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Розробила: викладач 

Баранська Н.М.

КПК з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою

« МИ –УКРАЇНЦІ , 
народ нездоланний»

«Герої завжди поміж нас»;



Україна

Є багато країн на землі,
В них – озера, річки і 
долини.
Є країни великі й малі,
Та найкраща завжди 

Батьківщина.



Мета: формування в учнів розуміння єдності й

цілісності України, її багатонаціонального народу як

національної ідеї розвитку вільної, незалежної,

демократичної держави.

Завдання:
- Повторення основних історичних подій становлення

державності України;

- формувати готовність служити Батьківщині своєю працею

та стати на захист державних інтересів країни;

- виховувати повагу до державних символів та шанобливе

ставлення до традицій української державності.

- Вшанувати пам’ять загиблих;

- Розвивати почуття особистої відповідальності за долю держави

та українського народу.

ТЕМА УРОКУ  : « МИ –УКРАЇНЦІ , народ 
нездоланний». «Герої завжди поміж
нас»



Нелегкі часи нині для нашої країни.

На початку революційних подій, коли нікому і в голову не могло 

прийти, чим усе обернеться, слова «Слава Україні! Героям 

Слава!»видавалися простим вітанням. 

Минуло багато часу  від початку протестів і уже, мабуть, ні в кого 

немає сумнівів, хто ці герої. Небесна Сотня. Ті, хто віддали життя за 

кожного з нас. Ці слова перестали бути просто вітанням. Це і 

віддання шани найкращим, котрі в найважливіший момент не 

злякалися і пожертвували собою заради кращого життя усіх в цій 

країні, а також і засвідчення справжнього подвигу.

Тож , давайте вшануємо загиблих героїв на заході та сході, а також 

в центрі столиці хвилиною мовчання!

Україна – це наша земля, наша країна з багатовіковою історією, мальовничою 
природою, чарівною піснею і мудрими співучими людьми. За словами Тараса 
Шевченка: "у своїй хаті - своя сила, і правда, і воля". Ці слова дуже актуальні в 
наш нелегкий буремний час. І дуже важливо, щоб це розуміли наші діти, 
наші майбутні будівники та захисники рідної Батьківщини. 





Максим Бендеров 
служив в окремому 
полку спеціального 
призначення та був 
чемпіоном України 
з панкратіону.





Імена славних звитяжців – героїв, які віддали 
своє життя за щастя народу України

 Байда Вишневецький;

 Іван Сірко;

 Петро Канашевич  –
Сагайдачний;

 Богдан Хмельницький;

 Іван Мазепа;

 Іван Гонта;

 Максим Залізняк;

 Устим Кармелюк.



Діячі науки, культури і мистецтва, які звеличали 
нашу державу своїм талантом

 Тарас Шевченко;

 Леся Українка;

 Іван Франко;

 Соломія 
Крушельницька;

 Іван Козловський;

 Оксана Петрусенко;

 Михайло Грушевський.



Український 
національний одяг

 Вишиванка;

 Віночок;

 Шаровари;

 Пояс та чоботи. 



Державна 
символіка -
зовнішня 
атрибутика країни у 
формі знаків, 
символів, кольорів, 
яка репрезентує 
національно-
державницьку ідею. 
Основними 
атрибутами 
державності є герб, 
гімн та прапор.



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. 
Прапор є офіційною емблемою 
України. 
Тому щороку 23 серпня на 
вшанування багатовікової  
історії українського 
державотворення, святкується 
День українського ПРАПОРУ!



Наш прапор
Небеса блакитні сяють з глибини,
А пшеничні й житні мерехтять 

лани.
Образ цей не зблідне, хоч минуть 

жнива,
Це знамено рідне – злото й синява.
Прапор наш, як літо, в сонці 

майорить –
По долині жито, по горі блакить. 

Д. Павличко



Конституція – це Основний Закон держави. 
Нова Конституція України була прийнята 28 

червня 1996 року.
Конституція України складається з 

п'ятнадцяти розділів. 



Українці – захисники своєї 
країни



ДОПОМОГА  АТО 

Трагічні події в Україні, починаючи 

з листопада минулого року, 

тривожать та не залишають 

байдужими жодного громадянина 

країни. Кожному з нас необхідно 

усвідомити, за що боролися 

учасники Євромайдану та АТО і 

заради чого вони жертвують своїм 

життям.

ЗА свободу, волю, єдинство, 

незалежність!!!

























































Ви  – майбутнє  України. То ж своїми знаннями, працею, 
здобутками  творіть її культуру, своїми досягненнями 
прославляйте її. Будьте гідними своїх предків, любіть 
рідну землю так, як заповідав великий Кобзар, бережіть 
волю і незалежність України, поважайте свій народ і його 
мелодійну мову. 
Шануймо себе і свою гідність, і шановані будемо іншими.









Озвучка:
учениця  Кушнір Алла,
курсант Диль Євген.


