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Вірш-привітання до Дня Незалежності: 

Якщо ти любиш рідний край… 

Якщо ти любиш рідний край, 

йому душа пісень співає, 

і ритми серця відчуває 

діброва сива й зелен-гай. 

 

Якщо ти любиш рідний край, 

то уві сні до тебе линуть 

п’янкий бузок і та калина, 

що біля хати, пригадай. 

 

Якщо ти любиш рідний край, 

клин журавлиний крає серце, 

і по-сирітському озерце 

благає: «Нас не забувай!» 

 

Якщо ти любиш рідний край, 

стають нестерпними розлуки, 

бо кличе липа й спраглі луки… 

Ти їх у спогад заховай. 

 

Якщо ти любиш рідний край, 

це почуття в клітині кожній, 

і ти прийдеш як подорожній, 

що знає, де на світі Рай. 

 

Леся Вознюк 
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«ДЛЯ ВСІХ ОДНА!» 
 Диктор: 
Ти чуєш, як шумить Дніпро, 

Як лине пісня солов´їна?  

То все на щастя, на добро,  

То наша рідна Україна.  

Не згасла проведена зоря,  

Не впала правда на коліна.  

У кожній думі Кобзаря 

Живе могутня Україна. 

В боях щербили ми шаблі  

І воскресали на руїнах.  

По всій землі, святій землі  

Гриміла славна Україна.  

І слава Хортиці гучна,  

І Берестечка кров невинна – 

То все вона, для всіх одна,  

То наша вільна Україна.  

Тут все твоє - степи, гаї,  

У небі туга журавлина. 

Нехай повік в душі твоїй 

Не згасне наша Україна. 

1 ведуча: Україна... Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана, 

зеленню закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб 

висловити гарячу любов до краю, де народилися й живуть! 

 2 ведуча: У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна має 

багате й славне минуле. Вона виплекала Запорізьку Січ, славетну Києво-

Могилянську Академію. Україна виколисала велетнів сили і духу - таких як 

Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, 

Устим Кармелюк, Юрій Дрогобич, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся 

Українка, Михайло Грушевський... Цей перелік можна продовжити й іменами 

наших сучасників, які примножують славу нашої Батьківщини. І сьогодні ми 

святкуємо річницю проголошення  незалежності нашої держави. 

 Дівчинка: 

Україно!  Мій духмяний дивосвіт 

Голубінь над  чистим золотом волосся 

Через терни йшла до волі стільки літ, 

І настав тай світлий день коли 

 Разом : Збулося! 

 Хлопчик :  

Все що мріялось нами 

сповнилось,  настало  

"Ще не вмерла Україна" 

Гордо прозвучало! 
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(Звучить Гімн України). 

Виходять дівчинка і хлопчик з хлібом. 

Дівчинка: 

Хліб - сіль на рушнику несу. 

Любов несу всесвітню. 

Люблю  людей я над усе, 

Як люблять землю рідну. 

Прийміть цей хліб,  

Як символ достатку і життя. 

Хлопчик:  
Даруєм хліб на рушнику - 

І ніби між серцями сонце сходить, 

Таке ясне,  неначе згода 

Між двох людей і між народів. 

Дівчинка : 

Даруєм хліб на рушнику 

На доброту і на взаємність, 

І відстані найдальші меншають, 

І радісніше жити на віку. 

 Хлопчик: 
Допоки хліб - допоки світ, 

З ним щастя і великі справи. 

Подоба в нього від землі, 

А суть - од правди. 

 

(Заходить українець і українка). 

 Українка: 

Любіть Україну як сонце любіть,  

Як вітер і трави і води.  

В годину щасливу і в радості мить,  

Любіть у годину негоди. 

 Українець:  
Яка ж вона довга в століття, у цілі віки,  

Година негоди, що люд український гнітила  

Із сивої пам’яті сміло ідуть козаки,  

А шаблі мов блискавка, сині жупани мов крила. 

 Козак:  

До звука звук, струна струні одвітна 

А всі - одвітні серцю Кобзаря 

А вже козацьке військо маком квітне, 

І спалахнула Хортиці зоря  

Ці звуки, звуки золото тривожні, 

Закличний марш: агей козацтво в путь. 

І як струна, душа правдива кожна, 

З глибин історії, вони ідуть. ідуть. 
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Гей долиною, гей широкою козаки ідуть.  

 

(Виконується пісня "ОЙ на горі та й женці йдуть").  

Українець:  
Пам’ятаймо, чиї ми сини, 

Коци будні на серці чи свято,  

Знову бачиться з давнини 

Україна зажурена мати. 

 зруйнована бачить січ, 

Де мій пращур лежить серед поля, 

А йому похилилась до віч, 

Україна немов Тополя, 

 

(З’являється у жалобі Мати-Україна). 

Україна: 

Сину, сину... А Він мовчить... 

Сину, сину, скажи що не будь... 

Жовте листя на вітах тремтить,  

І летять журавлі у небо. 

Українка: 
Затуляли чужинці в обіймах наш рот, 

І перевертні кривдили зраджену мову, 

Вилив душу в пісні український народ,  

І живе мій народ у співучому слові, 

 

(Виконується українська народна пісня). 

  Українець: 

Ми Українці від Тараса, 

Мазепи й Сковороди... 

Було сліз більше, ніж води. 

Нас голодом не раз морили, 

І в очі населяли страх. 

Ой наші мовчазні могили 

Куди не глянь - по всіх світах.... 

1 ведуча: 

Соловки, Сибіри, Магадани.... 

Вороги народу де ваш лік? 

На душі на думці - скрізь кайдани 

Тридцять сьомий розпроклятий рік. 

2 ведуча: 
Так мало непогорблених прямих,  

Окрилених високою метою.  

І хто нас визволить од нас самих,  

Від страху перед правдою святою? 
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Диктор: 
Народе мій, до тебе я ще верну,  

Як в смерті обернуся до життя.  

Своїм стражденним і незлим обличчям  

Я син, тобі доземно уклонюсь. 

1 ведуча: 
Між лавок і фальшивих од, 

Між порнографії і страху  

Він виросте - новий народ  

Що за Вкраїною на плаху.  

Він буде добре знати шлях...  

Яким ішла його Вкраїна:  

Де був капкан,  де злоби цвях,  

А де насилля і руїна.  

Він гляне - Богом із висот - Навпіл.  

Сурово й пильно гляне,  

Мій гордий праведний нарад,  

Який зненавидить кайдани. 

Який над все поставить честь  

Свою і славу України... 

 

(Лунає пісня "Ой у лузі червона калина"). Виходять 3 українці: 

1-й українець: 

Вставай Україно! Вставай! 

Виходь на дорогу свободи 

Де грає широкий Дунай, 

Де ждуть європейські народи. 

2-й українець: 

Вставай, Україно! Вставай!  

Єднай Чорне Море й Карпати 

І свій переболений край 

Не дай ворогам  розламати!  

3-й українець: 

Ми народ, що вийшли із народа, 

Клянемось в благословенну мить 

Всі  свої тисячолітні болі, 

В славу України перелить. 

1 ведуча: 
Це Мій народ. Спогорда не дивись. 

Ще руки в нього з праці вузлуваті,  

Душа ж його пречиста, яко свято,  

А в серці дума й пісня обнялись. 

2 ведуча: 

Під синім небом України 

Зазолотилися жита 
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У чуйнім серці воєдино 

З'єдналась палітра та. 

Бо ще дано нам споконвіку - 

Душею, що не любить крику 

Єднати землю й небеса. 

Українець: 
Дай нам, Боже, сили і снаги, 

Щоб цвіли Дніпровські береги, 

Щоб жили гуртом, не поодинці 

На землі щасливі українці 

2 ведуча: 

Я на рідній мові друзям щастя зичу 

Хай добро хлібину кожному несе. 

У гостинну хату щиро всіх покличу 

І вони, я певен, зрозуміють все. 

І вони,  я певен зрозуміють слово, 

Де вкраїнська мова пахне барвінково, 

Де вкраїнська пісня розправля крило. 

1 ведуча : 

Рідне слово моє - в нім озвуться віки, 

Рідне слово моє – і крізь хмари сія. 

Словом вишию день - простелю рушника, 

вишию день - простелю рушника, 

А на тих рушниках - Україна моя. 

 

(Звучить пісня "Роде наш красний"). 
 

 

 

«ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ!» 

Дівчинка:    

Україно! Мій духмяний дивоцвіт, 

Голубінь над чистим золотом колосся. 

Через терни йшли до волі стільки літ, 

І настав той світлий день, коли... 

 Разом:  Збулося!!! 

 Хлопчик:  24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто 

прийняла  Акт проголошення України незалежною, самостійною, 

демократичною державою. 

 Дівчинка:   З днем народження, незалежна Україно! Сьогодні ми 

святкуємо  твою двадцяту річницю. 

Ведуча:    Двадцять років незалежності... Для історії двадцять років – 

зовсім небагато. А як же довго  наш народ ішов до цього свята! Ішов через 

утиски, в’язниці й Сибіри упродовж усієї історії від часів Київської Русі до 

наших днів. На цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і 
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дочок України, які відстоювали її незалежність.  

 Ведучий:  Україна... В одному цьому слові і для нас, і навіть для чужинців 

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. Шлях України 

позначений високими степовими могилами, руїнами та прекрасними, 

безіменними, невідомо коли і ким складеними піснями. 

 Хлопчик:   Народе України! Твоєю силою, волею. Словом утвердилася на 

нашій рідній землі самостійна Українська держава – Україна. 

  

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. 

 Яка ж вона довга в століття, у цілі віки, 

Година негоди, що люд український гнітила. 

Із сивої пам’яті сміло ідуть козаки, 

А шаблі, мов блискавки, 

Сині жупани, мов крила. 

Ведуча:   Ми з історії України знаємо, що в боротьбі за незалежність ми 

зобов’язані насамперед українському козацтву. Очолювали його відомі 

українські  гетьмани і старшини. Сьогодні відроджується козацька слава, дух 

лицарства у генах нашого народу. 

  

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 зневажали 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! 

 Ведучий:  Ми з вами маємо усі підстави пишатися тим, що наша 

Батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо 

переживала найважчі випробування і не скорилася. Ми можемо пишатися тим, 
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що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від 

ласих на чуже добро близьких та далеких сусідів. 

 Ведуча:   Запорізька Січ була високоморальною, істинно християнською 

державою у тодішньому світі. Козацтво жило за високими законами честі. 

Навіть настромлені на польсько-шляхетських і петриковсько-меншиковських 

палях, підвішені на турецьких залізних гаках за ребра козаки вмирали з іменем 

України на устах, яку ніжно називали ненькою ( згадаймо, як помирали козаки 

в повісті М.Гоголя « Тарас Бульба »). 

 Ведучий:   Козацька Україна, як і у колишні києво – руські часи, була 

прикладом Європі в області інтелекту і духовності. Відзначимо хоча б першу у 

світі конституцію гетьмана Пилипа Орлика ( 1710 р.) і перше « національне » 

 українською мовою  Євангеліє ( середина XVI ст.). Коли християнський світ 

ще молився латинською мовою, а Московія -  старослов’янською, козацька 

Україна вже мала свій так званий Пересопницький Новий Завіт рідною мовою. 

Він зберігся. На цьому Євангелії присягають Президенти сучасної України. 

  
Пісня « Ой у лузі червона калина ». 

 Ведуча:   Звернемося знову до поетичного слова Тараса Шевченка. Він – 

не просто поет – це нація в мініатюрі, її душа, ідея. В українських селах на 

найвиднішому місці висять оповиті рушниками портрети Тараса. Як ікони... З 

Шевченка, з його «Кобзаря» почалося відродження народу. Ця книга 

віддзеркалює весь український менталітет, як крапля роси відбиває світ. Кожна 

важлива риса душі українця коріниться у віршах і поемах Тараса Григоровича. 

А його геніальне послання: « І мертвим, і живим, і ненародженим...»!Ніхто 

краще не сказав про націю. 

  

« І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм 

в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє » 

У нас воля виростала, 

Дніпром умивалась, 

У голови гори слала, 

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: що ми?.. 

Чиї сини? яких батьків? 
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Ким? за що закуті?.. 

То й побачите, що ось що 

Ваші славні Брути: 

 

Раби, підніжки, грязь Москви, 

Варшавське сміття — ваші пани, 

Ясновельможнії гетьмани. 

Чого ж ви чванитеся, ви! 

Сини сердешної Украйни! 

 Ведучий:    Людина має завжди пам’ятати, звідкивона родом, де її 

коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, культуру. На думку 

російського  письменника Миколи Чернишевського, « можна не знати тисячі 

наук   і бути освіченою людиною, але не любити історію свого народу може 

тільки людина нерозвинена розумово ». 

 Ведуча:   Знання мови народу, серед якого живеш, - ознака культурної 

освіченої людини, знання рідної мови – священний обов’язок кожного. 

 Ведучий:    Українська мова – співуча й натхненна,- як тебе 

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. Помилився ворог у своїх затіях, бо тут пророчий клич 

нашого генія прийшов народові на допомогу й загримів по всій Україні 

могутнім акордом живого слова: 

  

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. 

  

Пісня  «  Про мову ». 

 Ведуча:    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 
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нашої держави. 

 Ведучий:    1 грудня 1991 року. Важлива, довгоочікувана подія в історії 

України. Понад 90 відсотків громадян, які взяли участь у Всеукраїнському 

референдумі, висловились за незалежність України. 

 Ведуча:   1 грудня 1991 року українці довели усьому світу, що вони 

прагнуть жити в своїй державі і розбудовувати її за власними принципами.  28 

червня 1996 року  прийнято одну з найдемократичніших конституцій. У 

листопаді-грудні 2005 року український народ довів своє прагнення жити в 

правовій державі. Але майбутнє цієї держави – це ми: сьогоднішні учні та 

студенти, які мріють і прагнуть жити в державі, де панує право і соціальні 

гарантії, де кожна людина зможе себе реалізувати. 

  

 Настала переміна! 

У цьому ж – ні найменшого гріха, 

На Україні буде Україна,  

А не чиясь окраїна глуха. 

Це так природно!  

Так здається просто... 

Що генієм омріяне пророцтво 

Урешті-решт усе-таки збулось! 

 Ведучий:    Ми -  майбутнє  України. То ж своїми знаннями, працею, 

здобутками підносимо її культуру, своїми досягненнями славмо її. Будьмо 

гідними своїх предків, любімо рідну землю так, як заповідав великий Тарас, 

бережімо волю і незалежність України, поважаймо свій народ і його мелодійну 

мову. Шануймо себе і свою гідність, і шановані будемо іншими. 

  

Юначе! Хай буде для неї твій сміх, 

І сльози, і все до загину... 

Не можна любити народів других, 

Коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Дівчино! Як небо її голубе, 

Люби її кожну хвилину. 

Коханий любить не захоче тебе, 

Коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Любіть у труді, у коханні, в бою, 

Як пісню, що лине зорею... 

Всім серце любіть Україну свою – 

І вічні ми будемо з нею! 

  

Це - мій народ. Спогорда не дивись, 

Що руки в нього з праці вузлуваті. 

Душа його пречиста, як те свято,  

А в серці  думка й пісня обнялись. 

  

Пісня: « Про Україну ». 
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Дай нам, Боже, сили і снаги, 

Щоб цвіли Дніпровські береги, 

Щоб жили гуртом, не поодинці, 

На землі щасливі українці. 

 Я на рідній мові друзям щастя зичу, 

Хай добро хлібину кожному несе. 

У гостинну хату щиро всіх покличу, 

І вони, я певен, зрозуміють все. 

І вони, я певен зрозуміють слово, 

Де матусі ласка, батькове тепло, 

Де вкраїнська мова пахне барвінково, 

Де вкраїнська пісня розправля крило. 

  

Рідне слово моє - в нім озвуться віки, 

Рідне слово моє – і крізь хмари сія. 

Словом вишию день - простелю рушники, 

А на тих рушниках - Україна моя. 

 Хлопчик:    

Все що мріялось нами, 

С повнилось, настало! 

 "Ще не вмерла Україна"- 

 Гордо прозвучало! 

  

(Звучить Гімн України). 

 

 

«УКЛІН ТОБІ, РІДНАЯ МАМО!» 
 

    Звучить мелодія пісні "Україна" Тараса Петриненка або інша урочистого 

звучання, потім мелодія стишується, виходять ведучі - три дівчини. 

        Вед. 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 ! 

Вед. 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 
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нових людей. Чисте прагнутиме до чистого. 

Вед.3:  І сьогодні, коли ми відзначаємо 12 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. 

Вед. 3:  
Україно! Ти моя молитва, 

Ти моя розпука вікова... 

Громотить над світом люта битва 

За твоє життя, твої права! 

(В.Симоненко) 

Вед. 2:  Якщо хоч один відсоток українців напружить свою уяву, докладе 

певних вольових зусиль - швидкі радикальні зміни неминучі! 

Вед. 3:  Оновлені люди, що позбавляться своїх гріховних схильностей, 

покращуватимуть себе не лише фізично, але й - і це головне - духовно, - саме 

вони матимуть найбільше шансів вижити в катаклізмах, що розгортаються на 

наших очах, забезпечити майбутнє своїх дітей! 

Вед. 3: І хай допоможе нам Всевишній у цій великій праці! Оберігати цей 

даний нам Богом світ, рідну нашу благодатну землю, поспішати робити добрі 

справи, любити людей і Бога! 

(здалеку доносяться дзвони урочисті, святкові, які переходять у козацький 

марш) 

    Читець: 

 Слухайте, слухайте, слухайте люди! 

Хтось зворушив там тривогу - 

То Україна кров'ю обмита, 

То Україна слізьми полита 

Йде на всесвітню дорогу! 

Слухайте, слухайте, слухайте, люди! 

Дзвонить десь дзвін без упину - 

То задзвонила воля здобута, 

То Україна скинула пута, 

То на свободі родина! 

 

(ведучі махають вітально руками, по закінченні вірша " Марш Запорожців" 

звучить на повну потужність. З глибини глядацької зали у супроводі молоді в 

українських костюмах, військових моряків виходить величаво Мати-Україна, 

піднімається на сцену, її зустрічають ведучі, підводять до підвищення на 

сцені. Знов лунають дзвони. Далі у виконанні сопілкарів звучить світла 

піднесена мелодія) 

Мати-Україна:  

Я - Україна, я - Україна, 
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Лиш перед Богом я на колінах, 

Кличу вас люди зліва і справа 

В святу Державу, в мою Державу! 

Єднайтесь, сестри, єднайтесь, браття, 

Пора звільнитись нам від прокляття! 

 

(дівчата заводять хоровод дохристиянської доби на автентичну мелодію. 

Світло пригашується, на мелодію танка накладається звук тупоту кінських 

копит, свист нагаїв, крики "алла" змішуються з криком дівчат "мамо !" 

"рятуйте!". Хоровод розривається наскоком тіней, які хапають когось, 

волочуть. На бурхливій тривожній музиці, яка швидше нагадує "какофонію" 

Мати-Україна) 

Мати-Україна:  
Ой, куди ж ви, діти-соколята? 

Мати ваша гине! 

А хто ж буде визволяти 

У лиху годину?! 

Дівчата з оточення:  

1:  
Пов´язали бідну матір  

Та в полон забрали.  

2:  
Нема кому боронити. 

Бо вже - яничари. 

 

(На останніх словах покривають Мати-Україну чорним покривалом)  

(звучить пісня у живому виконанні "Яничари". Після пісні на сумній мелодії 

драматичного звучання з'являються "тіні минулого", одночасно з ними біля 

куліси з'являєтся читець) 

Читець:  

Тобі, Праматір, шлемо привіт 

З років, що час їх порохом укриє, 

І що тобі пісні цих клятих літ 

І чорний жах, що вовком виє? 

Це нам стерні глухий простір 

І без кінця безрадісні блукання. 

Тобі ж, тобі - краса далеких зір, 

І золота заграва на світанні! 

Це нам іти крізь сум років 

Крізь біль наруг, крізь ніч гірку неслави. 

А ти в крилатім шумі прапорів 

Колись зустрінеш буйний травень. 

З років незнаних чужини 

До тебе вітер долетить, як спомин, 

Про наші в муках виплакані сни 
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І днів давно забутих гомін. 

Та що Тобі, Тобі до них, 

Що йдеш крізь дні прекрасні і суворі, 

До дальніх мет, невидано ясних, 

Прямуючи в нові простори! 

Ми відійшли в глибінь віків! 

Ми, мов жорстока пісня. - відлунали ... 

У чорні груди зораних степів -  

Ми йшли і йшли... і нас не стало... 

 

(на вірші "тіні минулого" в зловісному кружлянні тягнуться до Матері-

України, проходячи в чорних балахонах з написами на спинах, що мають бути 

чіткими, виразними для глядача. На вірші і на цьому рухові "тіней" Мати-

Україна і всі, хто її оточує, стоять в різних скорботних позах. "Тіні минулого" 

7,6, 5,4 зникають за кулісами, а 4-1 лишаються на сцені, припадаючи до землі, 

утворюють"могили-надгробки". Останній куплет вірша звучить коли уже 

утворились "могили" і закінчилась мелодія. В цей же час виходить жіноча 

постать, проходить між "гробками" і як тільки закінчились мелодія і вірш - 

починає співати акапельно пісню на слова Ліни Костенко "Чоловіче мій, 

запрягай коня" або інше такого ж змісту. Після пісні звучить хронометр, на 

ньому жінка у скорботі виходить. Хронометр все тихіше і тихіше, а світло 

збільшується, заливає  сцену, Мати-Україна скидає чорне покривало) 

Мати-Україна: 
Гряде доба великих змін! 

Народе мій! Вставай з колін! 

Вставай! Відчуй себе Титаном 

І все тобі під силу стане! 

 

(оточення Матері-України розпрямляється, підводяться "оживають 

зачакловані" фігури, скидають чорні балахони "могили", під ними українські 

вишиті сорочки та військова форма.) 

1 тінь:  

Вже виростають з личаків, із шаровар, з курної хати, 

Раби зростають до синів своєї України - матері! 

2 тінь:  

Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була 

Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову ожила, 

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.  

Щоб жить - я всі кайдани розірву! 

Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Бо я - живу ! 

 

(починає звучати бадьора життєстверджуюча пісня або мелодія) 

3 тінь:  
Ще в чорні дні татарського потопу 

Дух волі вивів нас з біди 
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І перелякану, знесилену Європу 

Порятував від дикої орди. 

І хоч були поразки та руїни, 

Тяжкі гріхи неслави і хули, 

Але щоразу в лоні України 

Жадання волі зріли і жили! 

 

(з глядацької зали з вигуком з'являється гурт козаків) 

Козацький ватажок:  
Дозволь, мати. Бій звитяги розпочати! 

 

(Козацькі бойові мистецтва або бойовий гопак) 

3 тінь:  
Козацький дух - дух вічної стихії 

Утілений в привілля степове, 

Допоки світу - він не постаріє - 

Він в заповідях нації живе! 

 

(козаки після бою підходять з двох боків до України, припадають на коліна, 

цілують край одягу, на якому жовта і блакитна стрічки, стають по обидва 

боки у почесну варту) 

Мати-Україна:  

О, мій народе, пресвятий і бойовий, і трудовий 

Талановитий, мій народе! 

Усі серця свої відкрий для віри, правди і свободи! 

 

(звучить пісня вояків УПА " Лєнта за лєнтою", або інша, спортивний танець у 

виконанні дівочої групи) 

(завершується  віршем Леоніда Федорука) 

Україна - то не звук і не просто слово, 

Україна - серця гук, солов'їна мова, 

Україна - то земля, вкрита стиглим житом, 

Що так сонячно сія під небесним німбом! 

Україна - то сади, їх рясні щедроти, 

То настояні меди у духмяних сотах! 

Україна - то стіжки мов церковні зводи, 

Україна - то стежки наших родоводів! 

Україна - то Дніпро повен грай-водою, 

Україна - то добро, творене тобою. 

Україна - то отця мудрі настанови, 

Україна - то серця, сповнені любов'ю! 

Україна - то дитя на руках у мами, 

То одвічні відкриття брам у світлі храми! 

Україна - це і ти, це - і я, і всі ми 

Осяванні з висоти Божими очима! 
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(на останніх словах утворюють коридор в головах якого Україна-Мати співає 

"дари Божі") 

Всі учасники читають вірш Г. Сіденкa: 

Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих в майбуття, 

Де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. 

Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети. 

Щоб тобі, наша рідная мати, більш ніколи не знати біди. 

Ми тебе заквітчаєм любов'ю, ми добром тобі встелемо шлях 

І усе, що освячено кров'ю ми восславимо в наших ділах. 

Щоб пишалась ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік 

Ми клянемось тобі, твої діти, що віднині стоять Україні 

Що віднині цвісти Україні вовік! 

(останні 3 рядки всі разом) 

 

(знов три ведучі на фоні всіх учасників) 

Вед. 1: 
І пам'ятаймо, для вирішення локальних українських проблем потрібно діяти 

глобально. Українці всього світу мають перетворитися на цілісний організм. 

Вед. 2: 

А ще для відновлення повноцінного життя Україні потрібно повернутись до 

свого Арійського жовто-блакитного прапора, в якому гармонійно поєднано 

небесне і земне. 

Вед 3: 

 І утвердити духовний гімн "Боже великий, єдиний".  

 

(Виконується всіма учасниками "Молитва за Україну") 
 

 

«ХАЙ БУДЕ ВІЛЬНА УКРАЇНА, 

НА ВСІ ВІКИ НА ВСІ ЧАСИ! 

 

Мета: збагатити знання учнів про рідний край, сприяти формуванню 

національної свідомості школярів, розвивати почуття гордості за славне минуле 

рідного народу, почуття національної гідності, виховувати глибокі почуття 

любові до рідної мови, до державних символів України; сприяти розвиткові 

творчих здібностей дітей, бажанню примножувати традиції, звичаї, берегти 

національну культуру. 

Обладнання: ілюстрації та малюнки із зображенням герба, тризуба, прапора, 

гімн України «Ще не вмерла України…», вишиті рушники, композиція із квітів, 

фонограми записів пісень. 

 

«…Свою Україну любіть, 

Любіть її во врем’я люте, 
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В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть». 

(Т.Г.Шевченко) 

        1-й учень: Рідний край, Україна, Батьківщина! Які це прості й разом із тим 

прекрасні слова! Поети у своїх віршах називають Україну мамою, ненькою. 

Батьківщина, як мати, одна. Нам її берегти і любити, як маму. 

2-й учень: 

Облітав журавель 

Сто морів і сто земель. 

Облітав, обходив, 

Крила, ноги натрудив. 

Ми спитали в журавля: 

- Де найкращая земля? 

Журавель відповідає: 

- Краще рідної – немає! 

        3-й учень: 
У всіх одна святиня. 

Куди не глянь, де не спитай. 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний в пустині рай. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини. 

        4-й учень: 
Одна Батьківщина і двох не буває. 

Місця, де родилися, завжди святі. 

Хто рідну оселю свою забуває, 

Той долі не знайде в житті. 

1-й учень: Україна! Скільки любові, тепла, ніжності ми вкладаємо у це 

слово. Як пишаємось і гордимося своєю ненькою Україною! Ми – незалежна 

молода, квітуча держава! Та чи знаєте ви, коли і як наша Україна стала 

незалежною? 

2-й учень: Сьогодні ми повернемось у недалеке минуле. 19 серпня 1991 

рік. В СРСР стався державний переворот. Союз Державних Соціалістичних 

Республік розпався. Союзні держави почали проголошувати акти незалежності. 

Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, 

виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими 

міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний 

суверенітет України, Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки 

урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної 

Української держави – України. 

Територія України є неподільною і недоторканою. 

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і Закони 

України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. 

24 серпня 1991 року. 
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3-й учень: Постанова Верховної Ради Української РСР «Про 

проголошення незалежності України». 

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 

постановляє: проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною 

демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинним на 

території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти 

законодавства республіки. 1 грудня 1991 року провести республіканський 

референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності України. 

          Здійснилася віковічна мрія українського народу, який сказав тверде і 

остаточне «так» - 1 грудня 1991 року. Результати референдуму засвідчили 

єдність усіх наших помислів і прагнень. Україна стала вільною! Слава ж нашій 

Україні – вільній, воскресаючій, соборній! 

4-й учень: 

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. 

 

(звучить пісня «Україна» сл. і муз. Т.Петриненка) 

1-й учень: Вистраждавши волю, Україна стала незалежною державою. 

Постало питання про вибір державних символів України, які б уособлювали її 

історію, її сутність. 

 

Здійнявся вперше він 

Над Галицько-Волинським князівством, 

Що відтак об’єднує під ним 

Ще й землю Київську наперекір дрібним 

Сваркам і всупереч загарбникам чужинським. 

Із воєводою Дмитром, як побратим, 

Боровся мужньо він під натиском ординським 

Данило Галицький над орденом Добжинським 

Під стягом переміг небесно-степовим 

У синім кольорі була ознака миру, 

А в жовтому народ плекав велику мрію 

На власний розвиток, просвіту міст і сіл. 

2-й учень: Прапор відомий з античних часів. Древні стяги були у великій 

шані на Русі ще за часів язичництва, а після впровадження християнства вони 

освячувалися образом животворного Христа. Значення стягів, як святині, 

зростає – жодне військо без прапора не вирушало у похід і не вступало в бій. 

3-й учень:   Історичні джерела донесли до нас незначні відомості про 

кольори прапорів Київської Русі. Синій і жовтий кольори назвали державними 

кольорами Давньої Русі, спадкоємницею якої була передусім Україна. 

Ось одна із версій щодо давньої української традиції поєднання жовтого і 

синього кольорів. Згідно з нею слово «хохол», яким дехто зневажливо називає 

українців, - монгольського походження: «хох» - означає синій, блакитний, 
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небесний, «улу»- жовтий. Кінцева голосна редукується – маємо теперішнє 

звучання – хохол. 

4-й учень: Для нашої залитої світлом країни, жовтий і синій кольори є і 

були найбільш підхожі. Це чудесно розумів наш простий український народ, 

вимальовуючи свої хати спершу в синє, а із затилля в жовте. Ці кольори 

народові давала любов до природи, яку він бачив саме в жовтій і лазуровій 

фарбі: золотистий степ, синє небо, синє море, ріки з жовтими очеретами і 

рудими скелями. Символами України є чисте небо – символ миру та пшеничне 

поле – символ достатку. 

5-й учень: 
…Бій одлунав.  

Жовто-сині знамена  

Затріпотіли на станції знов… 

Саме з цих слів балади, яку написав В.Сосюра, більшість громадян 

України вперше дізнались про існування національного прапора своєї держави. 

Прапора, як нас учили, ворожого, націоналістичного, бо під ним, мовляв, 

воювали проти радянської влади й народу петлюрівці й бандерівці. 

6-й учень: Зрештою, так багато з нас хто і вважав, глибоко не 

замислюючись над цим, аж поки навесні 1989 року синьо-жовті знамена не 

замайоріли на площах Львова, Тернополя, Івано-Франківська та інших міст 

Західної України, а відтак Києва, Харкова, Донецька, Сум. І тисячі людей 

поволі,поступово прозріли, довідавшись усю правду про цей прапор, що ніякий 

він не буржуазний чи вороже націоналістичний, а існує ще з часів Київської 

Русі, що під ним не один вік чесні сини і дочки народу нашого йшли здобувати 

волю і незалежність України. 

1-й учень: Досі не стерлося відчуття тих днів, коли «стало можна». Ідеш 

вулицею, уздовж якої тріпочуть на вітрі синьо-жовті прапори – аж душа 

завмирає від великої радості й превеликого щастя. 28 січня 1992 року Верховна 

Рада України більшістю голосів проголосила синьо-жовтий прапор Державним 

прапором України. Це велика подія і велика наша перемога. Ревно ж бережімо 

нашу святиню, намагаймося ніколи й нічим не заплямувати її. 

 

Живи,Україно, живи для краси, 

І сили, і слави,і волі. 

Шуми,Україно, як рідні ліси, 

Як вітер в широкому полі. 

Довіку тебе не скують ланцюги 

І руки не скрутять ворожі, 

Стоять твої вірні сини навкруги 

З шаблями в руках на сторожі. 

Стоять, присягають тобі на шаблях 

І жити, і вмерти з тобою, 

І рідні знамена в кривавих боях 

Ніколи не вкрити ганьбою. 
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(звучить пісня «За Україну, за її волю» ) 

        2-й учень: 
Тризуб  

Тризуб (як сокола, що йде в піке), 

Облюбував собі на ловах Рюрик. 

І віщий князь Олег на вежах бурих 

Лишав його зображення стрімке 

На печенігів, половців у шкурах 

Цей герб наводив жах – було й таке! – 

І дерево життя змогло вінке 

Не вимерзти в холодних кучугурах. 

Сам Олександр здіймав тризуб увись, 

Як з півночі посунули колись 

Навали шведів і тевтонів сила, 

І коли схрестились грізно меч і спис, 

А для наук йому розправив крила 

Засновник академії – Могила. 

(В.Ткаченко) 

       3-й учень: Про походження, ідею і значення тризуба в Україні як 

Державного герба, національного знаку і релігійного символу, писали понад 50 

авторів. Як Державний герб тризуб на синьому тлі був схвалений 12 лютого 

1918 року Малою радою в Коростені. Як герб тризуб залишився і в часи 

гетьманату, а далі й за Директорії. Від часу об¬’єднання УНР і ЗУНР 

державним гербом став золотий тризуб на синьому тлі. 19 лютого 1992 року за 

пропозицією Президента України Л.М.Кравчука сесія Верховної Ради 

затвердила Малий герб України. 

4-й учень: 

Золотий непокірний тризуб 

Як птах золотий, в переливах 

На прапорі має, горить. 

Це знак наш, це фабрики й ниви, 

Це символ, що будем ми жить, 

Це хліб наш, вугілля і цукор, 

Степи плодовиті, моря… 

Це в праці змозолені руки, 

Що подвигом завжди горять. 

Це наша любов, наша мужність, 

Вогняний порив боротьби, 

Це наша згуртованість дружня, 

Це пісня нової доби. 

Це юність, це клич поколінням, 

Що йдуть крізь життєву грозу, 

Це слава твоя, Україно, 

Золотий непокірний тризуб. 



24 

 

5-й учень: Пісня – душа народу, національні гімни – прояв його 

волелюбних прагнень, духовно-патріотичних устремлінь. Втративши свою 

державність, Україна кілька століть не мала і свого національного гімну, його 

заступали патріотичні пісні, що не охоплювали долі всього народу, 

розмежованого кордонами Австро-Угорської та Російської монархії. 

6-й учень: Яскравим виявом патріотично-національних почуттів українців 

єдиної нашої землі стала поява вірша поета й етнографа Павла Чубинського 

«Ще не вмерла Україна» . Жодному нашому творові української літератури не 

судилася така велична і трагічна доля. Велична, бо в ньому втілена споконвічна 

мрія народу стати суверенними, здобути волю, виражена незламна віра у 

відродження України. Трагічна, бо понад століття пісню-гімн переслідували, 

вбивали, забороняли та як не силкувались – не вбили. 

1-й учень: Із піснею-гімном пов’язані вікові поривання нашого народу до 

незалежності, яка в наш час стала реальністю. Тому нова незалежна Україна 

обрала мелодію і слова пісні «Ще не вмерла Україна» за свій Державний гімн. 

Пісня, яка понад століття одухотворювала національно-духовні поривання 

народу до своєї незалежності, кликала народ до святої волі. Згодом Президія 

Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Гімну України. 

Указ Президії Верховної Ради України про Державний гімн України: 

1. Затвердити музичну редакцію Державного гімну України, автором музики 

якої є М.М.Вербицький. 

2. Запровадити повсюдне виконання Державного гімну України, затвердженого 

цим Указом від 6 січня 1992 року. 

 

(звучить гімн «Ще не вмерла Україна») 

2-й учень: 
Ти не загинеш, Україно 

Ти не загинеш, Україно!  

І мова прадідна твоя, 

Що кожне слово в їй перлина, 

Не вмре повік. І світ-зоря, 

Твоя зоря засяє. 

Поглянь – слов’янство оживає 

І сили пробує свої: 

Ганебні ярма розбиває, 

До купи всіх синів скликає.. 

А то ж усе брати твої!.. 

Ні, не умре ніколи мова, 

Якою син співає твій, 

Якою люд скликав Підкова, 

Богдан славетний і Палій, 

Якою Січ буйна лишала, 

Якою наш Кобзар співав, 

Яка степи опанувала, 

І мільйони опанувала, 
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І мільйони об’єднала 

Людей-братів! 

        3-й учень: 

Хто не чував 

Пісень по селах вечорами 

І жартівливих, і сумних? 

То долю рідними словами 

Народ виспіває у їх. 

О, ні, Вкраїна не загине! 

Коли народний океан 

Співа,неначе той орган, 

Є сила в нім – душа єдина. 

М.Чернявський 

 

(звучить пісня «Ой, у лузі червона калина похилилася») 

        4-й учень: На цьому наше свято закінчено. Любіть свою Україну, 

гордіться нею, примножуйте її славу, бо ми того варта. Слава Україні! 

 

 

 

ПРИЙДИ ДО СЕРЦЯ, УКРАЇНО, БЛАГОСЛОВИ ДОБРОМ 

МЕНЕ! 
 

Мета:виховувати в молоді та учнів почуття патріотизму, національної гордості, 

любові до рідного краю, повагу до батьків, природи, землі-годувальниці, 

розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні; 

формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу.  

Обладнання: святково прикрашена класна кімната; стіл з вишитою 

скатертиною, хліб-сіль, букет калини; виставка книг про державну символіку, 

звичаї традиції українського народу. 

  

Земле рідна!  

Мозок мій світліє,  

І душа ніжнішою стає,  

Як твої сподіванки і мрії  

У життя вливаються моє  

(Василь Симоненко)  

Вчитель: Рідний край...Він починається від батьківського порогу, стрункої 

тополі, твоїх воріт, з барвінку, який ніжно стелиться по садочку. Найсвятішими 

для нас є слова Україна, Батьківщина. Адже Батьківщина - це не тільки 

Україна, а й рідна домівка і те місце, де ти народився і виріс, де минули 

найкращі роки твого життя. 

Мати і земля...Земля і мати... Це роботящі руки наших прабабусь, бабусь, 

які за тяжкі роки підняли до життя нашу землю, полили її гіркою сльозою, 

засіяли молодим життям.  
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Як сказав поет: 

Орали землю, сіяли жита.  

Рушали в бій до Змієвого валу...  

і нива пращурів - земля свята -  

Сто сотень поколінь нагодувала.  

 

        Усе, іде, народжується з чистих помислів, добра, злагоди, живе, розквітає 

на землі доброю правдою. Все на світі має душу. Має душу і наша земля. Як 

наші предки сприймали душу рідної землі?!  

Учень:  Народ глибоко поважає землю і називає її матір'ю: "Земля -наша 

мати, бо вона годує і людей, і тварин". Тому при поклонах цілують землю. 

Землею клянуться, як чимось святим. Клятва та найстрашніша, коли при її 

проголошенні цілують землю. «Клянуся землею!» - вигукнув впевнений в собі 

лицар-козак, цілуючи землю, або навіть з'їдаючи її!  

Вчитель: Треба за життя подумати про своє місце на землі рідної України, 

подумати про те, чи скажуть про тебе люди добре слово, яку пам'ять залишиш 

після себе, яким ти був сином чи донькою для своєї матері - України, для своїх 

батьків.  

Пам'ять роду і почуття патріотизму тісно пов'язані між собою. Адже від 

шанування батьків йде шанування рідної землі - Батьківщини. Шанування 

батьків - один з найсвятіших обов'язків людини, а також її неоплатний борг. 

Батьки нас зростили, виховали, навчили добра, і як же не відплатити їм 

пошаною, любов'ю, ласкою. А власне, вони тільки цього на схилі літ і хочуть 

від нас. Скупимося ми на ласкаві слова для своїх рідних і тільки тоді, як 

втрачаємо їх, відчуваємо провину. Тож дорожіть, діти, кожним днем, прожитим 

разом із батьками, допомагайте їм у всьому. 

  

(Звучить пісня "Батько і мати" О.Злотника)  

(Заходять батьки, юнак, дідусь та бабуся) 

 Бабуся: У які світи тебе, внучку, не поведе життя, пам'ятай: найдорожче в 

ньому - твоя Батьківщина, земля, на якій ти народився. 

 Мати:  
Можна все на світі вибирати, сину,  

Вибрати не можна тільки Батьківщину.  

Можна вибрать друга і по духу брата,  

Та не можна рідну матір вибирати.  

 

(Простягає сину вишитий рушник)  

Візьми на щастя. Він тебе завжди поверне до отчого дому.  

Юнак: Я буду пам'ятати, мамо, бо Україна і світ наді мною стоять.  

Україна і Світ - два крила мого лету.  

Вони в серці моєму безмежно дзвенять,  

Вони з духом моїм поєднали планету.  

Без Вкраїни мені не являється Світ,  
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А без Світу для мене немає Вкраїни.  

Бо для мене вони, як отой моноліт,  

Без якого не бачу в собі я людину.  

Україна і Світ - ніби райдуги дві,  

- Що з'єднались у райдугу вічно єдину,  

Україна сія у красі світовій,  

Світ мені осіяв чарівну Україну.  

Батько: Швидко пролетять шкільні роки. Колись захочеш їх зібрати по 

шляхах широких, але не збереш, бо немає вороття в минуле. Кожний прожитий 

день рахуй добрими справами, бо без добра немає людини, адже вона з сього 

бере свій початок. І від цього світ людяніє. 

 Бабуся:  

Сказав мудрець:  

Живи, добро звершай!  

Та нагород не вимагай.  

Лише в добро і правду віра  

Людину відрізни від мавпи й звіра.  

Дідусь:  

Хай оживає істина стара;  

Світ починається з добра!  

Бабуся: А ще, мій онучку, хліб - усьому голова. Хліб наш насущний. Це 

найвищий здобуток нашої праці, глава дому, із мозолистих рук предків узяли 

ми його собі у спадок. На жаркому черені випечений у капустяному листі, 

вистояний, обплетений передвечірньою райдугою, пахощами любистку, м'яти, 

татар-зілля, запах якого порівнюється з принадним маревом найтонших 

парфумів. Вишептаний на молитві, він не має ціни (Дає юнакові кусань хліба).  

Візьми його він додасть тобі сили, зніме втому. Оцей кусень знає ціну життя і 

смерті. До нього ми простягаємо руки з дня народження, вклоняємося йому 

перед смертю.  

Батько:  

«Не кидайся хлібом - він святий», -  

В суворості ласкавій,  

Бувало, каже дід старий  

Малечі кучерявій.  

Бо красен труд, хоч рясен піт,  

Бо жита дух медовий  

Життя несе у людський світ  

І людські радить мови.  

Хто сіє-зерно золоте,  

В землю палку, невтомну,  

Той сам пшеницею зросте  

На полі вселюдському.  

Дідусь: Шануйте славні традиції, звичаї нашого народу, пам'ятайте завжди 

і скрізь, що ви діти козацького роду, онуки славних пращурів, що не корилися 

ні кровавій орді, ні мечу, ні кулемету, а свято вірили в майбутнє своєї держави.  
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Вчитель: Вперше незалежність була проголошена за часів Богдана 

Хмельницького. Друге проголошення пов'язане з Центральною радою, коли 

холодним осіннім днем 9 листопада (за старим стилем) 1917 року Михайло 

Грушевський на багатотисячному вічі міста Київ урочисто проголосив III 

Універсалом про цю визначну подію. Втретє за історією України проголосили 

незалежність у 1991 році. Сьогодні, коли ми святкуємо річницю незалежності 

України, ми не можемо не згадати символи нашої держави.  

Учень: Пісні М.Вербицького на слова П.Чубинського "Ще не вмерла 

Україна" судилося стати гімном. Саме ця пісня змогла об'єднати навколо себе 

патріотів, одержимих єдиною метою - побудовою соборної незалежної України. 

Про утвердження нашої державності й самостійності свідчить і те, що ми маємо 

герб України - тризуб.  

Учень: Існує близько 400 версій, які пояснюють походження тризуба. Він 

графічно передавав єдність жіночого і чоловічого начал. Вважають, що це 

уособлення трьох природних стихій - повітря, води, землі. Тризуб як знак 

князівської власності широко використовувався в Київській Русі.  

        Акт соборності України проголосили 22 січня 1919 року, лише тоді 

державним гербом став золотий тризуб на синьому тлі.  

Вчитель: А прапор з синьо-жовтими кольорами мотивований такими 

міркуваннями: символами України є чисте небо та пшеничне поле.  

Державні символи - це святиня, і ставлення до них теж повинно бути святе. 

Хочеться, щоб і наші громадяни виконували гімн з таким трепетом, як це 

роблять американці.  

Вчитель: Великий державний правотворчий шлях відтворений у 

Конституції України. У законі чітко записано, що державною мовою є 

українська. 53-тя стаття гарантує кожному безкоштовну повну загальну 

середню освіту, гарантує право вивчення наук рідною мовою. Багато громадян 

України хочуть, щоб із прийняттям Конституції за один день все змінилося. 

Історія - це діяльність людини, яка прямує до своєї цілі; це діяльність всього 

народу, який іде до своєї мети. А яка вона, мета українського народу? Боротьба 

за зміцнення власної держави! Україна повинна посісти гине місце серед 

рівноправних держав світу. Шлях до того довгий і тернистий. Зроблено лише 

перші кроки, а попереду - тяжка праця, найвиснажливіша боротьба.  

Батько: Ми віримо в сили розуму свого народу, який повинен сам 

вирішувати свої національні проблеми, а не чекати допомоги від інших. Доля 

України - в наших руках.  

Юнак:  
Ні, не згине Україна  

В печальній неволі:  

Ми відродим землю предків  

Для кращої долі.  

Розбудуєм, уквітчаєм  

Україну гідно.  

Чим пишається кохана,  

Примножимо плідно.  
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Вчитель: Україна - країна трагедій і краси,  країна, де найбільше люблять 

волю і найменше знали її. Ви - майбутнє України. Тож своїми знаннями, 

працею, здобутками підносьте культуру, славте її. Будьте гідними своїх 

предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте 

свій народ і йога мелодійну мову. Шануймо себе і свою гідність - будемо 

шановані іншими!  

 

 

Гра-вікторина «Моя країна – незалежна Україна» 
Жити в Україні – це означає знати її історію, пам´ятати своїх героїчних 

предків, які здобували незалежність нашої держави. Недарма в народі існує 

мудрий вислів: «Людина, яка не знає історії своєї Батьківщини, не має 

майбутнього». 

1 конкурс – «Історичний» 

Питання для 1 команди: 

1. Яке місто називали «матір´ю міст руських»? (Київ) 

2. Коли ми святкуємо День Незалежності? (24 серпня) 

3. Назвіть імена трьох братів, засновників міста Київ. (Кий, Щек, Хорив) 

4. Назвіть головну річку України. (Дніпро) 

5. Назвіть національні символи України. (Герб, Прапор, Гімн) 

Питання для 2 команди: 

1. У якому році булла прийняти Конституція України? (28 чепвня 1996р.) 

2. Що означає слово «козак»? (Вільний чоловік) 

3. Назвіть ім´я першого Президента незалежної України. (Леонід кравчук) 

4. Назвіть найвидатнішого гетьмана України. (Богдан Хмельницький) 

5. Назвіть перші рядки Гімну України. («Ще не вмерла Україна ні слава, ні 

воля») 

Яке різноманіття художніх творів оточує нас. Це казки і оповідання, вірші та 

байки. Вони добрі і повчальні, знайомлять нас зі своїми героями та вчать, як 

житии у гармонії з природою та любити свій рідний край. 

 

2 конкурс – «Літературний» 

Питання для 1 команди: 

1. До якого календарного циеклу відноситься пісня: «Щедрик, щедрик, 

щедрівочка, Прилетіла ластівочка…»? (Зимового) 

2. Хто автор вірша: Тече вода в синє море, та не витікає; Шука козак свою 

долю, а долі немає? (Т.Шевченко) 

3. Володимир Винниченко про свого літературного героя сказав так: «Наче 

біс який сидів у хлопцеві!.. спокій був його ворогом…» Назвіть його. 

(Федько-халамидник) 

4. Назвіть справжнє ім´я Лесі Українки. (Лариса петрівна Косач) 
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5. Який поет народився на Кіровоградщині, автор повісті «Звук павутинки»? 

(Віктор Близнець) 

Питання для 2 команди: 

1. У творі якого сучасного письменника розповідається про Карафольку, 

Яву, Контрибуцію, Геменготепа, тореадорів? (всеволод Нестайко 

«Тореадори з Васюківки») 

2. Які річку Олександр Довженко назвав «зачарованною»? (Десну) 

3. Які твори писали Григорій Сковорода, Петро Гулак-Артемовський, Євген 

Гребінка, Леонід Глібов? (Байки) 

4. Назвіть ім´я українського гумориста і сатирика, якому належать ці рядки: 

«В темну нічку-петрівочку сон мені приснився, Що славетний Тарас 

Бульба в Києві з´явився. Іде козак Хрещатиком, іде бадьориться. – Яка ж 

тепер, - каже, - гарна та пишна столиця!» (П. Глазовий) 

5. Як звали батька Тараса Шевченка? (Григорій) 

У кожного народу, кожної країни є свої звичаї та традиції. Є вони і в 

українців. Їх треба знати і поважати, адже це наша історія, наша самобутня 

душа і культурна спадщина. 

 

3 конкурс – «традиції та звичаї» 

Питання для 1 команди: 

1. Який український продукт називають українським «наркотиком»? (Сало) 

2. Варені вироби з тіста, можуть бути начинені капустою, вишнями, 

картоплею, вишкварками. (Вареники) 

3. Традиційна українська перша страва, а її поїдання супроводжується 

справжнім культом. (Борщ) 

4. Який глиняний посуд одягали на голову чоловіка-українця, щоб стрижка 

булла рівною і красивою? (Макітра) 

5. Назвіть дерева-символи України. (Дуб, тополя, верба) 

Питання для 2 команди: 

1. Який виріб із борошна українці вважають найбільшою святинею? (Хліб) 

2. Яку рибу козаки носили на голові? (Оселедець) 

3. Який кущ українці вважають своїм символом? (Калина) 

4. Національні барви українців. (Жовто-блакитні) 

5. Як називається мистецтво розмальовувати яйця? (Писанкарство) 

Кожен народ має свою літературу, свою рідну мову. Для нас – це українська 

мова – мова наших предків, мова кохання, музики, мова єднання. 

 

 

4 конкурс – «Знавці української мови» 
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Перед вами кроссворд. Завдання для нього дані російською мовою, а ви 

повинні перекласти їх та записати українською. Будуть підказкою і вже вписані 

перші літери. 

 

Завдання для 1 команди: 

1. Скамья 

2. Баня 

3. Лакомство 

4. Водяная лилия 

5. Ласковый 

 

Завдання для 2 команди: 

1. Угол 

2. Шар 

3. Цыплёнок 

4. Кудри 

5. Пулемет 

 

5 конкурс – «Тема на вибір» 

Команда, яка набрала за результатами 4-х конкурсів більшу кількість 

балів, має право першою обирати тему. 

 

1 тема. «Знай, вивчай свій рідний край»: 

1. Які корисні копалини добувають на території Добровеличківського 

району? (А. Граніт; B.Вугілля; C. Золото; D. Залізна руда) 

2. Назва цієї річки, у перекладі з фракійської означає «швидкий, прудкий, 

стрімкий». ( А. Інгул; B. Чорний Ташлик; C. Ятрань; D. Синюха) 

3. Які ґрунти переважають на Кіровоградщині? (А. Глинисті; В. Чорнозем; 

С. Піщані; D. Болотні ґрунти) 

4. Як називалось м. Кіровоград у минулому? (А. Єлизаветинск; В. 

Єкатиринославль; С. Єкатеринбург; D. Єлисаветград) 

5. На території якого району знаходиться географічний центр України? ( А. 

Компаніївського; В. Новоархангельського; С. Добровеличківського; D. 

Олександрійського) 

2 тема. «Гордість України»: 

1. Українська співачка, переможець конкурсу «Євробачення», 2004 рік. ( А. 

Руслана; В. Ані Лорак; С. Світлана Лобода; D. Софія Ротару) 

2. Перший космонавт незалежної України ( А. Георгій Береговий; В. Леонід 

Каденюк; С. Сергій Корольов; D. Юрій Гагарін) 

3. Ім´я українського футболіста, який має таке ж прізвище, що й великий 

поет, автор «Кобзаря». ( А. Богдан; В. Степан; С. Андрій; D. Василь) 

1 Л А   

2 Л А    

3 Л А     

4 Л А      

5 Л А       

1 К У  

2 К У   

3 К У    

4 К У     

5 К У      
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4. Танцювальний вуличний проект, що не має аналогів у світі, у якому 

приймає участь надзвичайно велика кількість учасників-танцюристів. ( А. 

Брейк-данс; В. Майдан´s; С. Танцюють всі; D. Танці з зірками) 

5. Брати-велетні, «сталеві кулаки» яких прославили Україну на весь світ. (А. 

Брати Борисенко; В. Брати Акробати; С. Брати Кличко; D. Брати 

Пономаренко) 

Підбиваються підсумки вікторини, нагороджується команда-переможець. 

 

 

 

Прислів´я, приказки та крилаті вирази  про Батьківщину 

(Україну), рідну мову і український народ. 

 Без верби і калини нема України 

 Вкраїна — мати, за неї треба головою стояти. 

 Грудка рідної землі дорожча за золото. 

 Де рідний край, там і рай. 

 За морем тепліше, та вдома миліше. 

 За рідний край — хоч помирай. 

 За рідною землею і в небі скучно. 

 З рідної сторони і ворона мила. 

 Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. 

 Наша слава — Українська держава. 

 Розлука навчить рідний край любить. 

 Свій край — як рай, а чужа країна — як домовина. 

 Своя земля — мати, чужина — мачуха. 

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

     Сенека  

 Мила нам добра звістка про наш край: вітчизни і дим для нас солодкий.  

     Г. Державін  

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

     Д. Байрон 

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

     В. Бєлінський  

 Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших.  

     Д. Лихачев 

 Для нас дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі; але всі уявлення про 

любов до чого-небудь поєднані в одному слові «вітчизна».  

     Цицерон 

 Забудеш рідний край — твоє всохне коріння.  

     П. Тичина  

 Патріотизм — це не любов до ідеї, а любов до вітчизни.  

     В. Распутін  
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 Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом.  

     Ч. Айтматов  

 Де немає свободи, там немає і вітчизни.  

     П. Гольбах  

 Задля батьківщини треба жертвувати навіть славою.  

     Латинське прислів’я  

 Хто батьківщині добре слугує — вельможних предків не потребує.  

     Французьке прислів’я  

 В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина.  

     Л. Костенко  

 В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.  

     Т. Шевченко 

 Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води — моя 

Україна.  

     В. Сосюра  

 І дим батьківщини солодкий.  

     Овідій  

 Кожному мила своя сторона.  

     Г. Сковорода  

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

нову і мову її солов'їну.  

     В. Сосюра  

 Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.  

     В. Симоненко  

 Народе мій, як добре те, Що ти у мене є на світі.  

     М. Вінграновський  

 Нема на світі України, Немає другого Дніпра.  

     Т. Шевченко  

 Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть.  

     Т. Шевченко  

 Ті, що виїздять за море, міняють небо, а не душу.  

     Горацій  

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

     В. Еллан  

 Ще не вмерла України і слава, і воля...  

     П. Чубинський  

 Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас.  

     Л. Костенко  

 А ти, моя Україно, Безталанна вдово.  

     Т. Шевченко  

 Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно 

прекрасна, Пісень і волі сторона.  

     Олександр Олесь  
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 Мова — це глибина тисячоліть.  

     М. Шумило 

 Українці — стародавній народ, а мова "їхня багатша і всеосяжніша, ніж 

персидська, китайська, монгольська і всілякі інші.  

Е. Челебі  

 Хай живе велика російська мова, але хай живе і солодко-співуча, ні з чим не 

зрівнянна українська мова.  

     В. Солоухін  

 Я дуже люблю <...> народну українську мову, звучну, барвисту й таку м'яку.  

     Л. Толстой  

 А пісня — це душа. З усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі 

неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа.  

     І. Драч  

 Народна пісня — духовне обличчя нації.  

     А. Міцкевич  

 Пісня — це коли душа сповідається.  

     Г. Тютюнник  

  Українська пісня — це бездонна душа українського народу, це його слава.  

     О. Довженко  

 Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу.  

     О. Довженко 
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