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Мета: виховання національної свідомості учнів і людської 

гідності, відродження паростків духовності, формування рис 

громадянина Української держави, поглиблення знань про 

історичні факти Злуки Заходу та Сходу українського народу, його 

значення в сучасній незалежній Україні, пробудження інтересу 

молоді України до поглиблення вивчення історії та культурних 

надбань українського народу, виховання глибокої поваги та любові 

до Батьківщини, його історичного минулого і сучасності.  

 

Обладнання: святково прибрана зала, мультимедійні 

презентації, ілюстрації, вислови про Україну, ілюстрації 

державних символів України, музичне оформлення.  
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5. «Україно! Ти – моя молитва…» Івано-Франківськ, 2001 

 

 

Демонструється відео без музики «Моя країна – Україна» 
Епіграф 

Ніхто нам не збудує держави,  

Коли ми самі її собі не збудуємо 

І ніхто нас не зробить нацією, 

Коли ми самі нацією не схочемо бути. 

В.Липинський 

Слово вчителя 

Дорогі гості, шановні колеги, учні, ми зібралися в нашій українській оселі, щоб 

поговорити про найцінніші цінності українців – про нашу українську  державність.  

Епіграфом нашої зустрічі є:…   Ці слова є актуальні для нас українців і в ХХI 

ст., в період коли ми маємо свою власну українську державу, коли йде процес 

відродження української нації. Наші учні – дослідники презентують свій проект на 

тему «Творімо разом Україну». Кому, як не нашій молоді будувати, творити міцну 

державу, де б панував добробут, мир і спокій. Матеріал дуже близький до нашого 

регіону. Саме з рідної оселі, вулиці, міста, села починається наша історія. Ми 

запрошуємо до співпраці, обговорення цієї теми всіх присутніх. Заглянемо в історію 

України. Адже, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Ми 

маємо всі разом, хто є в цій залі усвідомити процес української державності. Але 

спочатку слово нашим дослідникам.  

 

Демонструється відео без музики «Моя Україна - моя Батьківщина» 

 

 Дівчина в національному костюмі: 

         Я – українка! Вигодувана й випестувана материнською піснею, бабусиною 

казкою. Понад усе в житті люблю лагідну і щиру нашу мову, отчий край, де я 

виростала, рідну мою Україну.  

 

Вірш 

Я – Україна, я – страдниця – мати, 

Яка споконвіку була у ямі 

Турецькім, російськім 

Та всіх не назвати 

Бо зайди є різні, а муки одні. 

Не тільки чужинці мене шматували, 

Були і свої в нас жорстокі тирани 

Та я з неволі відродилася 

І намагаюся стояти на ногах 

Ще зовсім молода та непокірна 

І на чолі блакитно-жовтий стяг. 

Прошу мені служити вірно, 

  Нехай Господь благословить мій шлях.   
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Юнак в національному костюмі: 

       Я – українець! Добрий господар, вірний заповітам батьків і дідів наших, славний 

захисник свого роду і Вітчизни. 

 

Вірш 

Я – українець! До глибин родоводу 

Здавна люблю українську природу, 

За синє небо та безкраї поля – 

Це моя рідна кохана земля.  

 

Я українець! До глибин родоводу 

Нащадок прадавніх борців за свободу 

Таких як славетний, великий Тарас. 

 

Я – українець! До глибини родоводу 

Нашому роду – нема переводу! 

Шануймо Кобзаря і його Заповіт, 

Як рідну мову і калиновий цвіт.  

 

Вчитель:  

       Україна – наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть 

наші батьки, де жили наші предки. 

     Древня легенда розповідає, що на світанку нашої Землі Бог оглядав творіння рук 

своїх, і, натомившись, вирішив перепочити. Земля, де опустились Бог з ангелами, була 

вельми багатою на сонце, звірів та пташок. А найбільше сподобалися Богові люди 

того краю. До якої хати не заходив Він зі своїми супутниками, - всюди їх зустрічали 

хлібом та сіллю. Так сподобалася Богові та місцина, що Він став часто сюди 

навідуватися зі словами: 

- Рушаймо у край! 

 Кажуть, що з того і пішла назва нашої держави – «Україна». 

 

Звучить пісня у виконанні учнів  - «Мій рідний край»(сл., муз. В.Куртяк, В.Крищенка) 
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Ведуча 

Україна – це наш рідний край, наша земля. Наша вулиця, село, місто, дім. Крім 

українців нашу українську землю заселяють і інші національності – росіяни, білоруси, 

греки, татари. На нашій землі, українській, знайшли вони свій дім. Україна для усіх 

нас – це спільний дім. Тут жили наші предки, діди,батьки, тут  ми живемо з вами. Де б 

ми не були, відчуваємо поклик любові до рідної землі, любов до Батьківщини.  

 

Вірш 

Мій рідний край, земля моя свята, 

  Життя мого колиска калинова... 

  Тут синь гаїв і неба чистота,  

  І мила серцю українська мова. 

  Тут перший крок, і перша висота, 

  І я сама, і вся моя родина, 

  Щасливі та сумні мої літа, 

  І стежка в отчий дім одна-єдина. 

 

 

Вірш 

Звідки ти взялася, Україно – ненько, 

Може, із землиці, що така рідненька? 

Може, із тополі, що в степу зростає? 

Може, з соловейка, що на ній співає? 

Може, із калини, що у полі квітне? 

А можливо, з тебе, моя мамо рідна? 

    

Вірш 

Уклоняюсь піснею 

  Краю мій коханий, щире твоє слово,  

  Небо твоє ніжно-голубе,  



6 

 

  Рідна Україно, земле колискова, 

  Обіймаю піснею тебе. 

  Світе мій широкий, воленько ласкава, 

  Доле моя, радосте моя! 

  Вічна Україно, квітне твоя слава  

  Невмирущим співом солов’я 

  Краю мій зелений, золото вербове, 

  Стежко моя, роси голубі! 

  Мати Україно, сонце чорноброве, 

  Уклоняюсь піснею тобі. 

 

Вірш 

На білому світі є різні країни, 

Де ріки, ліси і лани 

Та тільки одна на землі Україна 

А ми її доньки й сини 

Усюди є небо, і зорі скрізь сяють 

І квіти усюди ростуть 

Та тільки одну Батьківщину ми маєм –  

ЇЇ Україною звуть 

 

Звучить пісня у виконанні учнів  «Україно, з любов’ю» (сл., муз. Наталя Май) 

Учень 

Україна – це твоя Батьківщина, це край де ти народився, де зробив свій перший 

крок, де ти дорослішав, де зараз живеш… 

 

Учень 

Ми пишаємося, що  ми – українці, а наша Вітчизна – Україна,  земля, дорога та 

мила серцю кожного із нас. 

 

   Демонструються слайди  - «Київська Русь» 

 

На сцену виходить літописець  

 

Літописець:  

Київська Русь у ІХ-ХІст. Була однією 

з найбільших і наймогутніших держав 

Європи. У часи Володимира Великого вона 

досягла високого рівня розвитку. Ярослава 

Мудрого називали  «тестем Європи», тому 

що його дочки були дружинами королів 

Норвегії, Угорщини, Франції. Київська Русь 

відігравала політичну роль у міжнародному 

житті, бо захищала Європу від нападів 

східних кочівників.  
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На сцену виходить Русь - княгиня  

Русь – княгиня 

Я – Русь Київська, далека прародичка такої молодої, такої юної Вкраїни – 

Україноньки. Я Ольга й Ярославна, Милуша й Любава, Анна й Єлизавета, Настася 

Чагрівна й Предслава.  

 Я та, що дала майбутній Україні віщого Олега, завзятого Ігоря, Святослава 

Хороброго, Володимира Великого, що віру Христову утвердив  Ярослава Мудрого, 

що книги чтив і храми будував; Володимира Мономаха, що заповіт синам лишив, як 

мають чесно й у згоді жити, щоб рідний край зріс і зміцнів. 

 

 

Демонструються  слайди «Козаччина» 

 

Літописець:  

У ході національно-визвольної  війни (1648-1657рр) українського народу під 

проводом Богдана Хмельницького створено основу для розбудови козацької держави. 

У ХVІІ  ст.. на території Європи з’являється, хоч і ненадовго, суверенна Україна з 

усіма атрибутами політичної й економічної влади.   

 

На сцену виходить Козацька Україна 

Козацька Україна 

Я – Україна  козацька, мати славних лицарів, що мужньо захищали рідну землю 

від усяких зайд. Як орли, на огненних конях, безкраїми степами вітром літали. 

Шаблями ворогів змітали. Як лебеді, на чайках по Дніпру гуляли. Дмитро 

Вишневецький, Іван Сірко, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Тарас 

Трясило, Максим Кривоніс, Данило Нечай, 

Іван Богун… 

 

 

 

 

На сцену виходить Б.Хмельницький 

 

Б.Хмельницький 

Здорові були браття-українці.  Ну як ви 

живете в ХXI ст.?  Чи дух славного козацтва 

живе ще досі? Бачу, бачу живе Україна! 

Своїх предків пам’ятає! Ну ж бо, подайте 

грамоту! 

Зачитує грамоту __________________ 
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Ведуча:  
       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.  

 

Учень виконує пісню  - «Ой у лузі, червона калина» 

 

Вірш 

Я спішу до землі, до зеленого дива, 

 До свого джерела, до живої води. 

 Тут навіки бузком охрестилася хата, 

 Тут не раз я горів у вогні каяття. 

 Можна мати усе, а Вітчизни не мати. 

 Україно моя, ти одна як життя. 

 

На сцену виходить Україна в неволі 

 

Я – Україна в неволі 

Я – кріпацтвом гноблена,  

Голодом морена, 

Репресіями гартована, 

Війнами нищена, 

Чорнобилем троєна,  

Але жива вона! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктор:   
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Читати українську історію треба з бромом, - писав Володимир Винниченко – 

досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна, зацькована, затрачена нація тільки те 

й робила за весь час свого державного існування, що огризалася на всі боки. 

 

Ведуча 

Багата, одночасно велична і трагічна історія нашого народу. Як ніякий інший 

народ українці заплатили за своє право на волю життям мільйонів своїх синів і дочок. 

Гинули вони посвітах за ту ідею, без якої будь-який народ перестане бути народом – 

за ідею власної незалежної держави.  

 

Ведуча 

Відколи нас духовно обкрадали, 

Царі, монахи, цісарі, вожді 

На могилах душі розривали 

 З усіх сторін, в нерівній боротьбі 

 

Звучить пісня Мандри «Не спи моя рідна земля» 

 

 

Ведуча 

Народе мій, замучений, розбитий, 

Мов паралітик той на роздорожжу, 

Людським презирством, ніби струпом, вкритий! 

Невже тобі на таблицях залізних 

Записано в сусідів бути гноєм, 

Тяглом у поїздах їх бистроїздних? 

О ні! Не самі сльози і зітхання 

Тобі судились! Вірю в силу духа 

І вдень воскресний твойого повстання. 

Вірю! Що прийде час і ми огнистим видом 

Засяєм у народів вольних колі. 

І глянеш, як хазяїн домовитий, 

По своїй хаті і по своїм полі. 

 

Ведуча:  
Віки шуміли над Україною і забирали в її народу не одну мирну днину: 

- шматували Україну міжусобні війни; 

- аркани на шию закидали українцям ординці татаро-монгольських ханів; 

- вогнем та мечем виполоню вали наш корінь польські пани; 

- втоптували рідну мову, катували та запроторювали на сибірську каторгу 

російські царі наших синів і дочок.  

 

Учень виконує на гітарі пісню «Я люблю Україну» 

 

Ведуча 
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Ми українці – нація єдина, що вічно буде на цій Землі. Нас віками мордували, 

палили і різали, морили голодом, розстрілювали, забороняли українську мову, а ми 

відроджуємося. І завжди було так, що супостат  нищив нашу єдність.  

 

Ведуча 

Схаменіться, нелюди, 

Діти юродиві 

Подивіться на край тихий 

На свою країну 

Полюбіть щирим серцем 

 Свою Україну 

 

Літописець 
У ХХ ст. український  народ увійшов  без власної держави. Україна поділена 

між двома сусідніми імперіями: Російською, Австро-Угорською. Українці утворили 4 

березня 1017 р. Українську Центральну Раду. Українська Центральна Рада своїм 

четвертим Універсалом 9 січня 1918р. проголосила Україну самостійною державою.  

29 квітня 1918р. був останній день влади Центральної Ради, яка своєю 

діяльністю показала всьому світові, що є український народ, який бажає жити на своїй 

рідній квітучій землі в радості і достатку. 

 

Ведуча 

Західноукраїнські землі входять до складу Австро-Угорщини. В роки Першої 

світової війни у Галичині створено Головну Українську Раду, її представники 

виступали за ідеєю соборності України.  

 

Ведуча 

1 листопада 1918р., в Галичині утворено Західноукраїнську  Народну Республіку. 

Січові стрільці взяли владу в свої руки по всіх містах Галичини без кровопролиття.  

 

Дзвонять дзвони 

 

Диктор 

Урядовець Центральної Ради 

 

На сцену виходить учень – урядовець ЦР 

Урядовець  

Народе  України! 

Твоєю силою, волею, словом утворилась на українській землі вільна УНР. 

Здійснилась давня мрія батьків, борців за волю й право робочого ладу! 

 

Диктор 

Урядовець Західноукраїнської Народної Республіки 

 

Урядовець ЗУНР (входить) 
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Український народе! Голосимо Тобі святу вість про Твоє визволення з вікової 

неволі. Віднині ти господар своєї землі, вільний громадянин Української Держави.  

 

Диктор 

Зламався врешті двох імперій мур. І на розвалинах у слушну цю нагоду. 

З’явилася держава УНР і ЗУНР, як вияв волі нашого народу. 

 

Ведуча 

 Одним із найважливіших завдань уряду ЗУНР було об’єднання усіх українських 

земель в одну державу. Але поки гетьман Павло Скоропадський володарював у Києві, 

ця мета була недосяжною.  

 

Ведуча 

 Ситуація змінилась, коли на зміну гетьманату до влади  прийшла Директорія, 

було відновлено УНР. Директорія поставилась дуже прихильно до ідей соборності.  
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Ведуча 

 А тим часом проти молодої  держави ЗУНР поляки організували заколот, 

прагнучи захопити Галичину.  

 

Ведуча 

 Ініціатори об’єднавчого руху представники ЗУНР – Дмитро Левицький, 

Володимир Винниченко, Симон Петлюра 1 грудня 1918р. підписали у Фастові договір 

про наміри об’єднати населення і території обох утворень в одній державі.  

 

Ведуча 

 Українська національна Рада 1919р. одностайно прийняла ухвалу про злуку 

ЗУНР з УНР в місті Станіславові.  

 

Ведуча 

 Директорія  і ЗУНР призначили  урочисте святкування об’єднання УНР і ЗУНР 

на 22 січня, бо вказаний день збігався з річницею історичного ІV Універсалу 

Центральної Ради, згідно з яких УНР проголошувалась незалежною самостійною 

державою. Цей день став подвійним святом – Незалежності й Соборності.  

 

Ведуча 

 Акт Соборності розпочав своїм привітанням представник Української народної 

Ради, голова Галицької делегації Лев Бачинський.  

 

Ведуча  
Професор Федір Швець  проголосив текст Універсалу Соборності.  
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Текст Універсалу. 

Віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, 

Закарпатській Русі й Наддніпрянщині буде  єдина велика Україна. Мрії, задля 

запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали 

дійсністю.  

(Ведучі беруться за руки) 

 

Читець 

Київ, срібна хуртовина, 

Двадцять друге січня. 

Об’єдналась  Україна 

Західна і Східна. 

 

Сніг повсюди в місті тане, 

Наче від багаття, - 

Галичани і кияни 

Об’єднались , як браття. 

 

У веселій позолоті софіївські бані, 

Прапори блакитно-жовті 

Грають на майдані. 

(Входять ведучі) 

Пісня  у виконанні учнів «Мій Івано-Франківськ» (сл. муз. Б. Шепрука, Я Дорошенка) 

 

 
 

 

Ведуча 

 Вперше за 300 років був зроблений серйозний крок  до об’єднання більшості 

українських земель в єдину українську державу.  
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Демонстрація відео-кліпу  Бучинська – Поплавський «Україна» 

Ведуча  
Через складні внутрішні та зовнішні причини об’єднавши союз був не довгий.  

 

Ведуча 

Більшовики захопили Київ 

 

Ведуча  
Східну Галичину – поляки. 

 

Ведуча  
Буковину – румуни. 

 

Ведуча  
Закарпаття – Чехословаччина. 

 

Ведуча  
В 1919-му, Україна не змогла відстояти свою незалежність, свою соборність.  

 

Ведуча  
Значення Акту Соборності надзвичайно важливе. 

 

Ведуча  
Він наочно показував безперспективність спроб роз’єднати український народ 

по мові, протиставити українців Заходу і Сходу.  

 

Ведуча  
Він стояв першим етапом  розвитку української державності.  

 

Ведуча  

Об’єднавча акція 1919р. залишила глибокий слід в історичній пам’яті українців.  

 

Ведуча 

Ідею  соборності продовжили шестидесятники, дисиденти 60-80 рр. ХХ ст.  

 

Демонстрація відео – «Живий ланцюг»  

Ведуча  

Знаменитим етапом піднесення духу свободи став «живий ланцюг» між Києвом 

і Львовом, коли 21 січня 1990р. тисячі українців взялися за руки на згадку про 

проголошення акту Злуки.  

 

Диктор 

 Живий ланцюг справив на українців неповторне враження. Народ  був у 

надзвичайному піднесення, навкруги дзвеніли патріотичні пісні. Раз у раз лунали 

здравниці на честь українського народу. Над головами  у височів дух свободи.  
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Ведуча 

Ця акція прискорила розпад СРСР і здобуття національної незалежності, бо 

переконливо засвідчила духовну єдність  східних і  західних регіонів.  Але до власної 

української держави було ще дуже далеко.  

 

 

Демонстрація  відео  про «Акт проголошення незалежності України» 

 

Я – Україна незалежна  

Я ще дуже молода, мені 22 роки. 16 липня 1990р. проголошено Декларацію про 

державний суверенітет України. Дата проголошення незалежності України – 24 

серпня 1991р., в цей день прийнятий Акт проголошення незалежності України. Без 

пострілу, без кровопролиття здобуто нарешті найдорожче – Свободу. Україна стала 

незалежною, а 24 серпня  - свято для усіх українців на планеті Земля. Двадцять два 

роки ми живемо на вільній землі, працюємо і дбаємо про розвиток і добробут нашої 

держави, яка має гімн, прапор і герб.  

 

 

Звучить  пісня «Новий день над Україною» В.Зінкевича 

 

Географ 

Україна – найбільша країна Європи. Загальна територія займає близько 604 

тис.км3. Населення близько 47 млн. чоловік. Державна мова – українська. Грошова 

одиниця – гривня. А як ви розумієте незалежність України? 

Пропоную поглянути на карту України. Придивіться, вона нагадує  нам серце. І це 

серце замиловує кожного своєю неповторною природою, чарує співучою мовою і 

мелодійними щемливими піснями.  

 

Презентація «Географія» 
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Історик 

 Хочу згадати, хто про це не знає. Вперше назву Україна згадано ще в 

стародавньому Іпатіївському літописі. Це сталося у 1187 році. До речі, настелення 

українських Наддніпрянщини, Карпат і Закарпаття з давніх часів звалося 

руськими,русинами, русичами, і це слушно. Київська Русь – Україна Русь багато віків 

вважалася могутньою державою, а в той  же час про сучасну Росію не згадувалося. 

Лише в 1721 році Петро І привласнив назви України – Русі її другу частину і відтоді 

Московське царство стало називатися Росією.  

  

Ведуча: 

        Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ми вперше побачили світ, з 

мови, якою розмовляють наші батьки, з України, де ми народилися. У 10-ій статті 

Конституції України записано, що державною мовою Україні  є українська мова.  А 

якщо у народу є своя мова, т о є і сам народ.  

 

Мовознавець 

Мова – це генетичний код нації. Без неї народ стає юрбою, як у древньому 

біблійному Вавилоні. Бо ж слово, як відомо, може бути і найбільшим ліком, і 

найсильнішою зброєю. А ще – «народ без мови – не народ». Може, тому упродовж 

тисячоліть намагалися знищити наше слово.  

 

Презентація «Зовнішня політика України»  

 

Історик 

 Україна, незалежна держава та на її долю українського народу випало чимало 

лиха. Крок за кроком українці ішли до побудови незалежної держави. У віках 

загубилися міжусобні війни за князювання, давно затихли монголо-татарські напади, з 

синів і дочок, яких вивозили на Сибір, ще й понині відлунюються болем німецькі 

концтабори та Соловки. Тяжка доля українського народу, такої долі, напевно, не 

зазнав жоден народ.  

 

Літописець 

 Згадаймо, скільки разів проходила Україна хресним ходом  по історії до своєї 

Голгофи і, будучи розп’ята, стікала ріками крові. І умирала моя Україна у страшних 

муках; та проходив час, і, як Фенікс, вона воскресала в огні і відроджувалась з попелу. 

Бо завжди підтримувала її свята віра в щасливе майбутнє, в єднання у незалежну 

соборну державу.  

 Не забуваймо про тих, хто прискорив нам незалежність.  

Любов до землі, до рідного слова і народу прирекли багатьох славних синів і 

дочок України на тюрми і поневіряння. Серед них – Тарас Шевченко, Роман Шухевич, 

Степан Бандера, В’ячеслав Чорновіл   та багато інших героїв, які відали своє життя за 

Україну.  

 

Презентація «Визначні постаті України» 
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Політолог 

 Сьогодні Україна є повноправним членом ООН, входить до складу СНД, а в 

1995р. ввійшла в Раду Європи. Наша країна підтримує контакти із різними 

економічними й політичними союзами та блоками, такими як наприклад ЄС і НАТО. 

Сьогодні Україна прагне стати постійним членом Центральноєвропейської ініціативи.  

 

Літописець 

 Україна як суверенна держава здійснює миролюбну політику, спрямовану на 

підтримку політичної й соціально-економічної стабільності в Європі й в усьому світі. 

Україна прагне працювати з усіма країнами світу, мати з ними дружні відносини, 

розвивати з ними економічне співробітництво і партнерство.  

 

Презентація «Конституція України» 

 

Правознавець 

 Як у кожній сім’ї  існують певні традиції, правила і норми поведінки, так і в 

кожній державі є багато правил, за якими живуть люди. Ці правила називаються 

законами.  

 Нова Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Тому день 28 

червня вважається всенародним святом.  

 У Конституції містяться статті, які роз’яснюють права, свободи  та обов’язки 

громадян.  

Літописець 

 Тільки в єдності сила!  

 Я хочу нагадати Вам одну притчу, за якою богатиреві запропонували розірвати 

грубий канат, скручених із кількох малих мотузків. Він цього не зміг зробити. Тоді 

мала дитина розкрутила цей канат і легко перервала кожний  мотузок. Ось чому кожен 

із нас повинен усвідомити: поодинці нам не вижити. Ми можемо бути господарями на 

нашій і своїй землі, лише об’єднавшись. Бо тільки єдність людей і спільність їхньої 

мети відкриває шлях до перемоги. У цьому ми вкотре переконались і у 1990р, коли  

утворили «живий ланцюг», і у 1991р., коли 1 грудня народ України на референдумі 

підтримав історичне рішення про незалежність України і обрав першого Президента 

України – Леоніда Макаровича Кравчука. Саме тоді Україна вступила в новий етап 

історії.  

 Споконвічна мрія  народу України – жити в самостійній незалежній державі – 

збулася.  

 

Географ 

 Ми маємо бути патріотами України, мати гордість за свою Україну, мати любов 

до рідного краю. 

 

Пісня Петриненко «Україна» 

Ведуча  
Маємо Українську державу. Але чомусь неспокійно  і тривожно на душі. Але 

зараз в ХХІ ст. деякі політики намагаються роз’єднати Україну  на Західну і Східну.   

 поступово знищити рідну українську мову, тим самим знищити українську 

націю.  
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Ведуча 

Україно моя! 

Мені на серці боляче,що дехто 

Україну лають – на всі голоси 

Якісь рахунки свої зводять 

І намагаються рвати її, як квітку  пси 

 

Ведуча 

Саме на майдані Незалежності на віки вічні лунало слово «свобода», «Схід і Захід 

- разом», «разом нас багато, і нас не подолати». Донець – Львів, Карпати – Крим – 

єдині і нероздільні.  

 

 

Вірш 

Ми всі – і Донбас, і Волинь – 

українці, 

Усі – кримчанки й галичани – 

вкраїнці, 

І гори, й степи – ми усі українці.  

Живім для добра на все людному 

святі, 

Не зраді, а правді і злагоді раді.  

 

 

 

 

 

 

Ведуча 

Тож нам залишиться зробити те, що сказав великий Кобзар: 

Обніміте, ж брати мої 

Найменьшого брата – 

Нехай мати усміхнеться 

Заплакана мати. 

 

 

Вірш 

Я не бував за дальніми морями, 

Чужих доріг ніколи не топтав –  

В своїм краю під буйними вітрами 

Щасливим я і вільним виростав. 

Мене ліси здоров’ям напували, 

Коли бродив у їхній гущині, 

Мені поля задумливо шептали, 

Свої ніким не співані пісні. 

Коли не вмів ще й букваря читати, 
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Ходив, як кажуть, пішки  під столом, 

Любить людей мене навчила мати 

І рідну землю, щоб там не було. 

Чужих країв ніколи я не бачив, 

Принад не знаю їхніх і окрас, 

Та вірю серцем щирим і гарячим: 

Немає землі такої, як у нас. 

    В.Симоненко 

 

 

 

Ведуча: 

          Краю мій рідний, земля моя колискова! Де б ми не були, відчуваємо поклик 

любові до рідної землі, любов до Батьківщини. Це почуття найбільше проявляється 

тоді, коли ми далеко від рідної домівки.  

 

Вірш 

Живу, а душа все німіє 

Бо тут сонце навіть не те,  

І небо не те, хоч синіє, 

Холодне якесь, не моє. 

 

Як десь побачу калину, 

Що квітне в канадськім саду, 

Згадаю мою Україну, 

І непрошено витру, сльозу.  

   

Пісня  Іво Бобу  «На Україну повернусь» 

Ведуча 

 Я хочу, щоб єдналися Дніпро, Черемош, Збруч, Дністер. Щоб наше українське 

дерево єдності із кожним днем усе цвіло й цвіло. 

 

Ведуча 

  Щоб гуцул чувся  братом з шахтарем 

 

Ведуча 

Щоб зазвучала мова рідна на Донбасі. 

 

Ведуча 

Щоб наша пісня над просторами лилась. 

 

Ведуча 

Щоб вишита сорочка не старіла в часі. Й на все життя у серці збереглась 

 

Ведуча:  
Не знаю, хто нас хоче роз’єднати. Кому це вигідно? 
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Всі: Єднаймося, ніхто не зможе нас здолати! 

Єднаймося і буде Україна вся за нас! 

 

Слова вчителя 

Я мрію, і всі хто зібрався в цій залі, про той час, коли на березі Дніпра зійдуться 

всі представники областей й посадять дерево  - Дерево єднання – мови, культури, 

кордонів, традицій.  

Не сваріться, жийте в згоді:  

Тільки мир збере усе,  

А незгода, наче вітер,  

Все по полю рознесе.  

Як не будете всі разом  

Аж до спільної мети  

Ви, державу зруйнувавши,  

Подастеся у світи. 

 

 

 

Демонстрація відео-кліпу « Я люблю тебе, Україно!» 

 

 


