
Тема заняття:  

«30-річниця Незалежності України. Україна понад усе!» 

Мета заняття: поглибити знання учнів про Україну, виховувати любов 

до рідного краю, дбайливе ставлення до Батьківщини, ознайомити учнів з 

основними історичними етапами становлення державності України; 

формувати національну свідомість, ціннісне ставлення до держави, 

суспільства; виховувати патріотизм, почуття гордості за приналежність до 

української нації та особистої відповідальності за долю своєї держави й 

народу, власного внеску в процеси державотворення; розвивати пізнавальні 

інтереси, пам’ять, увагу, уміння працювати в колективі, групі. 

Обладнання: плакати із зображенням Державного прапора України, 

Державного Герба України, Державного Гімна України, мультимедійний 

комплекс, презентація. 

План проведення заняття 

1. Перегляд відеофільму «Україна» 

2. Розповідь керівника гуртка  

3. Бесіда з дітьми про Україну. Топ-15 цікавих фактів про Україну. 

4. Тренінгова вправа «Що для тебе Україна?» 

 

1. Перегляд відеофільму «Україна». Актуалізація уваги дітей на 

темі заняття. 

2. Розповідь керівника гуртка про Україну, історичні аспекти 

побудови держави та становлення Незалежності України. 

Україна! Скільки глибини у цьому слові… Це золото безмежних полів, 

бездонна синь зачарованих небес. Тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це 

безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, Карпатські верховини і донецькі 

простори, Полісся і Крим, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів 

- все це наша Україна. Україна - це всі ми разом, в радощах і турботах, в 

реальних діях за майбутнє нашої Батьківщини. Любити свою Батьківщину, 

знати її історію, шанувати память пращурів - означає бути патріотом, берегти 

та примножувати все те краще, що зберегли для тебе інші. І для цього, 

передусім треба бути достойним громадянином своєї держави. 



24 серпня тридцятий рік поспіль Україна відзначає День Незалежності. 

Це знакове свято, яке українці вважають днем утворення Української 

держави в сучасному вигляді. Саме цього дня 1991 року Верховна рада УРСР 

ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України. 

 Державний прапор України офіційно затвердили як державний символ 

України 28 січня 1992-го. У серпні 2004 року Президент підписав Указ про 

встановлення Дня Державного Прапора України, який святкують щороку 23 

серпня.24 серпня 1994-го в Києві на Хрещатику відбувся перший військовий 

парад, присвячений дню проголошення Незалежності України. 

Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук. 

Першою українську незалежність визнала Польща. 24 серпня 1994 року на 

Хрещатику в Києві пройшов перший військовий парад на честь Дня 

проголошення незалежності України. 

У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна має багате й 

славне минуле. Вона виплекала Запорізьку Січ, славетну Києво-Могилянську 

Академію. Україна виколисала велетнів сили і духу – таких як Петро 

Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, Устим 

Кармелюк, Юрій Дрогобич, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 

Михайло Грушевський... Цей перелік, можна продовжити й іменами наших 

сучасників, які примножують славу нашої Батьківщини. І сьогодні ми 

святкуємо річницю проголошення незалежності нашої держави. 

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». 



3. Бесіда з дітьми про Україну. Топ-15 цікавих фактів про Україну. 

1. Населення України відноситься до найбільш освіченого, і тому ми 

займаємо 4 місце у світі за кількістю осіб з вищою освітою. Кількість людей з 

вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. 

2. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему нашої 

планети. 

3. Видатному українському поетові Тарасу Шевченку пам'ятники 

встановлені у 1200 місцях по всьому світу. 

 

 

4. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення 

Homo Sapiens знайдені в Україні, а саме у с. Межиріччя Рівне нської області. 

Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта. 

5. Найбільшою в Європі пустелею є українські Олешківські піски. 



 

6. Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі є Острозька 

Академія, найстаріша українська науково-освітня установа. 

 



7. Третій найбільш відвідуваний у світі Макдональдс знаходиться в Києві, 

біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє в п'ятірку 

найжвавіших Макдональдсів світу. 

8.Народна пісня «Щедрик», записана українським композитором Миколою 

Леонтовичем, відома у всьому світі. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring 

Christmas Bells. На Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони 

переглядів. 

9. Українська мова зайняла друге місце в світі по мелодійності після 

італійської на мовному конкурсі в Парижі, у 1934 році. Також її визнали 

третьою найкрасивішою мовою в світі по таких критеріях, як фонетика, 

лексика, фразеологія і споруда пропозицій після французької і персидської 

мов. 

10.Станція метро «Арсенальна» в Києві — найглибша в світі, і вона 

входить під землю на 105 метрів. Станцію побудували однією з перших, в 

1960 році. 

11. Найбільшими та найвпливовішими чоловічими монастирями є Лавра. У 

світі статус Лаври мають тільки шість монастирів. Три з них знаходяться в 

Україні. 

12. У 2001 році, український літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 

тонни, за один політ встановив 124 рекорди. 

 



13. Найдовша печера в Україні називається "Оптимістична" і знаходиться 

на Поділлі , це гіпсова печера на глибині 20м , протяжністю 216 км. Вона за 

протяжністю поступається лише Мамонтовій печері в США . 

 

14. Найдовший музичний духовий інструмент у світі - це 

українська "трембіта" 

 



15. Перша гасова лампа винайдена у Львові у 1853 р і в цьому ж році в 

одному з Львівських госпіталів була проведена перша операція при гасовій 

лампі. 

4. Тренінгова вправа «Що для тебе Україна?» 

Діти пишуть на різнокольорових стікерах свої думки про Україну та 

наклеюють стікери на карту України. 

Любіть та пишайтеся своєю ненькою Україною! 

 

 

 


