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Національно-патріотичне
свідомого

громадянина

виховання

–

патріота

молодого

Української

покоління
держави,

формує
активного

провідника національної ідеї, представника української національної еліти
через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної
громадянської позиції, високих моральних якостей, прищеплення поваги до
прав людини і громадянина України, Конституції, державної символіки,
виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови,
культури та традицій. Національно-патріотичне виховання неможливе без
відповідних заходів щодо відзначення важливих пам'ятних та ювілейних дат.
Година спілкування до Дня Соборності України проведена в он-лайн
режимі як урок-подорож.

Використання нестандартних форм виховної

роботи сприяє формуванню пізнавальних інтересів студентів. Віртуальна
подорож зацікавлює всіх присутніх, створює атмосферу невимушеності та
веселий

настрій,

стимулює

до

розвитку

творчих

задатків

молоді:

креативності, кмітливості, логічного мислення, уяви.
З студентами 11 групи не один раз йшла мова про нашу українську
державу, про її мову, про вiдродження духовностi, пробудження iнтересу до
культурних надбань українського народу. Не одна виховна година була
присвячена цій проблемі. Студенти завжди з цікавістю готувалися самі до
участі в проведенні таких заходів, співпрацювали зі мною як курсовим
керівником, використовуючи відеоматеріали, презентації та ін.
Представляю розроблену виховну годину в режимі он-лайн День
Соборності України.

Тема: День Соборності України
Мета: виховання глибокої поваги та любовi до Батькiвщини, до свого
українського народу, толерантності і людської гiдностi студентів,
вiдродження духовностi, пробудження iнтересу до культурних
надбань українського народу. Формування свідомого громадянина –
патріота Української держави, активного провідника національної
ідеї, представника української національної еліти через набуття
молодим

поколінням

національної

свідомості,

активної

громадянської позиції, високих моральних якостей, прищеплення
поваги до прав людини і громадянина України, Конституції,
державної

символіки,

виховання

бережливого

ставлення

до

національного багатства країни, мови, культури та традицій.
Обладнання. Державна символіка, Конституція України, мапа України,
відеоролики.
Хід виховної години
Вступне слово
Керівник академгрупи: Шановні студенти! Сьогодні ми зібралися з нагоди
Дня Соборності України. Слово «соборність» включає в себе єдність і
згуртованість. Ми всі різні,
спілкуємося, сперечаємося,

ми розмовляємо різними мовами;

з'ясовуємо відносини, але

ми завжди

упевнені в одному - країна у нас одна - Україна єдина, і ми повинні бути
єдиними! Сьогодні ми будемо говорити про свято, яке в Україні будуть
святкувати 22 січня – День Соборності України. Я розповім про його
історію і саму сутність поняття «соборність». Ми назвемо символи
України і поговоримо про положення головного Закону нашої держави –
Конституцію.

(Відео 1 «Найкращі місця України!»)
https://www.youtube.com/watch?v=siGijqEl1rg
Я хочу сказати простими словами,
Про те, що турбує мене вечорами,
Про те, як в думках я малюю картину,
Якою я бачу свою Україну!
В моїй Україні ніхто не стріляє,
Ніхто не калічить, ніхто не вбиває!
В моїй Україні ніхто не воює!
Своє і чуже життя кожен цінує!
В моєї країни чудові сусіди,
Запрошують в гості і я до них їду.
Сусіди і самі в нас часто бувають.
Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають!
В моїй Україні є чесная влада,
Про неї в народі складають балади.
Працює й працює, з ранку до ночі,
Щоб людям відкрито дивитись у очі.
В моїй Україні не плюють на підлогу,
Отримують і надають допомогу,
І молодь моя не п'є і не курить,
Займається спортом, співати так любить!
В моїй Україні чемні дівчата!
А хлопці вміють їх щиро кохати!
Навчаються жити, читають книжки,
І горді від того наші батьки!
В моїй Україні немає кордонів!
І море, і сонце, Дніпро, терикони,
Карпати зимою в засніжених шапках,Моя Україна! Люблю її! Крапка!

Україна... Золота, чарівна сторона. Земля рясно прикрашена квітами і
зеленню, маленькими та великими річками, полями та горами. Скільки
ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до
краю, де народилися й живуть!
У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна має багате й
славне минуле. Це на її землях з’явилась Запорозька Січ, славетна КиєвоМогилянська академія. Україна народила 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 говоримо про

річницю проголошення Соборності нашої

держави.
(Розповідь про історію свята)
У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження
власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події.
Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу
за соборність своїх земель.
Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та землі
України були розрізнені, належали до інших держав: Російської імперії,

Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було
об’єднання

розрізнених

частин

України

в

межах

однієї

держави.

Західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорщини, але, на відміну
від східних земель, тут українці мали ряд політичних свобод і всебічно
розвивали культурне та громадсько-політичне життя.
День Собо́рності — свято України, що відзначається щороку 22 січня в
день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й
Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.
Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та
історичне

значення

об'єднання

Української

Народної

Республіки

і

Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної)
української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День
соборності України» від 21 січня1999 року № 42/99.
У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на
рік раніше 22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким
проголошувалася повна незалежність УНР.
Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель
навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів
Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займались українські
гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип
Орлик.
22 січня 1939-го було вперше за 20 років урочисто відзначено на
офіційному рівні свято Соборності. Відбулось це у Карпатській Україні (м.
Хуст), на той час - автономній республіці Чехословаччині. Це був чудовий
привід нагадати закарпатцям про волю, висловлену на з’їзді Всенародних
зборів українців у Хусті 21 січня 1919-го про приєднання Закарпаття до
Української Народної Республіки зі столицею у Києві. Століттями розірваний
український народ визволився з неволі — Наддніпрянщина вийшла з

Російської, а Західна Україна — з Австро-Угорської імперій — і возз'єднався
на своїй землі в єдиній Українській державі.
Акція «Живий ланцюг» стала однією з найяскравіших подій під час
руху за відродження незалежної соборної демократичної України та
утвердження національної ідеї. Патріотичні сили в передчутті розпаду СРСР
згуртувалися й 21 січня1990 р. організували «живий ланцюг» між Києвом,
Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і
західних земель України, як запорука існування єдиної, соборної України.
Від 1 до 3 мільйонів людей, узявшись за руки, створили на дорогах і шосе
безперервний ланцюг від Києва до Львова.
(Читання учням положень статті 20 Конституції України).
Стаття 20
Державними

символами

України

є

Державний

Прапор

України,

Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних
смуг синього і жовтою кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого
Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що
приймається не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої
Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького
із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома
третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Опис

державних

символів

України

та

порядок

їх

використання

встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від
конституційного складу Верховної Ради України.
Столицею України є місто Київ ( показують на мапі).

І щоб краще відчути велич, різнобарвність, багатонаціональність,
культуру та красу нашої Батьківщини ми запрошуємо вас по українських
містах: зі сходу на захід, з півдня на північ.
Почнемо зі сходу – зі столиці Слобожанщини. Майже половина
жителів цього міста має вищу та незакінчену вищу освіту, фізики міста в
1932 році вперше розщепили атомне ядро, 21 житель літав у космос.
(Відео

2

«Твій

путівник.

Харків

–

чому

це

місто

називають

рекордсменом») https://www.youtube.com/watch?v=QVPO3eaMgmA
Коли ми дивимося на захід, то звичайно згадуємо велике місто Лева,
але це тільки Прикарпаття, а далі на захід – Закарпаття. Центр Закарпаття –
це саме європейське місто України, де сходяться п’ять кордонів: польський,
словацький, угорський, румунський та український.
(Відео 3 «Ужгород, частина 1. Міста і містечка»)
https://www.youtube.com/watch?v=AbFV7YsXSIw
А тепер до південної Пальміри, української столиці гумору, «перлини
біля моря», про це місто складено більше 800 пісень, в його честь названо
астероїд.
(Відео 4 «Невідома Одеса») https://www.youtube.com/watch?v=06s7njSCefw
І столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. В
місті три аеропорти, три футбольні клуби, три вулиці Шевченка, два
провулки, бульвар та площа, автор «Чорного квадрату» Казимир Малевич
родом з цього міста.
Відео 5 «Київ: найцікавіше» https://www.youtube.com/watch?v=nZ9rZrepbTE
Відео 6 «Живий ланцюг - Львів і Київ»
https://www.youtube.com/watch?v=u1WOUj5LGHU
В кінці 2000-х років почала відроджуватися традиція створення «живих
ланцюгів», які символізують єдність України. Перший «живий ланцюг»
створили 22 січня 1990 року від Львова до Києва. Зауважте, це ще був
Радянський Союз. Таким чином символічно об'єднали схід та захід України.

22 січня 2011 року «живий ланцюг» також був створений в більше 20 містах
України.
Пропоную і нам піднятися та зробити «живий ланцюг».
Ви відчуваєте тепло дружніх рук? Нехай це тепло зігріє всіх нас та
об´єднає. Якщо ми навчимося жити разом, навчимося поважати один одного,
бачити наше майбутнє однаковим, то буде єдиною та багатою наша країна,
незалежно від того де ми народилися та живемо, якою мовою ми думаємо та
розмовляємо. Нехай нам все вдається!
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