
РІДНА МАТИ МОЯ-УКРАЇНО!



ВСІМ СЕРЦЕМ ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ 
СВОЮ, І ВІЧНІ МИ БУДЕМО З НЕЮ 

(В.Сосюра)
СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ, ЗА НЕЇ 

ГОСПОДА ПРОСІТЬ
(Т.Шевченко)



Нема життя без України, бо Україна-це 
мати, яку не вибирають, бо Україна-це 
доля, яка випадає раз на віку, бо 
Україна-це пісня, яка вічна на цій 
землі.



Прапор України — це державний символ, 
Він є в кожної держави, 
Це для всіх - ознака сили.
Це для всіх  - ознака слави
Синьо-жовтий прапор маєм,
Синє — небо, жовте — жито, 
Прапор свій оберігаєм,
Він — святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаєм гордо,
Ми з ним дужі і єдині,
Ми навіки є народом:
Українським в Україні

                                          
(Н.Поклад)



Наш герб — тризуб, це воля, сила,
Наш герб — тризуб! Недоля нас косила,
Та ми зросли, ми є, ми завжди будем,
Добро і пісню несемо ми людям.

                                                  
(Н.Поклад)



Слова палкі, мелодія врочиста, 
Державний гімн ми знаємо усі.
Для кожного села, містечка, міста - 
Це клич один з мільйонів голосів.
Це наша клятва, заповідь священна,
Хай чують всі — і друзі, й вороги, 
Що Україна вічна, незнищенна, 
Від неї ясне світло навкруги
                                          ((Н.Поклад))



Народе мій, пишаюся тобою:
Моя душа — частинка твого «Я».
Красою правди у святім двобою
Понад Майданом сонця лик сія...
Є нація! Хай знають всі у світі:
Ми є! Народ піднявся із колін!
І переможно сонце правди світить, 
Співає гордо наш Державний Гімн

ЗВУЧИТЬ ДЕРЖАВНИЙ ГІМН 
УКРАЇНИ



У нас, українців, найбільшою святинею є 
наша родина. Родина — це не тільки наша 
сім’я, це наша Батьківщина — Україна — 

отча земля, рідний край, де ми народилися. 
Утворилася сучасна Україна у результаті 
розпаду  Радянського Союзу 1 грудня 1991 

року як унітарна європейська держава.





 Україна межує з такими 
країнами: Білорусь, Росія, 
Польща, Молдова, Угорщина, 
Румунія, Словаччина

 



ВІД КАРПАТСЬКИХ СМЕРЕК 
ДО ТАВРІЙСЬКИХ СТЕПІВ - 
УКРАЇНА МОЯ,
ТУТ ДІД-ПРАДІД МІЙ ЖИВ! 



Мати Україно! Берегине 
долі народної! Це ти в 

часи лихоліть підносила 
дух дітей своїх, 

сповиваючи їх гордістю і 
повагою.  



Це твої згорьовані очі йшли за 
нами всіма великотрудними 
дорогами, не давали забути, 
хто миє, чиї ми діти. 



Із тисяч народів і 
народностей світу лише 200 
виросли в нації — створили 
свої держави й домоглися 

визнання світової спільноти, 
серед них -Україна 



ЗАПОВІДНІ КУТОЧКИ 
НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ



Місто Київ — це столиця древня і квітуча. 
Він розкинувся велично на Дніпрових 

кручах



ЗОЛОТІ ВОРОТА



КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА



СОФІЯ КИЇВСЬКА



СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПОЧАЇВСЬКА 
ЛАВРА



СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПОЧАЇВСЬКА 
ЛАВРА



ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК НА 
ЛЬВІВЩИНІ
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ЗАПОРІЗЬКА СІЧ



СВЯТОГІРСЬКА СВЯТО-
УСПЕНСЬКА ЛАВРА



ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ



КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 
ФОРТЕЦЯ



ХЕРСОНЕС-ІСТОРИЧНА 
ЧАСТОЧКА УКРАЇНИ



Україно!
Сивий степ — моя колиска

І спасибі, що його ти зберегла
Я вклонюся низько-низько,

Поцілую чисту воду джерела.
Україно! Чую голос не далеко:

Ти могил не обмини, не обмани!
Я не знаю — джерело чи око предка
Пильно дивиться на мене з глибини.



Слава країни — це не лише її 
територія, мова, природні 

багатства, а це найголовніше — 
люди, які своїми здобутками 

прославляють країну на весь світ, 
люди, чиї імена назавжди увійшли 
в історичну пам’ять, у душу народу 

українського:



Григорій Сковорода — педагог, поет, автор 
трактатів, байок, пісень;
Тарас Григорович Шевченко — український поет, 
громадський діяч, духовний батько українського 
народу;
Микола Лисенко — український композитор, автор 
опер «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка», 
«Енеїда», автор дитячих опер і оперет;
Михайло Грушевський — історик, організатор 
української науки, автор ілюстрованої історії України;
Ігор Тамм — видатний фізик-теоретик, лауруат 
Нобелівської премії з фізики. 
Микола Амосов — видатний український лікар, 
учений у сфері серцево-судинної хірургії, 
біокібернетик;
Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної 
України, Герой України.



Герої — наші сучасники

Саа вченко Надіая Віакторівна — українська військова, 
штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої 
бригади армійської авіації Сухопутних військ 
Збройних Сил України, старший лейтенант, Герой 
України.

Забродський Михайло Віталійович  - український 
військовий, командуючий Високомобільними 
десантними військами Збройних Сил України, 
генерал-майор, Герой України.



 

Зеленський Євгеній Олександрович - випускник 
Академії сухопутних військ, загинув в місті Щастя 
Луганської області . Герой України.

Завада Богдан Олексійович — лейтенант 
Національної гвардії України, командир 
роти спецпризначенців в/ч 3029, загинув в 
ході боїв за село Маринівка в Донецькій
області, Герой України 
Сенюк Тарас Михайлович — підполковник. 
Командир 1-го аеромобільно-десантного 
батальйону 95-ї окремої аеромобільної 
бригади Високомобільних десантних
військ ЗС України. Героїчно загинув в зоні 
АТО. Герой України. 



Могилко Костянтин Вікторович-підполковник. 
Командир літака, командир ескадрильї «Блакитна 
стежа» 15-ї окремої бригади транспортної авіації 
Повітряних Сил Збройних Сил України (авіабаза 
Бориспіль). Ціною власного життя  скерував  
літак, збитий терористами,  за межі житлових
кварталів Слов'янська. Герой України. 
Кульчицький Сергій Петрович - вертоліт, на якому 
знаходився генерал-майор Сергій Кульчицький та 
ще 12 військових, був збитий терористами 
неподалік гори Карачун. Герой України. 
Березовий Микола Вікторович— український
громадсько-політичний діяч. Голова
Горлівського міського осередку Донецької
обласної організації партії «УДАР».
Боєць батальйону міліції спеціального
призначення «Азов». Загинув у бою. Герой
України. 



Я Україна, я-страдниця мати, яка 
споконвіку була у ярмі -  Турецькім, 
Російським...
 та всіх не назвати,
Бо зайди є різні, а муки одні.
Не тільки чужинці мене шматували, 
були і свої в нас жорстокі тирани. Вони 
видавали укази й закони, тому і 
загинуло всіх нас мільйони. Немов 
маля, що в муках народилось, у долі, 
радості і різних неладах, - так я з неволі 
відродилась і намагаюся стояти на 
ногах. Ще зовсім молода та непокірна, а 
на чолі — блакитно-жовтий стяг, прошу 
мені служити вірно, нехай Господь 
благословить мій шлях. 



На світі багато чудових країн,

Мені наймиліша, найкраща країна,

Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн,

Безсмертна моя Україна.

Ти з давніх віків непокірна була

І волю свою боронила невпинно.

Нарешті збулося – її здобула

Звитяжна моя Україна.



На землях твоїх неозорих степів

Живе працьовита і чесна родина,

Хвилюється колосом стиглих хлібів

Моя золота Україна.

В садах і дібровах в вечірні часи

Чарує нас пісня дзвінка солов’їна,

І чути співочі дівчат голоси, –

Пісенна моя Україна.



.Тепер ще не легко живеться тобі,

Є в тому, мабуть, особлива причина.

Та все подолає в тяжкій боротьбі

Незламна моя Україна.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!



Дякуємо за увагу!
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