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Я – громадянин і патріот України. 

 
Мета: розширити знання учнів про рідну державу; розвивати у дітей 

прагнення бути свідомими громадянами України та її патріотами; формувати 

переконання в нетлінності духовних скарбів народу, повагу до символів 

України, своїх батьків; спонукати учнів до усвідомлення необхідності бути 

корисним своїй державі; виховувати любов до рідної землі, своєї держави, 

почуття національної гордості та патріотизму. 

Обладнання: стіл з вишитою скатертиною, калина, колосся з пшениці, 
плакати із зображенням символів України, вислові видатних людей, ноутбук, 

мультимедійне обладнання. 

 

           ХТО НЕ ВМІЄ КОХАТИ РІДНИЙ КРАЙ, ШАНУВАТИ СВІЙ 

НАРОД, ТОЙ НЕ ЗМОЖЕ СТАТИ ЩИРИМ ГОРОЖАНИНОМ  УСЕСВІТУ  

( С. Русова, український педагог, 
 прозаїк, літературознавець 

 і громадський діяч ) 

 
         НА ТВОЄМУ ЛЮДСЬКОМУ ШЛЯХУ Є КАМІННЯ, ЯКЕ ТИ 

ПОВИНЕН ПРИБРАТИ, ЩОБ ТИМ, ХТО ЙДЕ ЗА ТОБОЮ, БУЛО 

ЛЕГШЕ. ЯКЩО ЗА СВОЄ ЖИТТЯ ТИ НЕ ПОБАЧИВ ЖОДНОГО 

КАМІНЦЯ Й НЕ ПРИБРАВ ЙОГО, - ТИ НЕ ЛЮДИНА 

 
( В. СУХОМЛИНСЬКИЙ,  

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГ,  

ПУБЛІЦИСТ, ПИСЬМЕННИК) 

 

 

«…Умій побачити себе самого з найвищої вершини – з погляду 

найвищих інтересів рідного народу». 

 

 

( В. СУХОМЛИНСЬКИЙ,  

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГ,  

ПУБЛІЦИСТ, ПИСЬМЕННИК) 

 

 

 

 
Звучить пісня про  Україну 

 

 

 



                             ЛЕГЕНДА ПРО УКРАЇНУ 
 Як тільки Господь Бог створив на Землі народи, вони відразу почали 

просити в нього найкращі землі для поселення. Не поспішали тільки 

українці. Вони були козаками, мандрували по землі, милувалися красою світу 

і нікому не заважали. Якось роззирнулись і побачили, що повсюдно снують 

люди, обживають займані місцини. Тоді пішли й вони до Господа. Побачив 

Творець чубатих вояків і здивувався: 

- А чого вам треба, хлопці? – запитав. 

- Та землі-матері хочемо, Боже. 

- Буде вам земля. Ідіть і осідайте он на тому клаптику між морями, - 

показав пальцями униз. 
- Та там уже іспанці, Боже! 

- Ага, то біля них селіться. 

- Не можемо, Господи, там французи, а далі німці і ще якихось людей 

повно. 

   Подивився Бог згори і переконався, що все вже роздано. А козаки йому 

дуже сподобалися – і не хотів Творець залишати їх без землі. 
- Гаразд, - сказав Господь. – віддам вам он той куточок понад 

Дніпром, що залишив собі на земний рай. То незвичайний куточок – 

раїна. Земля там пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу 

людей ллється пісня. На той куточок будуть зазіхати нечестивці, 
тому його треба пильнувати та боронити. Якщо будете завжди 

такими відважними лицарями, як мені видається, то на тій землі 
станете господарями, а як ні – то рабами нечестивців. 

- Дякуємо, Господи! Буде так, як кажеш. Благослови в дорогу! 

 Поблагословив їх Сотворитель і провів до райських воріт. Відтоді 
господарюють козаки в райській країні і захищають її від усякої нечесті. З 

того часу називають цей райський куточок Україною, а народ – українцями. 

 
Ось і промайнуло веселе тепле літечко. Ви, діти, добре відпочили, 

підросли, подорослішали. Закінчилося ваше шкільне життя. Ви стали на 

першу сходинку вашого дорослого життя, обрали професію по душі. Ласкаво 

просимо вас в наш храм професійного зростання. 

 

Час летить швидко, іноді занадто швидко. Здається, зовсім недавно 

мами читали вам на ніч добрі казки, а от новини вас зовсім не цікавили. 

Минає час, і ви починаєте з цікавістю стежити за випусками новин і добре 

орієнтуєтися в політичних процесах України. Ви починаєте розуміти, що не 

можна залишатися байдужим, що могли б запропонувати свій сценарій 

розвитку країни і, можливо, знаєте як можна вирішити якусь конкретну 

проблему суспільства.  

  



Сьогодні на вас чекає не зовсім урок, а мандрівка сторінками усного 

журналу. Будьте уважні, бо кожен із вас буде активним учасником нашого 

журналу. 

Споконвічна – рідна земля, 

Незалежна – держава моя, 

Вічна і завжди єдина 

Ненька моя – Україна. 

 

    Рідний край, рідна земля, Батьківщина, Україна… Які це прості й 

разом з тим прекрасні і святі для нас слова. Велика і священна любов до 

Батьківщини жила, живе і житиме в усіх чесних і щирих серцях її кращих 

синів і дочок. 

       Сьогодні наш урок пов`язаний з іменем нашої Батьківщини –

України. 

 

ПЕРША СТОРІНКА ЖУРНАЛУ 

«Що я знаю про Україну?» 

1. Цього славного лицаря 15 разів обирали кошовим 

отаманом. Упродовж 20 років він не покладав ратної зброї, проявляючи 

надзвичайний війсковий хист, завзято відстоюючи козацьку волю, 

давні запорізькі звичаї і цілковите самоврядування України. 

Розповідають, що саме він диктував листа турецькому султану 

Магомеду ІV на славнозвісній картині Репіна «Запоріжці пишуть листа 

турецькому султану». 

Назвіть ім`я цього славетного лицаря Запорізької Січі. 
( Іван Сірко – кошовий отаман).  

 

2. У Т. Г. Шевченко було три таланти. Перші два всім відомі: 
поет і художник. 

А який був третій талант? 

( Співак, мав прекрасний голос). 
 

3. Цей князь славився великою любов`ю до книг, до науки, 

культури. За його правління культура Київської Русі, прилучена до 

досягнень христианської цивілізації, Київ став одним із 
найкультурніших і найкрасивіших міст Європи. Він правнук княгині 
Ольги. 

    Назвіть цього князя. 

     (Ярослав Мудрий) 

 

4. Переможцем половців називали літописці цього князя. 

Відтоді половці служили найманцями вже руським князям. За нього 

Київ пережив період піднесення: збудовано нові храми, наповнилась 

державна скарбниця. Грецький цісар Костянтин прислав йому дорогі 
дарунки, між якими був золотий вінець з хрестом зверху, який 



зберігався до наших днів. Це була велика честь для Київської Русі. Він 

був онуком Ярослава Мудрого. Назвіть цього князя. 

( Володимир Мономах. А золотий вінець з хрестом зверху 
називався «шапкою Мономаха») 

5. Найважливіше, що зробив він для України, було те, що сам 

прийняв християнську віру й охрестив весь народ. Відтоді почала 

ширитися в нас наука і освіта. Учені монахи писали українську історію, 

і тому про цього князя ми знаємо більше, ніж про Олега, Ігоря й 

Святослава.  

  Саме він наказав карбувати перші срібні гроші. На    одному боці 
монети було його зображення на престолі, а на другій – тризуб. І назвали 

його Великим, бо зробив він великою і міцною нашу державу. А ще 

називали його «Ясне Сонечко». 

Про якого з князів йшлося? 

(Володимир Великий) 

 

ДРУГА СТОРІНКА ЖУРНАЛУ 

 

Державні символи України. 

 

Давним-давно жила колись жінка. І було в неї три сина. Росли сини 

чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї 
своє життя. Попідростали і вирішили піти у світ прославляти свою матір.  

 

Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому 

золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди. І за трипроменеву 

корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого 

життя, дали першому сину ім`я Тризуб. 

 

Золотий тризуб на блакитному тлі – символ влади. Він зустрічається ще 

з 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 числом казковим, чарівним. У багатьох казках можна знайти 

розповіді про трьох богатирів, про три бажання чи про три дороги. А ще в 

тризубі відображено триєдність життя. Це – Батько, Мати, Дитя, які 
символізують собою Силу, Мудрість, Любов. 

 

Настала черга середнього сина вирушати в дорогу. Йому мати 

подарувала жовто-блакитний одяг. Прославив і він свою матір своїми 

справами. Одержав середній син ім`я Прапор. 

 

Національний Прапор України – це синьо-жовтий прапор. Він теж має 
досить давнє походження. Поєднання цих двох кольорів використовували на 

гербах і прапорах нашого славного народу ще за часів княжої доби.  



 

У символів країни – довгий стаж, 

Де дійсно: і минуле, і сучасне... 

Та зараз синьо-жовтий прапор наш, 

Пишаємося ми, бо це прекрасно! 

У прапорі, мов неповторна мить, 

Два кольори, та в них є все, що треба: 

Це золото ланів, Дніпра блакить, 

Це українське синє-синє небо. 

Бо синє небо – спокій на землі, 
Достаток – колір жовтого колосся... 

 

А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня. 

Адже мама своєму наймолодшому синові подарувала соловейків голос. І 
одержав син за свій джерельний голос, величний спів ім`я Гімн. 

 

Національний Гімн України – це урочиста пісня, символ нашої 
державної єдності, яку понад століття тому написав поет Павло Чубинський 

та композитор Микола Вербицький. Гімн виконується в державі на всіх 

урочистих подіях. 

Слова палкі, мелодія врочиста, 

Державний Гімн ми знаємо усі. 
Для кожного села, містечка, міста – 

Це клич один з мільйонів голосів. 

 

І з того часу йдуть поруч три брати – Тризуб, Прапор і Гімн і 
прославляють рідну неньку. І там, де вони проходять лунає урочиста пісня. 

 

Проведемо конкурс «Знавці політичної термінології» 

1. Основний Закон держави. (Конституція) 

2. Орган виконавчої влади в Україні.(Уряд) 

3. Політична організація, що виборює право на владу, участь 

у її здійсненні.(Політична партія). 

4. Документ, який необхідно мати при собі для одержання 

виборчого бюлетеня? (Паспорт). 

5. Назва українського парламенту. (Верховна Рада України). 

6. Верховний Головокомандуючий збройних сил України. 

(Президент). 

7. Основні символи державної влади. (Прапор, герб, гімн). 

8. Вибори депутатів парламенту проходять кожні…  

(5 років).  
9. Активне виборче право громадянин отримує, коли йому 

виповниться… (18 років). 
10. Людина, яка поважає думку інших, терпляча людина. 

(Толерантна людина). 



11. Хто впливає на вчинки, поведінку, справи інших. (Влада). 

 

ТРЕТЯ СТОРІНКА ЖУРНАЛУ. 

Чим славна наша Україна? 

 

Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій землі – у славній 

Україні. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Історія 

багатовікових державних процесів України складна й суперечлива. 

Український народ завжди демонстрував високий національний дух і 
прагнення жити вільно й незалежно у мирі й злагоді з іншими народами. 

Подолавши всі перешкоди, Україна здобула державний суверенітет.  

 

Г. Сковорода говорив: «З усіх скарбів знання – найкращий. Його не 

можна ні вкрасти, ні згубити, ні знищити». Саме здобувши знання, кожен 

з вас власною справою може звеличувати Батьківщину. 

А наскільки грунтовні ваші знання про історію українського народу, 

його традиції і культуру, ми з вами зараз і перевіримо. 

 

1. Третьою річкою Європи за довжиною і площею басейну 

є… (Дніпро після Волги і Дунаю). 

2. В Україні створено найбільшу в Європі астрофізичну 

обсерваторію АН України. Де вона розташована? (У Криму). 
3. Яке місто може претендувати на звання «української 

Венеції»? (Вилкове, бо його вулицями є річка) 

4. Найбільший у світі літак, створений у Київському 

конструкторському бюро ім. Антонова, називається… («Мрія», АН-

255) 

5. Де розташовані найвищі сходи в Європі? (Потьомкінські 
сходи в Одесі) 

6. Яке місто і коли спорудив для свого сина Д. Галицький? ( 

1256 р., м. Львів). 
 

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА ЖУРНАЛУ. 

Створення державності України. 

 

   Український народ завжди прагнув до вільного, щасливого, 

заможнього життя.  

* часи княжої України- Русі- правління Володимира Великого, який 

створив могутню Київську державу, вперше відбулось крещення Русі; 
* правління його сина Ярослава Мудрого, збудував храм Софії 

Київської; 
* створення першої християнської республіки в Європі – Запорізької 

Січі; 
 



    Козацька Україна, як і колишні києво-руські часи, була прикладом 

Європі в області інтелекту і духовності. Коли христіанський світ ще молився 

латинською мовою, а Московія – старослов`янською, козацька Україна мала 

вже свій так званий Пересопницький Новий Завіт рідною мовою. Він 

зберігся. На цьому Євангелії присягають Президенти сучасної України. 

 

   *  започаткування власної державності в Українській  народній 

Республіці; 
 

   * 1991 рік – проголошення незалежності України; 

 

  1991 рік. Тодішній керівник СРСР М. Горбачов мав намір 

реформувати країну, що змусило діяти його противникам. 19 серпня 1991 

року реакціонери здійснили спробу державного перевороту. На захист 

демократії виступили десятки тисяч жителів Москви, а також деяких інших 

міст СРСР. Серед захисників Білого дому у Москві під синьо-жовтим 

прапором були й представники України. Рішучі дії Бориса Єльцина 

підтримали більшість урядів світу. Заколот провалився. 

 

Присланий заколотниками в Україну генерал В. Варенніков заявив, що 

в разі проведення страйків, акцій непокори будуть залучені війска. Леонід 

Кравчук, голова Верховної Ради УРСР, вважаючи, що будь-які масові 
виступи населення можуть спричинити введення війск до Києва та інших 

міст, масові арешти, закликав до спокою і витримки. Війскові та міліція на 

території України не підтримали заколотників. 

 

22 серпня Президія ВР України ухвалила рішення про скликання 

позачергової сесії парламенту. 24 серпня сесія прийняла історичний 

документ – Акт проголошення незалежності України, у якому, зокрема, було 

підкреслено: «Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність 

України та створення самостійної держави – України. Територія України є 
неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність 

виключно Конституція і закони України. На карті світу з`явилася нова 

суверенна держава – Україна. 

 

Акт проголошення незалежності України відновив історичну 

справедливість, став закономірним наслідком розвитку українського народу. 

Того дня прийнято постанову Верховної ради УРСР «Про 

проголошення незалежності України», якою, зокрема передбачалося 

провести 1 грудня 1991 року всеукраїнський референдум на підтвердження 

акта проголошення незалежності України. 

 

На референдумі 90,32% виборців підтримали Акт проголошення 

незалежності України. Головними причинами такої одностайності були 

віковічне прагнення народу України до незалежного життя, певна 



стабільність українського товарного ринку порівняно з іншими 

республиками колишнього СРСР. 

 

Того ж дня Україна отримала свого першого президента – Леоніда 

Макаровича Кравчука. Україна вступила в новий етап розвитку. Перед 

молодою державою постало багато завдань.  

 

 * 28 червня 1996 року прийняття нової Конституції України, згідно 

якої Україна проголошена демократичною, соціальною і правовою 

державою. За формою державного устрою – унітарна; за формою державного 

правління – парламентсько-президенська, головою держави є Президент; 

вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів. 

 

* 2004 рік прояв громадянської активності під час Помаранчевої 
революції; 

 

* 2013рік – Революція гідності, що призвела до політичних і 
суспільних змін в Україні, подвиг українських війскових та добровольців 

у боротьбі із російськими бойовиками, які анексували Крим та 

тероризують східні регіони України. 

 

                      П`ЯТА СТОРІНКА ЖУРНАЛУ 

Я громадянин і патріот держави. 

 

У кожного з нас, хочемо ми того чи ні, закладена частина Батьківщини. 

Не любити Батьківщину так само неприродно, як не любити себе. З давніх – 

давен відомо: «Дерево життя – це гілочка, на якій ростуть три листочки. 

Перший листочок – символ минулого, другий – сучасного, а третій – 

майбутнього. 

 

Людина має завжди пам`ятати, звідки вона родом, де її коріння, 

глибоко знати історію свого народу, його мову, культуру. 

   Знання мови народу, серед якого живеш,- ознака культурної освіченої 
людини, знання рідної мови – священний обов`язок кожного.  

 

   Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша Батьківщина 

мала славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо пережила і 
переживає в теперішній час, найважчі випробування і не скорилася і не 

скориться. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала 

інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та 

далеких сусідів. 

 

  Важкі і складні завдання покладаються сьогодні на кожного 

громадянина України, а громадяни України – це кожен з нас, це люди, які 
живуть в Україні і є патріотами своєї держави. 



 Свідомість українців постійно змінюється. Плинуть роки, 

народжуються нові покоління. Кожне наступне дивиться в минуле очима 

свого часу. 

 

   Майдан та Революція Гідності вразили не тільки Україну, а й увесь 

світ. Зігріта палкими серцями мільйонів українців з усіх регіонів, незалежна 

демократична держава Україна продемонструвала Європі і всьому світові, що 

українці – міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка 

зуміла і відстояла свій демократичний вибір. Це рік єднання, пробудження і 
консолідації українського народу. 

 

   Майдан став центром революції, місцем правди і свободи, площею 

добра, тепла і дружби, любові, братерства й гідності. Наші серця стали 

частиною могутнього серця. Наші голоси – нотами потужного гімну волі. У 

пам`яті людей назавжди залишаться молоді патріоти нашої держави. 

 

Як журавлі, що ринули у небо,  

Покинувши цей грішний світ, 

Лишили по собі кривавий  

Та героїчний слід… 

Вони не думали, що буде,  

Не думали про щастя чи добро, 

Вони їшли… Ішли назустріч смерті,  
І страху зовсім не було. 

Небесна Сотня – герої незборені, 
Найкращі, найвідважніші сини, 

Яскравим сяйвом в небі засвітились, 

Щоб інші мріяли, любили і жили. 

                                 Ольга Дзюба 

 

    Ще зовсім недавно ми з вами не знали дуже багатьох слів, 

пов`язаних з війною. Тепер же мирне небо опалене полум`ям війни. Ще 

зовсім недавно ми не особливо звертали увагу на слова «Слава Україні – 

Героям слава», а у наш час вони набули нового реального, непідробного 

святого змісту. 

 

  Наразі всім зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає 
сумнівів, що герої – це наші хлопці, чоловіки, це мужні воїни, що зі зброєю в 

руках захищають східний кордон України, це лікарі, які виривають 

поранених у АТО з лап смерті, ставлять їх на ноги, це волонтери, на плечах 

яких тримається забезпечення нашої армії украй необхідним у щоденній 

ратній праці солдата. Це всі ті, хто пожертвував хоча б краплиною своїх 

статків заради України, заради її майбутнього. 

     



 Війна – найважче, найгірше випробування. У цій війні народжуються 

герої. Вони бачать смерть в обличчя. Війна загартовує їх, робить мужніми.  

  Час спливатиме, але дуже важливо знати і пам`ятати про тих, хто, не 

жаліючи сил, здоров`я і життя, воює за незалежність країни. 

 

   Народжені жити, любити, творити пішли з життя, для них війна 

закінчилася не салютом, а свинцем у серці. Вони заповіли нам берегти, 

пам`ятати і любити свою Батьківщину. Тож завдання нашого покоління – не 

забути людей, які прославили Україну своїм героїзмом. 

 

Тож встаньте всі і голови схиліть 

Згадайте тих, хто йшов через фронти. 

І з вдячністю хвилину помовчіть, 

Щоб пам`ять в нашім серці зберегти 

  

На знак вшанування пам`яті Героїв Небесної Сотні, воїнів та 

інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої 
держави схилимо голови і пом`янемо їх хвилиною мовчання. 

 

  У свій час Джордж Кеннеді сказав: «Не питай, що твоя Батьківщина 

може зробити для тебе, а спитай, що ти можеш зробити для своєї 
Батьківщини». 

 

Продовжте речення: 

1. Я громадянин і патріот України, тому що… 

2. Сьогодні на уроці я… 

3. Найбільше мені… 

4. Я хочу… 

5. Віднині я намагатимусь… 

 

Нині просторами України лунають рідна мова, вільні пісні, але лунають 

і постріли на Сході. Важкою дорогою йде наша країна, дорогою ціною 

виборює право називатися незалежною, вільною, великою Українською 

державою. 

Українська земля – це наша земля по праву. Вона прекрасна, родюча, 

багата, співуча. І щоб вона залишалась такою багато-багато років, ми повинні 
її берегти і любити. 

 

Є багато країн на землі 
В них озера, річки й 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. 
Є багато пташок голосних, 

Любі, милі нам співи пташинні 
Та завжди наймилішими з них 

Будуть ті, що у рідній країні. 
І тому найдорожчою нам 

Є і буде у кожну хвилину 

Серед інших країн лиш одна – 

Дорога нам усім Україна! 

 

Хай живе Україна!  Слава Україні – Героям слава! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


