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Ми українці! Честь і слава незламні! 

 З початком 2022 року настали значні випробування для українського 

народу. Українська держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї 

незалежності, зустрілась з величезною перешкодою – проти України була 

розв’язана повномасштабна війна. Це зумовлює важливість актуалізації питання 

формування активної громадянської позиції, національно-патріотичного 

виховання в освіті. 
 Саме патріотизм є найнадійнішим союзником у цій визвольній війні. 

Минулий навчальний рік розпочинався в умовах відносного миру у нашій країні 

(за винятком окремих районів Донецької та Луганської областей), а закінчувався 

в умовах військового стану, під завивання сирен, іноді під обстрілами, в умовах, 

коли була необхідність переселення в більш безпечні регіони України та 

зарубіжжя. Новий 2022-2023 навчальний рік буде розпочато в умовах війни. 

 Наші відважні збройні сили кують перемогу на фронті, дорослі роблять 

усе для перемоги в тилу, навіть діти шукають способи допомоги армії. Але всі 

українці від малого до великого мають розуміти, за що точиться героїчна 

боротьба – за збереження незалежності нашої держави і нації. 

 Тому перший урок цього навчального року має бути присвячений ще 

більш глибокому усвідомленню молоді, що ж таке Батьківщина, держава, 

патріотизм, якими були, є і мають стати українці, щоб ні у кого ніколи не 

виникало бажання нав’язувати українцям, як їм жити, з ким дружити, якою 

мовою говорити і куди рухатися у розвитку своєї суверенної незалежної 

держави. 

Тема першого уроку: «Ми українці! Честь і слава незламні!» 

Метою першого уроку є виховання: 

• почуття гордості й приналежності до незламного українського народу, 

який героїчно боронить власну державу, і як наслідок — готовності до 

посильної участі у справі захисту суверенітету України та відновлення її 

територіальної цілісності, долучення до волонтерського руху, допомога 

армії; 

• глибокої пошани до загиблих героїв і віншування їх світлої пам’яті; 

• поваги до Збройних сил України й усіх причетних до справи захисту 

нашої Вітчизни і вдячності їм; 

• співчуття до людей, скалічених війною, до родичів тих, хто загинув на 

війні, тих, хто втратив житло або був змушений його покинути; 



• стійкості до впливів пропаганди країни-агресора. 

 Пропонуємо інформацію для проведення першого уроку (додається).  Не 

можна забувати і про те, що сьогодні мужньо боронять незалежність нашої 

держави педагогічні працівники Київського професійного коледжу з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою та багато випускників, серед яких є 

загиблі — біль і гордість нашого педагогічного колективу. Рекомендуємо 

вшанувати їх пам’ять та всіх, хто віддав своє життя за волю України, хвилиною 

мовчання о 09.00. Під час уроку можна обговорити зі здобувачами освіти такі 

запитання: 

• Як ви пережили ці важкі місяці війни? 

• Що ви знаєте про наслідки війни? (За час війни пошкоджено більше 1000 

навчальних закладів, більше 600 дитячих садочків та більше 700 дітей поранено 

через це вторгнення російської федерації). 

• Яка територія охоплена воєнними діями? (Близько 20% нашої Держави 

знаходиться під тимчасовою окупацією. Це деякі громади Донецької, 

Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Дніпропетровської області) 
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Додаток 

 

Ми українці! Честь і слава незламні! 

Не журися, Україно, 

панно синьоока. 

Твоя доля, як той сокіл, 

ще злетить високо. 

Її турки не спалили, 

ляхи і татари, 

Бог поможе - переможем 

і московські хмари ... 

Сьогодні, 1 вересня 2022 року, спливає 190 день повномасштабної війни. 190 

днів, які ми вже точно ніколи не забудемо. 190 днів війни, які змінили всіх і 

кожного українця назавжди! Ось уже 190 днів за наказом кремля йде війна на 

території нашої української землі.  Українська армія і український народ 

витримали цей найтяжчий удар, який міг зруйнувати багатьох. Але не нас, так 

як для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, де ми народилися, де 

живуть наші батьки, рідні, де поховані наші предки. Це – наша рідна земля, 

наша Україна. Українці мають гордитися своєю країною і своїми символами, які 

є віддзеркаленням державності і свободи. У кожної людини є щось таке рідне, 

сокровенне, без чого вона навіть не може уявити свого життя. Рідний 

батьківський дім – єдине місце, де ми почуваємо себе затишно й привітно. І де б 

людина не жила, а зі своїм краєм вона з’єднана невидимою ниточкою, яка не 

відпускає від себе, живить душу рідним теплом і дає наснагу. 

За цей час наші збройні сили встигли здобути важливі перемоги та проявити 

себе, показати міць і злагодженість у битвах, а народ країни – продемонструвати 

світу справжню витримку та уміння відстоювати свої землі та незалежність!  

24 лютого, коли РФ розпочала цинічне військове вторгнення в Україну, західні 

розвідки та уряди багатьох країн прогнозували, що Київ впаде за 2-3 дні, а вся 

країна – за лічені тижні. Цього не сталося і не станеться!  

Навіть більше – ці 190 днів війни показали, що українське військо здатне 

успішно оборонятися та навіть наступати попри суттєву перевагу противника в 

озброєнні та живій силі. Довіра та вдячність нашого народу до Збройних Сил 

України, територіальної оборони – безпрецедентні. Українське суспільство 

згуртувалося і активно працює задля однієї мети - нашої перемоги та допомагає 

військовим усіма силами, демонструючи світу, що ми єдині. 

За ці дні ми змінили сльози на міць і тримаємо оборону на усіх фронтах – 

військовому, економічному, інформаційному, освітньому, гуманітарному, 

господарському … . Військові, добровольці, ветерани, волонтери, рятувальники, 

лікарі, освітяни, журналісти, комунальники,  -усі мирні українці зупиняють 

ворога на шляхах і підступах, розвінчують пропаганду, тримають стрій і щодня 

наближають нашу перемогу! Сьогодні українці всі як один працюють задля 

найщасливішого дня в житті кожного із нас – нашої перемоги. Наша перемога 

залежить від кожного з нас – від того, що ми робимо, про що думаємо, у що 

віримо і чи стаємо ми кращими, проходячи через надскладні випробування.  



На сьомому місяці війни українці демонструють хороший рівень життєстійкості 

та згуртованості. За цей час суттєво зросло почуття гордості за власну країну –

 понад 80% українців відчувають гордість за свою країну і 98% 

самоідентифікують себе, як громадяни України (за результатами нещодавнього 

дослідження соціологічної групи «Рейтинг»). 

Сьогодні ми єдині, як ніколи! Усі – починаючи з воїнів, які боронять країну від 

агресора; рятувальників, які під обстрілами продовжують витягувати з-під 

завалів людей; пожежників, які приборкують вогонь 24/7; лікарів, які рятують 

життя у сховищах і підвалах; працівників, які продовжують працювати і 

підтримувати економіку України; освітян – які навчають дітей та молодь, 

незважаючи ні на що; владу, яка звертається до усього світу за підтримкою та 

допомогою! 

Очевидним є те, що війна стала надприродною силою, яка об’єднала українців в 

один міцний кулак. Кожен українець, який прагне побачити кінець орків-

загарбників усім своїм єством, думками і вчинками робить усе для перемоги. 

Інформаційні повідомлення рясніють фактами жертовності українців на 

потреби української армії. Крім цього, кожна справа, метою якої є допомога 

війську, має патріотичний і глибокий духовний зміст. Україна стала справжнім 

прикладом свободи, сміливості, звитяги, незламності духу та щирої любові до 

своєї країни.  Світ подивований єдності українців, якої не бачив дотепер. Усі 

цивілізовані країни захоплюються стійкістю нашої держави, мужністю наших 

воїнів та єднанням народу у боротьбі за свою волю, незалежність та цінності. 

Змінилися риторика ворога, зміцніла наша віра, зросла підтримка 

цивілізованого світу, так як сьогодні наша держава щодня бореться за цінності 

та свободу всього світу. А Європейський рух України має чіткий вектор і шлях. 

Нас підтримують країни-союзники, підтримує європейське суспільство. 50 

посольств різних країн повернулися до столиці, що є ще одним свідченням віри 

у нашу перемогу.  

Українці повертаються до роботи та до своїх домівок. У кожного з нас стало 

більше завдань і ще більше праці попереду, бо переконані, що колективна 

робота, яка має глибокий духовний зміст, послужить намірам і бажанням жити в 

самостійній вільній Україні! Тому ми не маємо права зупинятися! 

Українці «звикли» до комендантської години, вже спокійніше дивляться новини, 

критичніше сприймають інформацію, перевіряють факти. Але рахують кожен 

день війни і пам’ятають гірку ціну кожного нового дня. Продовжують 

оборонятися, працювати, підтримувати і вірити! Вірити і допомагати Збройним 

силам України – нашим Героям. А ви знаєте, що Герої не вмирають. Вони 

живуть у наших душах, торкаються струн наших сердець. Пам'ять про невинно 

вбитих згуртовує нас, живих, дає нам силу та волю, мудрість і наснагу для 

зміцнення власної держави на власній землі. Наші солдати, якими сьогодні 

пишається весь народ, ніколи не дозволять здійснитися ворожим планам. Бо в 

їхніх серцях горить вогонь любові до рідної землі і велика віра в перемогу. 

На рубежі сьомого місяця ми вже не гадаємо, коли закінчиться ця страшна 

війна, а робимо все необхідне для її завершення. І з кожним днем ми стаємо 

міцнішими, а наша перемога – ближчою! 



Війна увірвалася в наше життя хижим чорним птахом - і навіки залишила 

незагойні рани у згорьованих материнських серцях, і не лише материнських. 

Зранене ворогом серце нашої Вітчизни озивається глибоким болем у серцях 

українців, тому що найстрашніше у війні - це наслідки від її жахливих рук. 

Проте як би там не було, ми маємо вчитися і на болючих, і на світлих сторінках 

нашої історії, але головне – цінувати кожну мить свого життя, яка ніколи не 

повториться, бути сповненими надії, мрій, віри у перемогу та мирне майбутнє. 

Ми щиро і уклінно вдячні кожному, хто боронить українську державність. 

Дякуємо нашим військовим, добровольцям, рятувальникам, волонтерам, 

дипломатам, освітянам, лікарям, медійникам, усім, хто інформує світ про нашу 

боротьбу й воєнні злочини проти українського народу, працює та молиться за 

перемогу, а також усім, хто відстоює нашу свободу та право жити на рідній 

землі! Усім, для кого Україна має значення! 

Тому завершенням першого уроку з наших вуст звучить гасло: 

Душу Богові, життя Україні, честь собі! 
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