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Група № 
Професія:  

Тема уроку:  « МИ –УКРАЇНЦІ , народ нездоланний». «Герої завжди поміж 

нас»; 

 

Навчальна мета :  формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її 

багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, 

демократичної держави. 

Розвиваюча мета:  Розвивати культуру мовлення учнів, показати через художні 

засоби милозвучність слова, його неповторну красу та багатство, ознайомлення учнів з 

історичним минулим і сьогоденням. 

Виховна мета:  Виховувати почуття гордості, інтерес до історичної спадщини,  

готовності бути  гідними громадянами своєї країни.   

Методична мета: застосування методів інтерактивного навчання та  критичного 

мислення. 

Завдання: 

-   Повторення  основних історичних подій становлення державності України;  

-   формувати готовність служити Батьківщині своєю працею; 

-    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.  

            Тип уроку: комбінований. 

Вид уроку: мультимедійний урок. 

Методи проведення: словесні (розповідь, метод “відкритий мікрофон”) ;  

наочні ( плакат, презентація);   

Обладнання: мультимедійний проектор. 

Засоби наочності: презентації . 

Міжпредметні зв’язки: історія України,музична культура,українська література. 

 



Хід уроку 

           Організаційний момент 

Налаштування психологічного настрою учнів. Взаємне вітання . 

Актуалізація опорних знань учнів 

Повідомлення теми, мети, плану, епіграфа уроку, проблемного 

завдання.                                                       

 

   Епіграф  

 

                 

Формування нових знань учнів 

 



Урок розпочати висловами про Україну.

Україна

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

Батьківщина.

 

 

 

 

Повторення  основних історичних подій становлення державності 

України.  

 

 

Слово вчителя. 



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. 

 

 

              Вшанування загиблих. 

 

 

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

 

Повторення  основних історичних подій становлення державності 

України.  

Перегляд презентації  під аудіозапис вірша ”До українців” 



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. 

 

  

 

”ДО УКРАЇНЦІВ” 

 

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:  

Де той рік, де той проклятий тиждень і день, Коли ми, українці, забули, що ми українці?  

І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в’ється,  

І що ми на Вкраїні — таки український народ, А не просто населення, як це у звітах дається.  

І що хміль наш — у пісні, а не у барилах вина. І що щедрість — в серцях,  

а не лиш у крамничних вітринах.  

І що є у нас мова, і що українська вона,  

Без якої наш край — територія, а не Вкраїна.  

Я до себе каже і до кожного з вас — Говори!  

Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!  

Запитайте у себе: відколи, з якої пори  

Почали українці себе у собі забувати?  

Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,  

У якому свідомості нашій збагнути незмога,  

Чим солодший од меду нам видався чад забуття  

Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога.  

Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.  

Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.  

Тільки хто ж колись небо нахилить до Ваших могил,  

Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна… 

 

                                                         Історичні факти: 

 

 



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

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!

 

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.

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

червня 1996 року.
Конституція України складається з 

п'ятнадцяти розділів. 

 
 

Слово вчителя . 

Розкриття поняття ” Патріотизм.” 

 

Память , стій! Зупинись на хвилинку.Серце від болю замри.... 

Згадаймо ,трагічні хвилини, 

Згадаймо, Вас, славні сини...! 

Українці – захисники своєї 
країни

 
 

 

 



 
Перегляд презентації. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

  
 

  



  
 

 

 

 
 

 

Підбиття підсумків.

Ви  – майбутнє  України. Тож 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 й шановані будемо іншими.

 

 

 

 
 

Завершення уроку . 

http://jaukrainec.ucoz.ua/photo/patriotichni_svitlini/shevchenko/1-0-357


Перегляд відео ”Молитва за Україну. ” 

”Молитва за Україну” 

До Тебе Господь, у молитві йдемо,  
і в Тебе розради шукаєм.  

Могутній і Сильний зупиниш Ти зло  
і зглянешся над нашим краєм.  
О Боже дай нам з неба миру,  

в кожну сім`ю, в кожну родину.  
Благослови всю Україну,  

підтримай в тяжку годину.  
В покорі сердець Боже ми стоїмо  

і вірим в Твоє проведіння.  
Хто любить Тебе, все для них на добро.  

Чекаємо Твого спасіння  
Від зору Твого не захований світ,  

Ти знаєш думки всі людини.  
Теплом милосердя Свого нас зігрій. Згадай про народ України.  

 

 


