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Виховна бесіда: 

«Моя найкраща в світі сторона – 

чарівна, неповторна Україна» 
Мета: Поглибити знання учнів про Україну, її національну символіку, 

Конституцію України, права та свободи громадян нашої держави, 

формувати національну свідомість школярів; сприяти формуванню у 

кожної дитини усвідомлення себе частинкою великого народу, 

розуміння важливості панування миру і злагоди в державі, розвивати 

пізнавальні інтереси учнів; виховувати гордість за Батьківщину, 

любов до рідної землі, повагу до її історичного минулого і сучасного, 

шанобливе ставлення до пам’яті визначних людей України - борців за 

її волю, повагу до символів держави. 

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 та прекрасними піснями. Пісня, як 

естафета передає від покоління до покоління історичну правду про 

свій народ, його стремління і заповіти.  

 Яка велика віра у нашу країну, наш народ! Справжні патріоти своєї 

неньки України залишили нам, нащадкам, свої одкровення – зізнання 

в любові до України. Вслухаймося в їхнє палке, пристрасне, щире 

поетичне слово.  

 

Учень:  

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.  

 

Для нас вона в світі єдина, одна  

в просторів солодкому чарі…  
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Вона у зірках, і у вербах вона,  

і в кожному серця ударі…  

 

Як та купина, що горить - не згора,  

живе у стежках, у дібровах,  

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,  

і в хмарах отих пурпурових.  

 

Любіть у коханні, в труді, у бою,  

як пісню, що лине зорею…  

Всім серцем любіть Україну свою -  

і вічні ми будемо з нею! 

 

Ведучий: У глибину століть сягає історія нашого народу, і чим 

більше минає часу, тим яскравіше ми уявляємо її. 

Читець: З прадавніх вибухлих віків 

Бере початок рід наш славний. 

Мій пращур був з тих козаків, 

Що знали  й турки, і татари! 

То ж від прадіда ц до отця 

Із роду в рід жива й священна 

Козацька волелюбність ця –  

Й передається дітям в генах! 

Ведучий: Україна – земля прапращурів і наших батьків, земля 

героїчного народу. Його історія переповнена драматизмом, славою і 

вічним тяжінням волі. Наші предки зберегли і передали нам 

неоціненні скарби: не тільки землю і те, що є в ній і на ній, а й мову, 

пісні, звичаї – все те, що ми звемо нашим рідним, українським.  

  ПІСНЯ 

Ведучий: Держава – то дім, у якому живуть тисячі, мільйони людей. 

Мир, щастя, спокій у домі залежить від усіх: і тих, хто в ньому живе, і 

тих, хто цей дім будує. Хто ж вони – перші будівничі Української 

держави? 

Ведуча: Це його славні святі Андрій Шептицький, Йосиф Сліпий і 

лицарі Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, 

Іван Мазепа, Павло Полуботок, Євген Коновалець, Тарас Чуприна, 

Олена Теліга і мільйони інших – усі вони віддали життя за щастя 

народу.  

Ведучий: Це й такі відомі всьому світові діячі української культури, 

як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Марія Заньковецька, 
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Микола Лисенко, Михайло Грушевський, Іван Козловський, Леонід 

Курбас, Василь Стус, Володимир Івасюк – всіх не перелічити. 

 

Ми – вільні люди!  

Ми неначе квіти,  

Що виростають в полі чи гаю. 

Нам цілувати небеса і вітер, 

І долю мати, як вони, свою. 

І буде доля, наче цвіт калини, 

В розповені невипитих  щедрот. 

Бо є держава наша – Україна,  

І є її невтрачений народ. 

 

Ведуча:Шлях України до волі був довгим і тернистим. Чорні хмари 

ламали гілля та гнули стовбур українського дерева, але його коріння 

у глибині рідної землі виживало і проростало. 

 ПІСНЯ 

Ведучий: Козаччина внесла в українське життя елемент хоробрості і 

завзяття. Запорізька Січ – це колиска національної освіти і мудрості.  

 

Козацька Україна була прикладом Європі в області інтелекту і 

духовності. Відзначимо хоча б першу в світі Конституцію Пилипа 

Орлика і перше "національне” українське Євангеліє.  

Коли християнський 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.  

Ведучий: Російський гніт приніс в Україну ріки крові. 

Переслідувалися і фізично знищувалися патріоти України 

Заборонялася українська мова, театр, українські школи. Змінювалися 

окупанти, форми й методи насильства, але визвольна боротьба та 

боротьба за відновлення української державності не згасала… 

 

Зачерпнути б води цілющої 

Та й окропити безслідно зниклих, 

В тюрмах розстріляних,  

Спалених у вогнищах, 

Замерзлих у снігах 

Апостолів Христових. 
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Ведуча: Україна асоціюється через символ калини, яка своїми 

гронами зігрівала любов до матері-Вітчизни. Калина й житні колоски, 

перев’язані чорною стрічкою, і дотепер нагадують про нечуваний 

голодомор, сталінські катівні, винищення української інтелігенції. 

 

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…. 

 

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? 

 

Народе мій, до тебе я ще верну,  

Як в смерті обернуся до життя.  

Своїм стражденним і незлим обличчям  

Я син, тобі доземно уклонюсь. 

 

Ведучий:Наш народ і сьогодні, в час неоголошеної війни, яку нам 

нав’язує Росія, виявляє незламний дух і гідність. На Сході України 

гинуть люди, точаться криваві бої. Саме в наш час, як і сотні років 

тому, вирішується доля України. І саме від нас залежить: бути 

Україні вільною, демократичною державою, чи «окраїною» чиєїсь 

країни.  

Заукраїнься, Україно, 

І при шляхах затопились,  

В степах, як небесах, безмірних 

Майбутнім щедро колосись. 

Заукраїнься, Україно,  
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Байдужі душі розбуди. 

І цвітом сонячним калини 

У серці кожному зійди. 

Заукраїнься, Україно, 

Країно волі і добра. 

Твоя історія нетлінна, 

Як хвилі сивого Дніпра. 

Заукраїнься, Україно. 

 

4й учень: Ми, українці, повинні пишатися тим, що наша Україна 

ніколи не поневолювала інші народи, не вела загарбницькі війни, а 

лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та далеких 

сусідів.  

5й учень: Символом свободи, демократії і нескореності українського 

народу став київський Майдан, який прикував до себе та України 

увагу всього світу. Революція Гідності стала наймасштабнішою 

подією в новітній історії України, засвідчивши також нові зсуви в 

колективній свідомості суспільства. 

1й учень: 2013 рік – Революція Гідності, що призвела до політичних 

та суспільних змін в Україні. 

2й учень: Літо 2014 – подвиг українських військових та добровольців 

у боротьбі з російськими бойовиками, які тероризують східні регіони 

України.  

3й учень: Болить сьогодні зранена душа нашої держави України. 

Болять рани наших мужніх воїнів-захисників, котрі захищають 

єдність нашої країни. 

4й учень: Болять серця матерів, наші серця і душі, переживаючи за 

них – солдатів, які зупиняють терор і сепаратизм. А «Небесна сотня» 

продовжує поповнюватися іменами загиблих на Донбасі… 

 

Нехай ніхто не половинить,  

Твоїх земель не розтина,  

Бо ти єдина, Україно, 

Бо ти на всіх у нас одна. 

Одна від заходу й до сходу 

Володарка земель і вод –  

Ніхто не ділить хай народу, 

Бо не поділиться народ. 
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Учень: Всевидящий наш Отче і Владико, 

Тобі молюся і між всіх незгод 

Тебе благаю – не покинь навіки 

Вкраїнську землю і її народ. 

 

Згаси, о Боже, між братами чвари, 

Спаси і вбережи від нових бід, 

Щоб не зростали знову яничари, 

Щоб в славі процвітав козацький рід. 

 

Звільни нам душі від страху й облуди, 

А Україну від нових оков, 

Щоби людьми вовік лишались люди, 

Щоб не лилась невинна кров. 

 

Не повтори Чорнобильського шквалу 

Для нинішніх й прийдешніх поколінь. 

Даруй нам волю, щастя і державу, 

На многії літа, даруй… Амінь. 

 

Учитель: Україна… її майбутнє в руках молоді. Від вас залежить, 

якою буде наша держава! А держава, як і родина, має бути дружньою, 

сильною, здоровою, щасливою. Для цього сьогодні потрібно головне 

– впевненість у силах народу, дружна робота та віра в його успіх, у 

майбутнє України. 

(У виконанні учениці звучить пісня).  

 

 

 

 

 


