черзі, приклеюючи  

                   тільки один елемент орнаменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рушник супроводжував людину протягом всього життя. Дівчата вишивали його до 

весілля, ходили прати до води, а поки рушники підсихали, співаючи пісень дівчата 

плели з квітів вінки.  

 

Гра «Віночок» 

 

 На дошку закріплюється вінок. 

- Які квіти вплітали у вінок дівчата? Чи знаєте , що означала кожна з них? 

 

Та особливою прикрасою для віночку були стрічки. І на нашому віночку вони є.  

( До віночка прикріплені 9 різнокольорових  стрічок довжиною 2-3 метри) 

 

 

З давніх-давен в Україні символом жіночої краси вважалася коса. Тому іноді дівчата 

заплітали і стрічки в коси. 

 

Завдання: Від кожної команди виходять по 3 представника. Кожен бере в руки  

                   кінець стрічки. Слід заплести косу із стрічок рухаючись між собою.  

                   Передавати стрічку  не можна.) (муз. супровід –додаток 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Україна мальовнича 
(відкривається сегмент, з‘являється частина зображення) 

 

     «Хто бував на Україні? Хто зна Україну? Хто бував і знає, той  нехай згадує, а хто 

не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там  скрізь білі хати у вишневих садках, і 

весною... весною там дуже гарно,  як усі садочки зацвітуть і усі соловейки 

защебечуть. Скільки соловейків тоді щебече — і злічити, здається, не можна». Так 

писала Марко Вовчок у своєму творі «Кармелюк» про нашу рідну Україну. 

    Звичайно сучасна Україна змінилася. Але милують око рідні краєвиди …. 

 

(перегляд слайд-шоу «Мальовнича Україна»-додаток -7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Україна символічна 

 

     Сьогодні завдання кожного з нас, громадян України, - знати і поважати символи 

своєї Вітчизни. Гордитися тим, що маємо свою державу, свою землю, свою мову, свої 

традиції і свої символи 

 

- А чи знаєте ви символи України? (Герб, Гімн, Прапор) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Що знаєте про ці символи? 

 

Крім офіційних державних символів Україна має ще й народні символи. 

- То які народні символи знаменують нашу країну? 

    



  Звичайно, скажеш одне тільки слово «Україна» -і в уяві обов‘язково постають 

тополя в полі, хрущі над вишнями, верба край дороги калина в лузі… 

 

(відкривається сегмент, з‘являється все зображення) 

 

Звучить запис пісні у виконанні Тараса Петриненка «Україна» 

 

Ви майбутнє нашої держави Вам творити її історію. Щоб стати гідним громадянином 

слід дуже любити свою Вітчизну. 

 

Наша держава настільки гарна, що заслуговує на найкращі слова. 

 

Завдання: підібрати якомога більше слів які б починалися словами НАЙ… 

                   (кожне слово діти записують на вирізаній з паперу «ягідці» калини і  

                   прикріплюють її на карту-зображення, формуючи кетяги 

 

Україна:  

- НАЙгарніша, 

- НАЙ рідніша, 

- НАЙ… 

- НАЙ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 уч:  Україна - то не звук і не просто слово, 

 2 уч:  Україна - серця гук, солов'їна мова, 

 3 уч:  Україна - то земля, вкрита стиглим житом, 

           Що так сонячно сія під небесним німбом! 

 4 уч:  Україна - то сади, їх рясні щедроти, 

           То настояні меди у духмяних сотах! 

5 уч:   Україна - то стіжки мов церковні зводи, 

6 уч:   Україна - то стежки наших родоводів! 

7 уч:   Україна - то Дніпро повен грай-водою, 

8 уч:   Україна - то добро, творене тобою. 

9 уч:   Україна - то отця мудрі настанови, 

10 уч:  Україна - то серця, сповнені любов'ю! 

 11 уч: Україна - то дитя на руках у мами, 

            То одвічні відкриття брам у світлі храми! 

12 Уч:  Україна - це  я, це - і ти, і всі ми! 

 

 

     Від розуміння і і любові кожного з нас залежатиме, яким буде майбутнє України. 

Незалежність дає кожному з нас можливістьстати справжнім господарем своєї землі, 

а для того, щоб ним стати, потрібно найперше, любити землю, віддати їй розум, 

серце, душую 

 

1 уч: Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих в майбуття, 

         Де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. 

 

2 уч: Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети. 

          Щоб тобі, наша рідная мати, більш ніколи не знати біди. 

 

3 уч: Ми тебе заквітчаєм любов'ю, ми добром тобі встелемо шлях 

         І усе, що освячено кров'ю ми восславимо в наших ділах. 

 

4 уч: Щоб пишалась ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік 

Разом: Ми клянемось тобі, твої діти, 

            Що віднині цвісти Україні вовік! 

 

Учні співають разом пісню «У ритмі серця», формують виставку власних малюнків 

(виконаних заздалегідь дома) «Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її» 

                          
Я хочу, щоб моє дерево було зеленим, 



Щоб зла сокира його ніколи не торкалася! 

Щоб колискова бабусина знов прийшла до мене, 

І щоб зі мною назавжди зосталася! 

Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, 

Щоб поруч зі мною жили привітні люди! 

Щоб кожне добре діло не лишалось марним, 

І щоб було так завжди та усюди! 

А я хочу, щоб моя річка була чистою. 

Бо я влітку дуже люблю в ній купатися! 

А ще хочу, щоб сонце посмішкою променистою 

Не забувало кожного ранку зі мною вітатися! 

А я просто люблю збирати квіти, 

Дихати їхніми п'янкими ароматами! 

Я кожному новому другу по-справжньому радітиму, 

"Дай-да-на-да" з ним весело співатиму! 

Приспів: 

Є у кожного з нас  В серці мрія своя! 

Знаю я, знаєш ти —  Це не сон! 

То прийшов новий час — 

Знаєш ти, знаю я —  Досягнути мети 

Можна тільки разом! 

А я хочу, щоб мої друзі ніколи не плакали, 

І щоб кожен пишався великою родиною! 

Ми всі вчимося жити, і мені не однаково, 

Ким я стану, коли виросту. 

Та головне — щоб був людиною! 

А до мене прилетіла ластівка, 

І гніздо лаштує під моєю стріхою! 

Моє серце розривається від щастя, 

І я готовий (-ва) поділитися своєю втіхою! 

Над своєю землею пропливу разом 

 з хмарами... 

Пролечу над нею разом з лелеками... 

Чи можуть бути гори чужі такими гарними? 

Чи можуть бути степи такими далекими? 

Всі ми діти землі казково-чарівної! 

Кожен з нас став її малою частиною! 

Всі ми діти країни єдиної! 

Всі ми є сім'єю єдиною! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Старша школа 

 

Кротова С. В., 

вчитель іноземної мови 

Миколаївської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 56 

Миколаївської міської ради 

 

Мета:  

 поглибити знання учнів з історії державотворення; 

 перевірити знання учнями символіки країни; 

 розвивати вміння аргументувати та відстоювати власну позицію; 

 виховувати любов до Батьківщини, почуття патріотизму, громадську 

відповідальність  та активну громадську позицію, почуття гордості за 

славетну історії рідної країни, її культуру та предків. 

Обладнання: комп‘ютер або проектор, презентація (слайди), фотографії, портрети 

гетьманів, карта України, державні символи. 

 

Форма проведення: ток-шоу «Хай говорять» ( форма «Пусть говорят» з Андрієм 

Малаховим, вчитель є ведучим №1) . 

 

Хід уроку: 

Учитель: – Добрий день, мої любі учні! Мені дуже приємно бачити Вас в 

новому навчальному році таких бадьорих, здорових та сповнених сил та енергії на 

навчання. Наш перший урок присвячений дуже важливій та визначній події – 20-

річчя проголошення незалежності України. І проходити він буде в незвичайній для 

вас формі – формі ток-шоу.  

 

Читець 1: Україно! Мій духмяний дивоцвіт, 

            Голубінь над чистим золотом колосся. 

            Через терни йшли до волі стільки літ, 

            І настав той світлий день, коли... 

Ведучий 1: – Миколаїв, 2011 рік і це програма «Хай говорять». Двадцять 

років… мало це чи багато? Для людини 20 – це зовсім юний вік. Для країни – теж 

зовсім небагато. Але як же довго український народ йшов до цього дня. Які 

результати? Які досягнення? Чи був це вірний чи невірний крок? «Довга дорога до 

незалежності…» - тема нашої програми. Добрий день, шановні гості та телеглядачі. З 

Вами Світлана Кротова та Артем Новицький. 

(слайд 1,2) 

Ведучий 1: – Дозвольте представити наших гостей: доктор історичних наук 

Хмарський Вадим Михайлович; керівник Центра по вивченню історії України 

Таірова Тетяна Геннадіївна; доктор філологічних наук, професор кафедри російської 

мови Інституту Філології Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка Кудрявцева Людмила Олексіївна, доктор географічних наук Шевченко 

Віктор Олексійович. 

Ведучий 2: – Україна… В одному цьому слові бринить музика смутку і жалю… 

Україна – країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше 

знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної 



боротьби за волю.  Тетяна Геннадіївна, з чого почалася боротьба українського народу 

за свободу? 

(слайд 3) 

Гість 2: – В боротьбі за свободу ми зобов‘язані насамперед українському 

козацтву. Очолювали його відомі українські гетьмани і старшини. Сьогодні 

відроджується козацька слава, дух лицарства у генах нашого народу. 

(слайди 4-11 – портрети українських гетьманів) 

Ведучий 1: – Вадим Михайлович, яким був шлях України до своєї 

незалежності? 

Гість 1: – Становлення незалежності України проходило у тяжкій і тривалій 

боротьбі за національне визволення. Утверджуючи власну незалежність, український 

народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Так вже розпорядилась історія, що 

упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших 

держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією 

українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. 

Західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорщини, але, на відміну від 

східних земель, тут українці мали ряд політичних свобод і всебічно розвивали 

культурне та громадсько-політичне життя. Тому 18-19 жовтня 1918 р. у Львові 

відбувся з'їзд політичних і громадських діячів українських земель у складі Австро-

Угорської імперії, на якому було створено Українську Національну Раду. З'їзд від 

імені Ради видав постанову, яка окреслювала українську етнічну територію в Австрії 

та зазначала, що "...ця українська національна територія стає українською державою". 

Гість 2: – Вже 1 листопада війська Української Національної Ради захопили 

Львів, проголосивши створення Української держави. Українська Національна Рада 3 

січня 1919 року одностайно прийняла ухвалу про злуку Західноукраїнської Народної 

Республіки з Українською Народною Республікою. 

Об'єднавчий рух, який наприкінці 1918 - початку 1919 року охопив майже всю 

Україну, досяг свого апогею і в двадцятих числах січня перемістився в столицю УНР. 

Київські видання друкували численні статті, інформації, інтерв'ю, присвячені 

об'єднанню українських республік. Директорія і Рада Народних Міністрів 

призначили урочисте святкування об'єднання УНР і ЗУНР на 22 січня. Мабуть, це 

було не випадково, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу 

Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною 

державою. 

Ведучий 2: – Та чи вдалося Україні відстояти свою соборність? 

Гість 1: – На жаль, у тих складних внутрішньо- та зовнішньополітичних 

умовах так і не вдалося завершити об'єднання порізнених частин України. Вже через 

кілька місяців після проголошення об'єднання більшовики захопили Київ, Східну 

Галичину окупували поляки, Буковину - румуни, а Закарпаття - Чехословаччина. 

Велику шкоду соборності завдав і внутрішній стан українства: розкол на 

непримиренні політичні табори, міжпартійна і внутрішньопартійна боротьба, 

громадянська війна на Наддніпрянщині та ін. 

Гість 2:  – Так, тоді, в 1919-му, Україна не змогла відстояти свою 

незалежність. Однак, Акт став етапом становлення і розвитку української 

державності. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній 

пам'яті українців. Справжню єдність народу у боротьбі за незалежність 

продемонструвала світові Україна 21 січня 1990 року. Так, знаменним етапом 



піднесення духу свободи став "живий ланцюг" між Києвом і Львовом, коли 21 січня 

1990 року тисячі українців взялися за руки на згадку про проголошення Акту Злуки.  

Ведучий 1: – Серед наших глядачів є учасник тієї події. 

Глядач 1: – Мене звуть Володимир. Я брав участь в цій акції. Живий ланцюг 

справив на мене неповторне враження. Народ був у надзвичайному піднесенні, 

навкруги дзвеніли патріотичні пісні. Раз у раз лунали здравиці на честь українського 

народу. Над головами у височині витав дух свободи. 

Ведучий1: – Що принесла ця акція? 

Гість 1: – Ця акція прискорила розпад СРСР і здобуття національної 

незалежності, бо переконливо засвідчила духовну єдність східних і західних регіонів 

України. Утворення незалежної Української держави в 1991 році знаменувало 

початок якісно нового етапу в утвердженні суверенітету і соборності українських 

земель.  

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт 

проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на 

Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня 

незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила 

постанову «Про День незалежності України».  

(слайд 12-17 ) 

Ведучий 2: – Що ж, я думаю, всі зрозуміли, що історія становлення 

незалежності України була довгою, нелегкою та героїчною. Але ж незважаючи на 

все, Україна стала незалежною державою. Держава – це країна з певним політичним 

устроєм, що має свій герб, прапор і гімн. Я думаю зараз саме час перевірити знання 

наших глядачів символіки своєї країни. 

Вікторина: 

1. Назвіть один з найдавніших знаків, який є гербом України. (Тризуб) 

2. Коли було прийнято постанову про Державний прапор України і якого він 

кольору? (28 січня 1992 р., синьо-жовтий) 

3. Як називається гімн України? («Ще не вмерла України») 

4. Хто є автором слів Гімну України? (Павло Чубинський) 

5. Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній символіці. 

(Гімн) 

6. Назвіть композитора, який написав музику до гімну. (Михайло  Вербицький) 

7. Яка стаття Конституції України визначає державні символи України? (стаття 

20) 

Ведучий 1: – Особисто я вважаю, що не може бути незалежної країни без 

власної мови. Як відбувається становлення української мови як національної мови 

держави? 

Гість 3: – Українська мова – співуча й натхненна,- але її довгий час 

переслідували. В 1896 році вийшов новий декрет царського уряду, що заборонив 

усяке українське слово. Цим нелюдським « указом » було строго заборонено 

друкувати, щоб там не було, українською мовою,  українські вистави, прилюдні 

промови, навіть співи на концертах. Здавалося, що вже прийшов усьому кінець. 

Проте пророчий клич українського генія – Тараса Григоровича Шевченко - прийшов 

народові на допомогу й загримів по всій Україні могутнім акордом живого слова. 

Ведучий 2: –  Давайте ж пригадаємо слова Тараса Шевченка.  

Читець 2:   В тобі шелест очеретів, 

Цвіт садків вишневих, 



Тихий скрип лісів соснових, 

Мальовничі села. 

В тобі, моя рідна мово,- 

Жива міцність духу. 

Зачарованість Десни, 

Тиха хвиля Бугу. 

В тобі, мово Черемоша, 

Бурхливе струмління, 

І народу в тобі, мово, 

           Цілюще коріння. 

Гість 3: – В умовах незалежності нашої держави мова, хоч і не без 

труднощів, поступово займає гідне місце у суспільстві. У Декларації про державний 

суверенітет України зазначається, що Україна забезпечує національно-культурне 

відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій. Водночас 

право на національно-культурний розвиток гарантується представникам усіх 

національностей, які проживають на території нашої держави. 

Ведучий 2: – Та все ж-таки в Україні постійно обговорюється питання 

можливості прийняття другої державної мови – російської? Може дійсно це 

зробити, щоб вирішити проблему спілкування? 

(обговорення з учнями; вчителю потрібно зосередити увагу на важливості 

підтримання української мови, її розвитку) 

Ведучий 1: – Україна зробила великий крок вперед в 1991 році. Але чи вірний 

це був крок? Чи не стало це її помилкою? Які ж результати? 

Гість 4: – Україна – єдина країна Європи, яка має стільки близьких сусідів. 

Фактично Україна стала буферною державою між країнами Західної Європи і 

Російською Федерацією на сході. Сучасне геополітичне положення України в 

Європі визначає її винятково важливу роль у розв‘язанні ключових економічних і 

політичних проблем усього континенту. Україна володіє найбільшою транзитною 

енергетичною мережею в Європі – через територію нашої держави проходять три з 

дев‘яти транспортних коридорів. 40% її національного експорту спрямовано до 

європейських держав. 

(обговорення з учнями досягнень українців на сучасному етапі – спорт, 

музика, література та інш.) 

Ведучий 1: – Що ж, наша програма добігає кінця. І закінчити її, я б хотіла 

словами видатного українського поета Володимира Сосюри. 

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. 

Ведучий 2: – Пам‘ятайте, що Ви – майбутнє України. То ж своїми знаннями, 

працею, здобутками підносімо її культуру своїми досягненнями славмо її. Будьмо 

гідними своїх предків, бережімо волю і незалежність нашої країни, поважаймо свій 

народ і його мелодійну мову. Це була програма «Хай говорять». Любіть Україну!. 

 



 

Продан  І. В., 
учитель  Підлісненської ЗОШ I-III ступенів 

Новоодеської районної ради 

 

Мета: 

 поглибити знання учнів з історії державотворення; 

 удосконалити знання учнів про історію державних символів України, 

викликати інтерес до вивчення минулого нашого народу, сприяти вихованню 

патріотичних почуттів, національної гідності. 

Оформлення: національна символіка: Державний Герб, Державний Прапор, 

Державний Гімн; виставка літератури з теми «Моя батьківщина – Україна», державні 

документи (Декларація про державний суверенітет, Акт незалежності, Конституція 

України) 

Допоміжні матеріали: маркери, ватман. 

Обладнання: стелаж виставковий.  

Технічні засоби: музичний центр. 

 

 

Велична і свята, моя ти Україно, 

Лише тобі карать нас і судить. 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину, 

І нам твою історію творить 

Вступ 

Звучить музика; літописець сидить за окремим столиком і пише гусячим пером на 

розгорнутому сувої, потім підводиться, бере в руки свій «пергамент» і читає 

Літописець. До Вас, наших далеких нащадків, які будуть у Руській землі, звертаюся і 

прошу: не блудіть по білому світу з короткою пам'яттю, пам'ятайте про нас. Ми – 

коріння, з якого здійметься вгору ваше дерево. 

Звучить  запис пісні 

«З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти. 

Без стремління човен не пливе, без коріння сохне все живе» 

 

Класний керівник. На землі, напевно, немає народів з «легкою» історією. Кожному 

народові випадали на долю важкі випробування, руйнівні війни, гніт завойовників. 

Але саме в роки найжорстокіших іспитів розкриваються сильні і слабкі національні 

риси. Чому так важливо не блудити по білому світу з короткою пам'яттю? Для чого 

потрібно знати своє коріння? Над цим ми разом поміркуємо під час сьогоднішньої 

розмови, здійснивши віртуальний екскурс у минулі роки і століття, пригадаємо 

історію нашої держави. 

Запрошую всіх до нашого кола і пропоную взяти участь у грі  

«Конверт історичних запитань». 

 

Всі учасники по черзі витягують з конверта запитання і дають на нього 

відповідь 

 

Завдання 



для «Конверту історичних запитань» 

1. Які ви знаєте народні символи України? 

2. Назвіть державні символи України. 

3. У якій статті конституції України закріплено статус української мови як 

державної? 

4. Що таке Державний Гімн? 

5. Що таке Державний Герб? 

6. Що таке геральдика? 

7. Що таке Державний Прапор? 

8. На території якого материка розташована Україна? 

9. Зі скількома державами межує Україна? 

10. Скільки областей налічує Україна? 

11. яким роком датується перша  писемна згадка про Україну? 

12. Хто є автором слів Державного Гімну України? 

13. Хто написав музику до Державного гімну України? 

14. Як називався перший вищий навчальний заклад Східної Європи? 

15. Тримати прапор на полі бою та пильно охороняти його було обов‘язком 

вибраних воїнів. А як їх називали? 

16. Що таке символ? 

17. Дата прийняття Акту проголошення незалежності України 

18. Які Ви знаєте версії походження тризуба? 

19. В якій статті Конституції України визначено державні символи країни? 

20. Кого вважають автором першої української конституції? 

21. Де вперше прозвучав Державний Гімн „Ще не вмерла Україна і слава, і 

воля...‖? 

22. Чи виконувався український Державний Гімн „Ще не вмерла Україна‖ у 

Радянській Україні? 

23. Назвіть найвищий законодавчий орган України. 

24. Східні слов‘яни використовували символічні знаки на території України ще в 

період родоплемінного ладу. Який символ був у східних  

слов‘ян? 

25.    Коли було прийнято чинну Конституцію України? 

Звучить лірична мелодія 

Учень. 

Наша славна Україна, 

Наше щастя і наш рай! 

Чи на світі є країна 

Ще миліша ніж наш край? 

 

Класний керівник. Так, немає в світі чарівнішого краю як Україна, як наша 

прекрасна мова та пісня. Малюючи уявою з глибокої високості її краї володінь, 

побачимо в самому в самому центрі старої матінки-Європи воскреслу державу 

Україну. Ми любимо тебе, Україно, наш тихий зелений краю, розіп‘ятий на хресті… 

Віки шуміли над Україною і забирали в її народу не одну мирну днину 

 

Учень.   

  Родись багата та вродлива, 

«Родись щаслива» - кликали батьки, 



Чужинські погляди обмацували хтиво 

І рвали твоє тіло на шматки. 

 

А ти горіла соромом   заграви 

Вкривалась попелом своїх надій, 

І навіть промінь сонячний ласкавий 

Не осушив твоїх прекрасних вій – 

Плакучих верб печалі 

На перехрестях доброти і зла 

Допоки землі всі з‘єднала 

Три ріки крові бідна пролила 

 

Презентація (проводять 2 учнів) 

 

 Шматували Україну міжусобні війни; 

 Аркани на шию закидали українцям ординці татаро-монгольських ханів; 

 Мечем і вогнем випалювали наш корінь польські пани; 

 Втоптували в гній рідну мову, катували і запроторювали на сибірську каторгу 

російські царі наших синів та дочок; 

 Кидали в тюрми т спопеляли українську вроду в концтаборах німецькі 

фашисти; 

 Замучували український цвіт на Соловках та душили в павучому плетінні 

ГУЛАГів; 

 Морили лютим голодом у 20-30-хроках,якого не знала земна цивілізація; 

 Вдарили по генетичному кодові народу чорнобильським лихом – планетарною 

катастрофою, зробили нашу землю невільницею атомних електростанцій, 

холодно і жорстоко вкопали її в живе тіло України. 

 

Таку міру зла не знав, напевне, ні один народ у світі… 

 

Класний керівник. Зараз ми з болем усвідомлюємо, що декілька поколінь 

українців не знали своєї історії. Але ж ми маємо чим пишатися, тому, що наша 

держава пережила не тільки дні лихоліття, вона не раз переживала й дні сили і 

слави, мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі 

випробування, а потім знову відроджувалась, виховувала нові покоління 

закоханих у рідну землю лицарів правди і волі. 

Ми можемо гордитися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи. 

Учень. 

Чому це весняним світлом 

Людям осяяло лиця? 

Зацвіла синьо-жовтим цвітом 

України древня столиця. 

Довго була в нарузі 

Історія наша багата 

Шикуймося в лави, друзі! 

Сестро. Стань ближче до брата! 

Будемо разом радіти, 

Що дочекалися свята. 



Візьміться за руки, діти, 

Будемо пісню співати 

Пісню слави полеглим, 

Живим –відродження пісню, 

Хоч і було нам нелегко, 

Та ми народились не пізно. 

Була велика руїна, 

Було страждань безкрає, 

Але не вмерла Україна, 

Душа наша не вмирає! 

 

Учень зачитує Акт проголошення незалежності України 

 

Учениця зачитує Постанову Верховної Ради УРСР 

 «Про проголошення незалежності України» 

 

Яка краса: відродження країни! 

Ще рік. Ще день назад тут чувся плач рабів. 

Мовчали десь святі під попелом руїни, 

І журно дзвін старий по мертвому гудів. 

Коли відлізьсь взялася міць шалена, 

Як буря все живе схопила. Пройняла, - 

І ось, дивись, - в руках знамена 

І гімн побід співа невільна сторона. 

 

Класний керівник.    Незалежна українська держава, вистраждавши, виборовши 

волю має свої державні символи: герб, прапор, гімн, які уособлюють її історію, її 

сутність 

 

Енциклопедист.  
Історична довідка. (використовує наочність) 

Державний Герб – це офіційна емблема, зображувана на прапорах, грошових 

знаках, печатках, деяких офіційних документах тощо. Його мета – дати в умовних і 

лаконічних символах уявлення про державу, історію, суспільний і державний лад. 

Державний Герб України – тризуб символізує мир і творчу працю, спорідненість 

поколінь: він є продовженням глибинних геральдичних традицій українського 

народу. 

Однієї думки щодо походження тризуба вчені не мають. Очевидно, що він був 

знаком князівської влади Рюриковичів. Є думка про скандинавське походження 

знаку. А. Молчанов припускає, що тризуб був печаткою дипломатичних і 

зовнішньоторговельних представників Київської Русі у відносинах з Візантією та 

іншими державами. 

Тризуб графічно передає єдність жіночого і чоловічого начал, що породжує 

третю силу – синівське начало. 

 

Енциклопедист.  
Історична довідка 

 



Чи знаєте ви, що прапор як символ і засіб сигналізації виник за античних часів і 

поширився в Європі, включаючи сучасні українські землі в добу середньовіччя. 

Прапори поділяються на державні, міжнародні, територіальні, прапори військових і 

цивільних організацій тощо. За правилами вексилалогії порядок кольорів у 

багатоколірних прапорах ведеться зверху вниз – першим називається той колір, який 

є верхнім і так далі. 

Учень. 

Коли Вкраїни Гімн велично 

На честь держави пролунає, 

То відчуваєш, як заклично 

У серці гордість виростає. 

 

Звучить Державний Гімн України 

 

Енциклопедист. Історична довідка. 

Гімн – це похвальна пісня, урочистий музичний твір на слова символічно-

програмного змісту, вживається здебільшого як символ держави. За умовами жанру 

гімн розрахований на сприйняття та об‘єднання найширших мас, тому його слова 

мають викликати в уяві яскраві знайомі образи, а урочиста мелодія – легко 

вкладатися в пам‘ять мільйонів. Велична, піднесена музика гімну спирається, як 

правило, на ритм маршу: на закличну, впевнену інтонацію. 

 

Класний керівник.  Дякую нашому енциклопедисту. 

Як свідчать історичні джерела, східні слов‘яни використовували символічні 

знаки ще в період родоплемінного ладу на території України. Кожен рід обожнював 

для себе якогось звіра, птаха, чи явище природи, маючи його за символ. Сьогодні 

кожна держава має свої символи – герб, прапор, гімн. Наша область, район і навіть 

школа мають  свій герб, прапор. гімн. А чому б нам з вами не створити символи 

нашої групи? 

 

Класний керівник об’єднує учнів у 3 групи. Перша група моделює варіант герба, 

друга група – варіант прапора, третя – варіант гімну групи. 

 Після завершення роботи учні презентують свої моделі 

 

Класний керівник:  А зараз запрошую всіх присутніх зайняти свої місця в колі. 

Уявіть, що ви перенеслись в Україну 2020 року. Я тримаю в руках ці прапорці – 

символи України, які нагадують нам, що ми – українці, і від кожного з нас залежить 

майбутнє нашої держави. 

Нехай кожен з вас візьме прапорець на згадку і спрогнозує майбутнє України за 

формулою: я бачу Україну…, я хотів би, щоб Україна… (продовжує свої думки) 

 

Учні висловлюють свої побажання 

 

Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер, і трави і води… 

В 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. 

 

 

Звучить пісня І. Петрененка «Україна» 

 
 

Бабійчук Н. П., вчитель 

Первомайської ЗОШ I-IIIступенів № 9 

Первомайської районної ради 

 

 

Мета: Поглибити знання учнів про незалежну Україну та її державні                           

символи,  проаналізувати етапи здобуття українським народом                              

державної самостійності;  розвивати логічне мислення, вміння                              

порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично оцінювати                              

історичні факти, робити висновки, відстоювати власну позицію; виховувати почуття 

патріотизму та національної гордості, любов до рідного краю, розуміння своєї 

причетності до подій, що відбуваються в Україні,  формувати  

переконаність у нетлінності духовних скарбів України. 

 

Обладнання.     Зображення Державних Символів України – Державного   Прапора 

України, Державного Герба України, карта України,  видання Конституції  України, 

музичні записи Державного Гімну України та пісні  

Т. Петриненка «Україна».   

 

 

ХІД УРОКУ 

1. Вступне слово 

    Учитель 
 – Дозвольте привітати вас із першим уроком вашого першого дня в школі в новому 

навчальному році. Його тема буде такою ж урочистою, як і цей день. Двадцять років 

тому, як вінець багатовікових державотворчих пошуків українців, на політичній карті 

світу постала незалежна Українська держава. Це був справді епохальний прорив 

України до нового політичного буття, який започаткував новітню сторінку історії 

нашого  народу. 

 

(Звучить пісня Т. Петриненка «Україна») 

 

2. Повідомлення теми 

 

- Свій урок ми розпочали чудовою піснею Т. Петриненка, у яку митець уклав свої 

найкращі почуття, свою синівську любов до рідної землі, до України.  



- А що для вас означає це величне слово - Україна?  

(Відповіді учнів) 

 

3. Розповіді учнів про Україну 

 

- Дійсно, Україна – це і наша земля, і наша культура, і наша українська мова. 

Україна – незалежна суверенна держава. В Україні з давніх-давен живе 

український народ. У своїй сім‘ї він добросердечно прихистив представників 

інших народів. Пліч-о-пліч з українцями живуть росіяни, поляки, молдовани, 

греки, євреї, німці та представники інших національностей. Усі вони мирно 

трудяться на благо спільної Батьківщини. І якої б теми ми не торкнулися – 

український етнос, українська нація, українська мова, українська культура –

ключовою в усіх випадках постає проблема державності. Адже в своїй державі 

можна розвивати власну культуру, свою рідну мову. Тарас Шевченко писав: «В 

своїй хаті своя правда і сила, і воля…». Сучасна незалежна Україна є 

спадкоємицею багатовікового державотворчого досвіду на українській землі. У 

1917–1918 роках, уперше після кількох століть поневолення, українська нація 

створила власну державу, відбулося об‘єднання навколо української 

державницької ідеї.  

  

-   Слід згадати, що в той період відбулася дуже важлива для України подія – 22 

січня 1919 року Директорією УНР був проголошений Акт злуки Української 

Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою в одну 

Соборну Українську державу. Не випадково саме 22 січня 1990 року між Києвом і 

Львовом утворився символічний живий ланцюг єднання - як символ відродження 

української державницької ідеї. Після поразки національно-визвольних і 

державницьких змагань 1917-1920 років українські патріотичні сили 

продовжували боротьбу за відновлення державності.  

         

    - Варто згадати розвиток дисидентського руху в Україні в 60-80 роках ХХ 

століття. Зерна, кинуті свого часу, дали сходи. 24 серпня 1991 року весь світ 

дізнався про створення нової держави – суверенної України, що обрала для себе 

демократію за основу політичної системи. А 1 грудня 1991 року на 

Всеукраїнському референдумі понад 90 % громадян віддали свої голоси за 

незалежну Українську державу.  

           

      -  2011 року народ України святкує 20 років, відколи здійснилася споконвічна 

мрія наших предків – бути господарями на своїй прекрасній і чарівній землі. 

Щороку в цей день ми відзначаємо велике свято – День Незалежності України. 

Безумовно, 1991 рік навічно увійшов золотою сторінкою в історію нашої країни, 

започаткував нову епоху в житті українського народу, закріпив його вікові 

прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного 

зростання, культурного піднесення. Нехай серця українців наповнюються 

гордістю за свою державу, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна 

праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.  

 

Нема на світі України  

Без хвиль могутнього Дніпра, 



Як українця – без калини, 

Без солов‘я і рушника. 

Народ, що вік при бурі й сонці, 

Віддав землі, як мати доньці, 

Всі сили, працю і любов, 

Щоб Україна знов і знов, 

Росла, цвіла!.. 

Щоб твердо стала 

На шлях, який собі обрала. 

І в незалежному житті 

Долала всі шляхи круті. 

                                          О. Шелест. 

 

Учитель 
 

– Кожна держава світу обов‘язково має свої символи. Україна – не виняток.    

   Державні символи України – Герб, Прапор, Гімн.  

 –  Що означає державна символіка України ?  

 

 Учень 
 

– Герб нашої держави – тризуб – має глибокі історичні корені, належить до часів 

князювання в Києві Володимира Великого (980–1015 рр.). Він символізує ту ж 

трійцю життєтворчих енергій, що і хрест, – Мудрість, Знання і Любов, які виходять 

з одного джерела. Ми можемо пишатися нашим Гербом як символом 

загальнолюдських цінностей, що мають історичні корені. 2 вересня 1991 року над 

будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор – символ 

незалежності та суверенітету нашої держави. А 28 січня 1992 року Верховна Рада 

України затвердила Державним прапором синьо-жовте полотнище. Синій колір 

символізує чисте небо, мир; жовтий – достаток і працелюбність. Прапор є 

офіційною емблемою, символом суверенітету України. Тому 23 серпня 2004 року на 

вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної 

символіки України Указом Президента України було встановлено відзначати 

щорічно 23 серпня День Державного прапора України. Український народ із 

повагою ставиться до своїх символів. Прапор і Герб є святинями, тому їх слід 

шанувати й берегти. Гімн України – це головна пісня, яка виконується на всіх 

урочистих подіях. У його основу покладено мелодію пісні композитора ХІХ 

століття Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського « Ще не вмерла 

України…» 

 

Звучить Гімн України 

 

Учитель 

 

 – Двадцять років ми живемо в незалежній Україні й повинні гордитися тим, що 

маємо свою державу, мову, землю, традиції і символи. Той є справжнім патріотом, 

хто своїми вчинками, поведінкою, працею, знаннями і вчинками зміцнює її 

могутність. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх, тестуванням на 



зрілість, терпіння, толерантність, нарешті – на здоровий глузд. За роки незалежності 

багато чого змінилося в нашій країні. Зроблено багато, але належить зробити ще 

більше. Нам треба утвердити Україну як високорозвинену, незалежну європейську 

державу. Український народ знайде в собі сили і волю, щоб подолати всі труднощі, 

розумно синтезувати найкращі національні надбання та світовий досвід на шляху 

розбудови своєї держави. Україна - наша земля, наша держава, і господарями в ній є 

ми! Нехай безсмертний героїзм предків скріплює нашу національну волю й наснагу 

на ниві розбудови й утвердження української держави. Де б ти не був, із ким би ти не 

зустрічався, що б не робив – пам‘ятай, що ти вільний громадянин вільної країни. У 

єдності переможемо і передамо в руки прийдешніх поколінь горду, вільну і багату 

Україну!  

 

4. Бесіда 

 

 1. Розкажіть про географічне положення, населення та місце України у світі.  

2. Яких успіхів, на вашу думку, досягла Україна за роки незалежності?  

3. Назвіть основні державотворчі події. 

4. Які ви бачите перспективи розвитку нашої держави? 

 

(Відповіді учнів) 

 

5. Заключне слово 

     Учитель 

– У нас є все для того, щоб побудувати могутню незалежну державу. Адже де ще є 

такі родючі чорноземи, надзвичайно сприятливий клімат, працьовиті люди, 

інтелектуальний потенціал! І тільки від нас залежить, чи скористаємось ми вповні 

цим історичним шансом. Від підростаючого покоління теж багато залежить. Будьте ж 

патріотами своєї Вітчизни. Любіть і шануйте свою Україну! Не забуваймо, що ми – 

українці. Бережімо рідну землю, національну гідність. Запам‘ятайте вислів Максима 

Рильського: «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього». Є 

багато країн на землі, В них озера, річки і домівки... Є країни великі й малі. Та 

найкраща завжди – Батьківщина! А Батьківщина наша – це Україна, яка живе і на 

повні груди дихає повітрям свободи. 

 

Звучить пісня «Моя Україна» (діти виконують) 

 

Основні державотворчі події: 

 16 липня 1990 р. Верховна Рада прийняла Декларацію про державний 

суверенітет України. Декларація проголосила невід'ємне право українського 

народу на самовизначення, верховенство,  самостійність, повноту і 

неподільність влади республіки в межах її території. 

 Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991 р. прийняла історичний документ – «Акт 

проголошення незалежності України». Таким чином припинилося існування 

УРСР і з‘явилася незалежна держава – Україна. 



 1 грудня 1991 р. відбувся референдум і вибори Президента України. 90,3% 

громадян, які взяли участь у референдумі, підтвердили Акт проголошення 

незалежності України. 

 8 грудня 1991 р. у Мінську президент України Л.Кравчук, президент Росії Б. 

Єльцин, голова Верховної Ради Білорусії С.Шушкевич констатували, що вихід 

республік із складу СРСР і утворення незалежних держав стало реальним 

фактом і що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність 

припиняє своє існування. Вони підписали угоду про створення Співдружності 

Незалежних Держав (СНД), до якої можуть приєднатися республіки 

колишнього СРСР та інші країни. 

 Законом від 17 вересня 1991 р. назва «Українська Радянська Соціалістична 

Республіка» була замінена на споконвічну назву держави – «Україна». 

 Законом від 8 жовтня 1991 р. «Про громадянство України» визначено правовий 

статус її населення. Громадянство України надавалося всім, хто проживав на її 

території, не був громадянином іншої держави і не заперечував проти цього. 

 У листопаді 1991 р. прийнято закон «Про Державний кордон України», яким 

встановлювалися кордони, порядок їх охорони і перетину. 

 Відразу ж після проголошення незалежності почалося створення законодавчої 

бази міжнаціональних відносин. У прийнятій Верховною Радою 1 листопада 

1991 р. «Декларації прав національностей України» підкреслювалося, що 

Україна гарантує всім народам, національним групам, громадянам, що 

проживають на її території, рівні економічні, політичні, соціальні і культурні 

права. 

 Наступним важливим документом став закон «Про національні меншини в 

Україні». Він зафіксував право кожного народу на культурно-національну 

автономію, тобто на розвиток своєї національної культури, відродження 

історико-культурних традицій, використання національної символіки, 

сповідування своєї релігії, створення національних культурних і навчальних 

закладів, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової 

інформації. 

 У січні-лютому 1992 р. Верховна Рада затвердила державну символіку України: 

Державний герб (тризуб), Державний прапор (синьо-жовтий), Державний гімн 

(музика М.Вербицького до національного гімну «Ще не вмерла України»). 

 У жовтні 1989 р. було прийнято «Закон про мови в Українській РСР», 

спрямований на захист національної мови, забезпечення її всебічного розвитку 

і функціонування у всіх сферах життя і суспільства. 

 Конституція України затверджує за українською мовою статус державної мови, 

а також гарантує вільний розвиток, використання і захист інших мов 

національних меншин України. 

 

 

 

 



Відмиш Л. І., методист із виховної роботи 

методичного кабінету управління освіти 

Первомайської міської ради  

 

Мета: Ознайомити учнів з історичним минулим України, її досягненнями  в різних 

сферах діяльності за 20 років незалежності; виховувати почуття гордості й любові за 

свою Батьківщину, її народ, його досягнення.  

Обладнання уроку: стенд «Моя Україна», плакати із зображенням Державного 

Прапора, Державного Герба, Державного Гімну, квіти, записи пісень ("Україна", 

"Боже, Україну бережи"), вислови українських поетів: 

                          Любіть Україну у сні й наяву, 

               Вишневу свою Україну, 
                     Красу її, вічно живу і нову, 

       І мову її солов "іну. 
В. Сосюра 

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. 

М. Рильський 

 Гості: отаман, полковник Другого Орликівського реєстрового козацтва;

 ансамбль "Чиста криниця". 

Форма проведення: рольова гра 
 

 Вступне слово. Шановні учні! Ранок першого вересня завжди особливий, 

урочистий і хвилюючий! Чепурні діти з букетами квітів, ще вчувається запах свіжої 

фарби у приміщенні школи, а перший дзвоник вже порушив тишу в коридорах та 

класах. Щиро вітаю вас із Днем знань! Нехай дружба й взаєморозуміння 

допомагають у сходженні до вершини знань!  

  2011 рік  значимий знаменною історичною подією – двадцятиріччям 

незалежності України. Саме цій даті присвячується сьогоднішній урок, тема якого 

«Моя Україна – вільна держава". 

 Учень-декламатор: 

     Все, що мріялось, те збулося. 

     Україна прокинулась! 

     Україна воскресла!  

     Вікового позбулась ярма. 

     Стала вона вільна й незалежна. 

     Йшли до цього ми дня недарма. 

Актуалізація знань 

Учитель. Спробуйте дати відповідь на такі питання: "Коли ж Україна 

прокинулась, воскресла?", "Що стало поштовхом до проголошення 

України незалежною, суверенною державою?"   



(Відповіді учнів) 

Озвучення досліджень, здійснених учнями-істориками 

Історики: 19 серпня 1991 року в Москві розпочався заколот: було створено 

Державний комітет з надзвичайного стану. Однією із цілей заколотників було 

підписання нового союзного договору призначеного на 20 серпня 1991 року. Заклик 

Леоніда Кравчука та Президії Верховної Ради до спокою й витримки  

свідчив про очікувальну позицію. Саме цей момент дискредитував імідж партії. 24 

серпня 1991 року Верховна Рада перейшла в контрнаступ і прийняла Акт 

проголошення незалежної України, який підтвердився референдумом 1 грудня 1991 

року.         

    Благословен той день і час, 

    Коли прослалась килимами 

    Земля, яку сходив Тарас 

    Малим босими ногами 

    Земля, яку скропив Тарас 

    Дрібними росами-сльозами. 

 

Учитель. 20 років незалежності… «Незаперечним залишається факт, що Україна 

відбулася»... Ці слова належать екс-президенту України Леоніду Кучмі. Але як же 

довго нас наш народ йшов до цього свята. Ішов через приниження, утиски, 

в'язниці, розстріли, голодомор упродовж історії від часів Київської Русі до наших 

днів. На цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, 

які відстоювали волю й незалежність нашої країни.  

 Назвіть імена кращих синів і дочок України (В.Стус, В. Симоненко, 

О.Ольжич, О. Теліга, М. Хвильовий, М. Куліш, О. Олесь, В. Вінниченко тощо). 

 Так, саме вони примножували не тільки славу України, а й виборювали її 

право на незалежність. Любімо й ми свою Батьківщину, дбаймо про неї, боронімо 

її, залишаймося гідними своїх нащадків. 

 

Учень.  Україно! Ти для мене диво! 

        І нехай пливе за роком рік, 

     Буду, мамо, горда і вродлива, 

         З тебе дивуватися повік ... 

        Одійдіте, недруги, лукаві! 

         Друзі, зачекайте на путі! 

          Маю я святе синівське право, 

          З матір 'ю побуть на самоті. 

          Україно, ти моя молитва, 

          Ти моя розпука вікова... 

          Громотить над світом люта битва 



          За твоє життя. Твої права. 

 Учитель. За такі рядки В. Симоненко в часи тоталітарної системи жорстоко 

розплачувався. А сьогодні ми сміливо декламуємо їх. Це одне з перших досягнень 

України за 20 років незалежності. За волю боровся у свій час і Т.Шевченко. Для 

боротьби він обрав слово. Тарас Григорович не просто поет - це нація в мініатюрі, 

її душа, ідея. У будь-яких його поетичних рядках віддзеркалюється український 

менталітет. А його геніальне послання "І мертвим, і живим, і ненародженим 

землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє Посланіє" завжди актуальне. 

Учень-декламатор (уривок із названої поезії): 

    У нас воля виростала, 

   Дніпром умивалась, 

   У голови гори слава, 

   Степом укривалась! 

   Кров'ю вона умивалась, 

   А спала на купах, 

   На козацьких вольних трупах, 

   Окрадених трупах! 

   Подивіться лишень добре, 

   Прочитайте знову 

   Тую славу. Та читайте 

   Од слова до слова, 

   Не минайте ані титли, 

   Ніже тії коми, 

   Все розберіть... та й спитайте 

   Тоді себе: Хто ми? 

   Чиї сини? Яких батьків? 

   Ким? За що закуті? То й побачите,  

   що ось що ваші славні брути, 

   Раби, подножки, грязь Москви, 

   Варшавське сміття — ваші пани, 

   Ясновельможніі гетьмани, 

   Чого ж ви чванитесь, ви! 

   Сини сердешної України! 

 

Учитель. Україна - країна трагедій і краси, країна, де найбільше любили волю й 

найменше її знали, країна гарячої любові й чорної зради, довгої вікової героїчної 

боротьби за волю. Шлях України позначений високими могилами, руїнами, 

прекрасними й безіменними, невідомо, коли й ким складеними піснями. Є навіть 

відгуки чужоземців, які у свій час побували в Україні й відтворили її дух, відчувши 

ментальність народу. 



Історики:  
 Д.Маршал, англієць, у 1772 році зазначив: «Україну я застав як країну 

неймовірно родючу, дуже добре загосподарену, не подібну до уяви, яку я створив 

собі про Україну на основі прочитаних книжок. Сучасне українське покоління - це 

моральний і добре вихований народ. Українські селяни - найкращі хлібороби в 

цілій Росії, а Україна, з огляду на скарби своєї природи, є найважливіша провінція 

Росії». 

  Ф. Боденштент, німецький поет, у 1845 році сказав: «Український народ, що 

хотів боронити свою свободу перед поляками й москалями, пережив довгу й тяжку 

боротьбу. Так, мало в кого є таке привабливе й поетичне минуле, як в українців». 

   Й.Коль, французький вчений, 1841р.: «Нема найменшого сумніву, що колись 

велетенське тіло Російської імперії розпадається і Україна стане знову вільною й 

незалежною державою. Час цей наближається поволі, але неухильно. Українці є 

нація з власною мовою, культурою та історичною традицією. Україна роздерта 

поміж сусідами. Але матеріал для Української держави готовий: коли не нині, то 

завтра з'явиться будівничий, що збудує з тих матеріалів велику незалежну 

Українську державу". 

 Відомий німецький письменник, філософ та етнограф Й.Герде у своєму 

"Щоденнику моїх подорожей" 1769 р. зазначає: "Україна стане колись новою 

Грецією: прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, 

родюча земля колись прокинуться; з таких малих племен, якими  були греки, 

постане велика культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного моря, а відтіль, 

ген у далекий світ". 

  

Учитель. Яка велика віра в нашу країну, наш народ! Видатні митці слова - справжні 

патріоти своєї матері-України - залишили нам, нащадкам, свої одкровення-зізнання в 

любові до неї. Вслухаймося в їхнє палке, пристрасне, щире поетичне слово.  

 

Інсценізація-діалог між учнями в образі митців різних епох. 

 

Тарас Шевченко: 

   Я так люблю 

   Мою Україну убогу, 

   Що прокляну святого Бога, 

   За неї душу погублю 

  

 

 Іван Франко:          

    Ні, хто не любить всіх братів, 

   Як сонце Боже, всіх зарівно, 

   Той щиро полюбить не вмів 

   Тебе, коханая Вкраїно! 

  Леся Українка: 



     До тебе, Україно, 

     Наша бездольная мати, 

     Струна моя перша озветься. 

     І буде вона урочисто і тихо лунати, 

     І пісня від серця поллється, 

  Тарас Шевченко:    

      Свою Україну любіть, любіть її... 

      Во время люте, 

      В останню тяжкую минуту 

       За неї Господа моліть 

  Любов Забашта:     

        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. 

        Для мене —це твої стежки й мої, 

         В містах і селах стоптані любов'ю, 

         Й пісень людські прозорі ручаї, 

         Усе, що серцю рідне невимовно. 

         Його історія...В ній стільки гіркоти! 

         І тим рідніш мені ти, краю рідний, 

         Що вже назад поламані мости,  

         І день встає, як райдуга, погідний.         

Учитель. Історія України завжди була важкою. Та навіть за складних історичних 

часів вона постала в XVII ст. Українською козацькою республікою й здобула 

особливе міжнародне визнання за часів Богдана Хмельницького. Козацтво, як 

відомо, - феноменальне явище в історії України, яке здивувало світ своєю 

мужністю, волелюбністю, лицарською честю й побратимством. Запорізька Січ 

стала справжнім захисником рідного краю, святої української землі.  

Учень-декламатор: 

  Славна Січ ворогам ішла навстріч, 

  Рідну землю захищала і народ наш прославляла! 

  Лиха ж отчий край зазнав...  

 

  Людолов нас чатував, щоб позбавить дому. 

  Бранців до галер кували, ржею злоби пожирали... 

  Шляхта нас вогнем пекла, на тортури прирекла, 

  Цар Петро і Катерина зневажили наш народ, 

   

               Але наш народ боровся, 

  І Хмельницький в нас знайшовся, 

  І Сірко, і Дорошенко, 



  Й Полуботок, й Морозенко... 

  Рабства каламутну ніч переборювала Січ. 

  Козаків боялись зайди, бо була в них сила Правди! 

Учитель. Розкажіть про Запорізьку Січ.  

Історики. Запорізька Січ була високоморальною й істинно християнською 

державою в тодішньому світі. Козацтво жило за високими законами честі. 

Козацька Україна, як і в колишні києво-руські часи, була прикладом Європі в 

області інтелекту та духовності. Відзначимо хоча б першу в світі Конституцію 

гетьмана Пилипа Орлика й перше національне (українською мовою) Євангеліє 

(середина XVI ст.). Коли християнство світу ще молилося латинською, а Московія 

- старослов'янською, козацька Україна мала вже свій, так званий Пересопницький 

Новий Заповіт рідною мовою. Він зберігся. На цьому Євангелії присягають 

Президенти сучасної України. 

Учитель. Історія українського козацтва героїчна й трагічна. Але дух козацької 

вольниці не згасав ніколи, бо воля — це найдорожче, що було для народу. Доказом 

незнищенності духу народу є існування в Первомайську Другого Орликівського 

реєстрового козацького полку. 

 

Виступ отамана Другого Орликівського реєстрового козацького полку 

 

Інтелектуальна гра "Клейноди Запорозької Січі" 

  

Учитель. Людина має завжди пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко 

знати історію свого народу, його мову, культуру. На думку російського письменника 

Миколи Чернишевського, «можна знати тисячі наук і бути освіченою людиною, але 

не любити історію свого народу може тільки людина нерозвинена розумово". Знання 

мови народу, серед якого живеш, — ознака культурної освіченої людини, знання 

різної мови - священний обов'язок кожного. Ви, сьогоднішні учні, маєте можливість 

вивчати історію України, рідну мову й літературу. І це право дає нам Конституція 

України. Але ми пам'ятаємо, що наше рідне слово було втоптане в землю. Скільки 

було указів про переслідування української мови. Починаючи з часів Петра І, 

денаціоналізований обиватель забув рідну мову. В умовах незалежності нашої 

держави мова, хоча й не без труднощів, однак  зайняла гідне місце в суспільстві. У 

Декларації про державний суверенітет України зазначається, що Україна забезпечує 

національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості 

й традицій. Водночас право на національно-культурний розвиток гарантується 

представникам усіх національностей, які проживають на території нашої держави. А 

взагалі, за 20 років незалежності України відбулося багато змін у всіх сферах 

суспільного життя.  

Робота в групах 

Завдання. Дайте відповідь на таке питання: "Які є сфери суспільного життя та 

здобутки в них?" у формі малюнка, схеми. 



Презентація малюнків "Наші досягнення в різних сферах суспільного життя" 

Політична сфера: 

демократичні свободи; 

багатопартійність; 

запровадження республіканської форми правління;  

українське законодавство відповідає нормам міжнародного права; 

 розвиток національних меншин.  

Соціально-економічна сфера:  

багатоукладна економіка; 

 власна грошова одиниця; 

 відродження приватної власності; 

 приріст національного валового продукту.  

Культурна сфера: 

новий зміст та структура освіти; 

сприяння розвитку обдарованих дітей. 

Доповнення роблять юристи 

Юристи: 53-я ст. Конституції України гарантує кожному громадянину держави 

безкоштовну повну загальну середню освіту та право вивчення наук рідною мовою.  

Учитель. Не забуваймо, що найкращою Конституцією для людини є совість. 

Конституція  зробила нас рівними в правах і обов'язках.  Вдома ви міркували на 

питанням: "Я як розумію свої права?". Дайте на нього відповідь. 

(відповіді учнів) 

Учитель. Дуже добре, що ви знаєте свої права, але слід добре пам'ятати й свої 

обов'язки. Одним з них є зміцнення держави. Але не кожен хоче цього, тому в 

першу чергу необхідно підвищити власну національну свідомість. Тільки тоді 

Україна зможе посісти врівень з європейськими державами. Зібравши всі сили, 

скажемо собі:" Треба триматись і працювати", бо «2 рази в опущені долоні дощ не 

впаде" (Ганна Чубач). Як старих друзів, батьків не можна покидати в години 

економічної скрути, так не можна вірним синам і дочкам залишати й Україну-матір, 

не треба соромитися своєї держави. мови. Видатний педагог В.Сухомлинський 

сказав: "Є у світі 3 речі, з яких не можна сміятися, а саме: патріотизм, справжня 

любов до жінки й старість". Ми сподіваємося, що ви будете справжніми патріотами, а 

значить добре вчитиметеся, організовуватиме колективні творчі справи, корисні для всіх. 

Уже цим можна засвідчити  свою любов до України.  

Ансамбль "Чиста калина" виконує пісню «Боже, Україну бережи"». 
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