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Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі 

зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані 

проблемами загальнодержавного масштабу, що стало передумовою для 

оновлення змісту й технологій національно-патріотичного виховання, 

формування гуманістичних цінностей та громадянської позиції підростаючого 

покоління педагогічного колективу коледжу. 

Робота містить методичні матеріали, розробки, сценарії заходів з 

національно-патріотичного виховання молоді. 
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Вступ 

 

Виклики сьогодення ставлять виховання у молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської 

позиції у ряд проблем загальнодержавного масштабу, що стало передумовою 

для оновлення змісту й технологій національно-патріотичного виховання 

педагогічного колективу коледжу з метою формування гуманістичних 

цінностей та громадянської позиції молодого покоління студентів. 

За своїм характером виховання завжди є національним. У трактуванні 

національної педагогіки ще К.Д. Ушинський орієнтував нас на те, що 

«…незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європейських народів, у 

кожного з них своя особлива національна система виховання, своя особлива 

мета і свої особливі засоби досягнення цієї мети». 

В Україні тривалий час нехтувалася, заборонялася і була відкинута 

історично сформована система виховання, що максимально враховувала 

національні риси і самобутність українського народу. 

Проте саме зараз, у контексті євроінтеграції України та захисту 

української держави і її громадян від інформаційної пропаганди 

великодержавного імперського шовінізму й невгамовної агресії російських 

окупантів та їх пособників-сепаратистів на Донбасі, завдання з національно-

патріотичного виховання української студентської молоді, дітей і підлітків є 

особливо актуальними для освітян. 

Робота «Із досвіду національно-патріотичного виховання студентської 

молоді» знайомить читачів з фактичним матеріалом з відродження української 

педагогіки. У посібнику подано методичні розробки та сценарії виховних 

заходів, які розроблені на засадах національної та козацької педагогіки, 

розкриваються шляхи, засоби і практичні зусилля по підвищенню рівня 

національного, духовного і естетичного виховання студентів, їх професійної 

майстерності. 

Використання матеріалів посібника сприяє вихованню молоді на засадах 

української культури, формуванню їх національного світогляду, способу 

мислення, характеру, моралі та інших духовно-моральних цінностей 

українського народу. 

Нині кожен, хто причетний до освіти й виховання молоді, є водночас 

творцем сьогодення і майбутнього української нації. 

Головні завдання педагогів у наш час: 

– домогтися глибокого усвідомлення того, що формування високих 

загальнолюдських якостей можливе лише на основі національних цінностей, 

родинно-сімейних традицій; 

– сформувати у молоді цілісну систему знань про історико-педагогічні 

процеси, явища і факти, що мали місце в Україні; 

– розкрити внутрішні закономірності й специфічні ознаки, притаманні 

вихованню українського народу, нації. 
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Педагогічний колектив коледжу, постійно працюючи над вивченням і 

впровадженням культурологічно-виховних проектів, нових програм виховання 

студентської молоді, досяг певних успіхів. Класні керівники, керівники гуртків 

і клубів, вихователі гуртожитку, викладачі спрямували свою роботу на 

виховання патріота своєї Батьківщини, громадянина України, готового стати на 

захист Вітчизни, ідеалів свободи, демократичних цінностей і прав людини, і з 

цією метою протягом 2014-2015 навчального року підготували і провели 

відкриті виховні заходи, розробки яких пропонуються читачеві. 

Надані матеріали можуть використовувати у своїй роботі заступники 

директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники, 

викладачі, вихователі, студенти. 
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Національно - патріотичне виховання – першооснова формування  

духовно - морального світогляду студентів 

 

«Перед минулим  – зніміть капелюхи,  

перед майбутнім – засукайте рукава»  

Народна мудрість 

 

Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів, і усі сучасні 

концепції національно-патріотичного виховання наголошують на важливості 

національної спрямованості освіти. Результатом національно-патріотичного 

виховання повинна бути сформована особистість, яка знає історію і культуру 

своєї країни, духовно та фізично здорова, творчо мислить, любить свою 

Батьківщину і народ, дотримується духовних, правових, загальнолюдських 

законів, здатна саморозвиватися та має соціально-активну позицію 

громадянина. Важливим завданням виховання є подолання в молоді недовіри й 

підозрілості у ставленні до інших народів і націй, сприяння толерантності 

міжнаціональних відносин в умовах багатонаціональної держави. 

Недарма на державному рівні останніми роками прийнята ціла низка 

нормативно-правових актів з питань патріотичного виховання, зокрема: 

«Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

запропонована  Міністерством освіти і науки України, «Концепція 

загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання 

громадян на 2013–2017 роки», затверджена колегією Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту № 6/1-21 від 30.05.2012року, наказ №405 від 13.12.2013 

Департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації, 

наказ 1/9-412 від 13.08.2014р. Міністерства освіти і науки України, проект 

Київської ОДА «Моя країна – Україна, Київщина – серце України»,  провідною 

ідеєю якого є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної 

ідентичності, національної гідності. 

Усім нам відомо, що починаючи з 90-х років серед молоді України 

спостерігалося різке падіння моралі, зниження рівня патріотизму. Було 

зруйновано систему «радянського виховання», а нові важелі впливу на сучасну 

молодь системно не розроблені. 

За результатами дослідження Інституту Горшеніна, ще не так давно 54, 6 

% молодих українців відзначали, що не пишаються тим, що є громадянами 

України. Така ситуація пов’язана, у першу чергу, із змінами у політичному та 

економічному житті країни, які негативно позначилися на всіх формах 

виробництва, розвитку нації, культури, освіти, системи виховання молоді. Це 

був найгірший показник серед молоді Росії, України, Польщі та Казахстану. 

Тому-то проблема патріотизму молоді займає одне із провідних місць у 

розбудові сучасного суспільства, і саме підвищення рівня патріотизму є 

пріоритетним завданням держави, у зв’язку з чим передбачається що 

зменшення престижу патріотизму серед молоді, студентів потребуватиме: 

розробки спеціальних, інноваційних підходів у вихованні, реформування 
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засобів масової інформації, інших інформаційних ресурсів в Україні, які не 

відповідають сучасним вимогам студентів та молоді щодо формування у них 

позитивних морально-психологічних якостей, подолання протиріччя між 

потребами молоді та студентів у знаннях  історії України, її національних 

героїв і їх задоволенням, консолідація та систематизація наявних ресурсів 

держави, які впливають на виховання молодого покоління, подолання 

об’єктивних труднощів в умовах перехідної економіки, зубожіння населення, 

що спричиняють значне погіршення морально-етичних якостей сучасної 

молоді.  

До засобів патріотичного виховання належать рідна мова, вітчизняна 

історія, українська література, рідна природа, українська культурно-духовна 

спадщина тощо.  

Робота циклових комісій філологічних та гуманітарних дисциплін 

відповідно до програм дисциплін, що вивчаються у коледжі, планів циклових 

комісій, класних керівників спрямована на формування історичного мислення і 

наукового світогляду, правової компетентності майбутнього спеціаліста, поряд 

з цим - на виховання громадської відповідальності, національної гідності, 

загальнолюдських духовних цінностей, на усвідомлення етнічної неповторності 

українського народу та його героїчного історичного минулого. У викладанні 

дисциплін цих циклів відіграють важливу роль різноманітні способи викладу 

матеріалу патріотичної спрямованості: читання уривків художніх творів, 

документів з одночасним їх показом, декламація віршів, прослуховування 

аудіозаписів, перегляд відеозаписів, фільмів або телепередач, розповідей 

військових фахівців тощо.  

За останній час у коледжі було проведено низку цікавих заходів 

викладачами циклової комісії філологічних дисциплін у рамках тижня циклової 

комісії: наукові читання «Ідеал українського патріота у творчості Т.Г. 

Шевченка», виставка - конкурс творчих робіт «Уклін тобі, Тарасе», мовно-

літературне свято рідної мови «Живи, рідна мово, Шевченкове слово», конкурс 

читців творів Т.Г. Шевченка.  

Студенти старших курсів залучалися до науково-пошукової роботи і 

брали участь у студентських науково-практичних конференціях, зокрема на 

тему «Невмирущий геній Тараса Шевченка». Підготовлено студентів до участі 

у Міжнародному мовно-літературному конкурсі студентської молоді імені 

Тараса Шевченка та конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика. Проведено 

пісенно-літературний вечір та інші заходи патріотичного спрямування до дня 

народження Т.Г. Шевченка. 

Національно-патріотичному вихованню, оволодінню глибокими 

знаннями, правдивою інформацією як основою національної самобутності 

сприяють виховні години. Класними керівниками проведено відкриті заходи: 

виховну годину «Україно, Соборна Державо, сонценосна колиско моя!», «Наше 

здоров’я в наших руках»; «Вони стали волі на сторожі» із вшанування пам’яті 

воїнів Української повстанської армії; та виховну годину до свята Покрови, 

усний журнал «Трагедія Бабиного Яру в серці українського народу».  
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Перша лекція 2014-2015 навчального року «Україна – суверенна 

демократична держава» стала гідним початком і зразком проведення заходу по 

формуванню патріотизму, національної гідності у студентської молоді. 

Формуванню високих естетичних смаків, загальної культури студентів 

сприяли організація перегляду вистав у Національному академічному 

драматичному театрі імені І.Франка та інших театрах, які були організовані 

вихователями гуртожитку, класними керівниками. У стінах коледжу відбулася 

презентація  повнометражного дитячого фільму «Іван Сила» та зустріч з 

видатним українським режисером Віктором Андрієнком, юним актором-

десятикласником Леонідом Шевченком – виконавцем ролі Міхи. Традиційними 

стали щорічні зустрічі з переглядом вистав Закарпатського обласного музично-

драматичного театру в актовій залі коледжу.  

Заслуговує на увагу досвід викладачів історії України: історичний брейн-

ринг «Україно, моя Україно», проведений з використанням новітніх технологій 

подачі інформативного матеріалу, засідання історичного гуртка на тему «Вечір 

пам’яті до Дня партизанської Слави» за участі учасника бойових дій  Якуніної 

Правди Іванівни, тематичний урок з нагоди 75–річчя від дня проголошення 

незалежності Карпатської України, виховні години із вшанування пам’яті 

загиблих під час бойових дій в Афганістані та мирних акцій протесту на 

Майдані. 

Надзвичайно змістовними з патріотичної точки зору цього року була 

композиції виставки-конкурсу «Ірпінська осінь-2014», яку підготували 

викладачі циклової комісії фінансово-економічних дисциплін, та заходи Тижня 

права, у рамках якого студенти провели акцію «Напиши листа солдату». 

Викладачами фізичного виховання традиційно проведено спортивно-

розважальні заходи: Свято Першокурсника, Козацькі розваги, у програмах яких 

були закладені різноманітні конкурси на патріотичну тематику, цикл 

тематичних виховних заходів у рамках Тижня здоров’я, спрямованого на 

профілактику проблем ВІЛ/СНІДу та вживання алкоголю, тютюну, 

наркотичних речовин, формування відповідальної поведінки студентів.  

Протягом навчального року у коледжі посилено військово-патріотичне 

виховання молоді, що базується на духовно - моральних цінностях нашого 

суспільства, охоплює військово-історичну підготовку, прикладну фізичну 

підготовку, підготовку з основ військової служби, підготовку з основ безпеки 

життєдіяльності, а також одну із порівняно нових форм патріотичного 

виховання - козацько- лицарське. Активно працюють зі студентами викладач 

Захисту Вітчизни Навой К.В. та викладач к.с-г.н. Поцілуйко М.П. Саме завдяки 

їх підтримці щороку керівники міського осередку організації Українського 

козацтва, що діє при Будинку-музеї Уварівський дім с. Ворзель, постійно 

запрошують наших козаків – членів первинного осередку Молодої Січі до 

участі в різноманітних заходах регіонального та обласного рівня. Традиційно 

студенти беруть участь у відзначенні Дня партизанської Слави, Дня 

Українського козацтва (14 жовтня, на Покрову), Дня Перемоги. Команда 

коледжу виборола ІІІ місце у теоретичному та практичному етапах 
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регіональних змагань з військової підготовки «Київська Січ – 2015» серед 

навчальних закладів м.Києва і Київської області. Навчальний заклад саме за цей 

напрям роботи і за участь у науково-пошуковій конференції Музею 

українського костюму та вишивки «Мій край в історичних та культурних 

розвідках» (смт. Немішаєво) відзначений у Довідці Департаменту освіти і науки 

Київської облдержадміністрації «Про стан та подальше удосконалення 

національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді 

в навчальних закладах Київської області» (листопад 2014р.). 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді здійснюється 

відповідно до положень плану виховної роботи, що є складовою Комплексного 

плану навчально-виховної роботи коледжу, який розглядається методичною 

радою коледжу і затверджується щорічно директором навчального закладу 

(Додаток 1). Його виконання здійснювалося також через проведення 

загальноколеджанських виховних заходів з нагоди Дня Державного Прапора, 

Дня знань, Дня партизанської Слави, вшанування жертв голодомору та 

політичних репресій, Дня Соборності України, Дня захисника Вітчизни, 

лінійки, до річниці Революції гідності, річниці аварії на ЧАЕС, Дня Перемоги, 

Дня Європи в Україні. У коледжі запроваджено щоденне підняття Державного 

прапора кращими студентами навчального закладу, у  корпусах та навчальних 

кабінетах встановлено сучасні стенди Державної символіки України. 

Одним із напрямів діяльності педагогічного колективу є робота членів 

ради музею історії коледжу, музейної кімнати «Українська світлиця» та клубу 

«Відродження», зокрема Кириченко З.П. – ветерана коледжу, завдяки якій на 

зустрічі зі студентами та викладачами коледжу були запрошені протягом року 

видатні особистості культури і мистецтв, громадські діячі, бійці і волонтери 

АТО: Дмитрук Анастасія – поетеса, учасниця Майдану, автор вірша «Никогда 

мы не будем братьями...», заслужений артист України, Міністр культури 

України (2014р.) Євген Нищук, політтехнолог, радник Президента України – 

Олег Медведєв, Володимир Яворівський - письменник, колишній голова 

Національної спілки письменників України, Віктор Шпортько - професор 

Київського національного університету культури і мистецтв, кавалер ордену 

«За Заслуги» та учасник проекту «Голос країни» Олексій Шпортько, 

Компаніченко Тарас – кобзар, заслужений артист України, мистецтвознавець, 

Гарань Олексій - історик-міжнародник, політолог, професор Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»; Федорова Тетяна – заслужений 

майстер народної творчості, лауреат всеукраїнської премії Данила 

Щербаківського, Валентин Собчук - поет і журналіст, Володимир Паламарчук -

наш земляк, боєць батальйону ОУН ім. Євгена Коновальця, учасник бойових 

дій в зоні АТО –, члени хору ветеранів війни та праці ЦБК нашого міста та 

керівник хору «Пам’ять» - легендарна жінка, учасник бойових дій Валентина 

Кулініч, члени міської ради ветеранів війни та Ірпінського відділення 

Української спілки воїнів – афганців, волонтери ГО «Координаційна рада 

Ірпінського регіону». 
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Бібліотека коледжу приділяє значну увагу розвитку особистості, 

вихованню патріотизму шляхом організації виставок - оглядів літератури, 

преси, інших інформаційних матеріалів з нагоди визначних дат і подій в 

Україні, проведення інформаційних годин на патріотичну тематику, зустрічей з 

поетами рідного краю. 

Навчальний заклад тісно співпрацює з відділом у справах сім’ї та молоді, 

відділом культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, 

центральною бібліотекою міста, ДЮСШ міста у проведенні низки 

загальноміських масових заходів до Дня міста, Дня Перемоги, річниці аварії на 

ЧАЕС, вшанування видатних особистостей – наших земляків, проведенні 

Олімпійського дня Київщини, інших культурних і спортивних заходів. 

Великий вплив на студентську психологію має ідея, що українці – це 

мирна нація, яка не переслідує ніяких загарбницьких цілей, проте на двадцять 

третьому році незалежності, українці змушені боронити її. Тому протягом 

останнього часу педагогічний колектив, студентське самоврядування 

спрямовували свою діяльність на допомогу захисникам Батьківщини, які 

боронять на сході українську державу: проведення ярмарок декоративно-

ужиткового мистецтва та кулінарних страв і виробів, збір благодійних пожертв 

на потреби учасників АТО (купівля теплих речей для воїнів-захисників), 

відвідування поранених бійців АТО у військовому шпиталі. Участь у 

благодійних акціях студентів та викладачів на підтримку воїнів та поранених 

зони АТО сприяє формуванню високого рівня громадської активності, 

жертовності, почуття відповідальності за долю народу і держави. 

Поряд з ознаками позитивних моментів у національно-патріотичному 

вихованні особистості, ми, педагоги, спостерігаємо як час від часу 

загострюються певні протиріччя, виникають нові суттєві проблеми. Головна з 

них стосовно виховного процесу полягає в тому, що нинішнє підростаюче 

покоління дорослішало в умовах ціннісно невизначеного суспільства. Це 

породило у молодих громадян невпевненість у завтрашньому дні, 

психологічний дискомфорт, комплекс національної меншовартості та особистої 

неповноцінності, зневіру в цивілізованому житті в Україні, бажання назавжди 

покинути Батьківщину. У цій ситуації дехто й термін ―патріот‖ вживає з 

іронією. Тому перед викладачами, класними керівниками і вихователями, усіма 

педагогами досить гостро стоїть питання виховання майбутніх фахівців як 

патріотів своєї держави, внесення коректив до  планів навчально-виховного 

процесу усіма цикловими комісіями, завідувачами відділень, вихователями та 

класними керівниками на визнання пріоритету патріотичного виховання 

особистості відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді в Україні (Додаток 2) та інших нормативних й розпорядчих 

документів уряду і держави.  
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Сценарій виховного заходу 

«Свою Україну любіть, за неї Господа моліть» 

 
Мета: ознайомити студентів із творчістю видатних українських особистостей, 

громадських і політичного діячів, через поезію і пісню донести до студентів 

думку про сучасний розвиток української держави; виховувати у молоді 

почуття патріотизму, любові до рідної землі, вміння співпереживати. 

Обладнання: виставка книг, мультимедійні презентації, проектор. 

 

Святково прикрашений зал: Державні символи, квіти, кульки. 

Лунають українські пісні. Останньою звучить  

Артисто «Ще не вмерла Україна». 

(Фанфари. На сцену виходять ведучі) 

 

Ведучий 1: Доброго дня, дорогі викладачі, співробітники та студенти коледжу! 

Ведучий 2: Доброго дня вельмишановні гості! 

Ведучий 1: Вітаємо вас на нашій прекрасній, оспіваній багатьма майстрами 

музики, живопису і слова ірпінській землі…. 

Ведучий 2: … у нашому красивому, сучасному Ірпінському економічному 

коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Ведучий 1: Ми вітаємо дорогих гостей та учасників свята «Свою Україну 

любіть, за нею Господа моліть». 

(Фонограма «Легенда про Україну») 

Ведучий 2: Україна …в одному лише слові бринить музика смутку й жалю… 

Ведучий 1: Україна… країна радості і краси, країна…де найбільше люблять 

волю і найменше мають її, країна гарячої боротьби за незалежність, в результаті 

якої – велетенське кладовище: високі в степу могили та руїни. 

Ведучий 2: Україна  -  це прекрасна, відома на весь світ, безіменна, невідомо 

ким і коли складена пісня. 

Ведучий 1: Україна – розкішний вінок із рути та барвінку,  над яким світять 

заплакані зорі. 

Ведучий 2: Сьогодні ми напишемо свою поему про Україну, поему жалю і 

смутку. 



12 
 

Ведучий 1: …краси і печалі 

Ведучий 2: …гордості і звитяги. 

(Пауза. Фонограма Цвітуть осінні, тихі небеса) 

 

Ведучий 1: Тихі, мрійливі, зажурені стоять ці осінні дні. 

Земля переливається всіма відтінками золота, а над нею – синє, чисте, бездонне 

небо. І здається, ніби це знову, вже вкотре, прийшла до нас Прекрасна Діва 

Марія і знову розкинула над нами свій небесно-синій покров, щоб знову, вже 

вкотре, захистити нас, змусити замислитись над цінностями життя. І здається, 

що ввібрала ця осінь усю красу, всю непорочність, все щастя і горе Тієї, що 

віддала Сина Свого на поталу людям, Тієї, що стояла біля Його хреста і кров’ю 

вмивалося її серце, Тієї, яка, незважаючи на все заподіяне їй людьми лихо, 

стала їх найпершою захисницею, Тією, до кого ми звертаємося у своїх 

молитвах. 

Діво Пресвятая – 

                                                      Матір матерів, 

                                                      пригорни до серця 

                                                      всіх своїх синів. 

                                                      Освіти їх душі 

                                                      світлом золотим, 

                                                      виповни любов'ю 

                                                      неспокійний дім, 

                                                      научи, як землю 

                                                      вберегти від зла, 

                                                      розумом, діянням 

                                                      і крилом тепла. 

                                                      Зоря-зоряниця, 

                                                      сонце доброти, 

                                                      землю України 

                                                      щастям освіти! 

(В/к «Джерело» виконує «Молитву за Україну» 

Демострується відео «Молитва») 

 

Ведучий 2: Сьогодні ми в глибокій шані схиляємо голови перед пам’яттю тих, 

хто виборов право на життя, щастя, на радість. Ми вшановуємо пам'ять тих 

героїв, які полягли в боях за Батьківщину чи загинули далеко від рідного краю, 

виконуючи інтернаціональний обов’язок. 
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(Фонограма  Плине кача) 

Ведучий 1: Почесне право покласти квіти до пам’ятника воїнам, які загинули в 

роки Великої Вітчизняної війни, надається студентам: 

1. Кос Оксані 

2. Мельниченку Ярославу 

 

Ведучий 2: Почесне право покласти квіти до барельєфа Сергія Лантушенка – 

випускника коледжу, який загинув на далекій Афганській землі, надається: 

1. Новіченко Ользі 

2. Підгорному Валентину 

 

                                        Страждає Україна від війни, 

А разом з нею і народ страждає. 

                                        На сході гинуть наші вояки –  

  І біль нестримний душу розриває. 

  В домівки завітала хижа смерть… 

     У сім’ях ллються сльози без упину.. 

                                        Герої віддають життя за нас –  

                                        За нашу з вами рідну Україну! 

   Вони назавжди лишаться в серцях, 

           У нашій пам’яті, у наших з вами душах. 

        Вони пройшли крізь невимовний жах, 

    Про них кажу – бо говорити мушу! 

                                       Земля приймає кращих із синів, 

             І проливаються дощем невпинні сльози… 

       Горять свічки в домівках та церквах –  

                                       Та повернути їх ніхто не в змозі. 

 

(Пауза) 

Ведучий 1:  Вічна пам'ять українським солдатам, які полягли у боях, 

Захищаючи Україну від ворогів. 

Ведучий 2:  Слава Героям! 

Ведучий 1: Існує 10 заповідей Божих, додаймо одинадцяту до них. 

Ведучий 2: Люби народ свій і свою Батьківщину, будь патріотом. 

(Пауза) 

Ведучий 1: Життя невпинно крокує вперед, постійно змінюючись. 
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Ведучий 2: Кожна людина мріє про щасливе майбутнє, майбутнє у вільній, 

незалежній державі. 

Ведучий 1:  Яка жага дерзань і мрій 

                      Вулканить у душі людській: 

                      Творить, дерзать без каяття 

                      І в цьому бачить сенс життя! 

 

Ведучий 2:  Яке шалене буйство мрій 

                       І зриме, й суще, й величаве 

                       Крізь силу вогняної лави, 

                       Веде до звершення надій! 

 

Ведучий 1: Вітайте, на сцені – поет і композитор, лауреат і дипломант 

мистецьких конкурсів – Олександр Галицький. 

(О.Галицький «Почуй мене, брате») 

 

Ведучий 2: Сьогодні на нашому святі присутні незвичайні гості. Це люди, які 

завжди перебувають у стані творчого натхнення і їх нібито несе «потік» 

осяяння. 

Ведучий 1: Саме такі творчі особистості мають сильний вплив на інших людей, 

можуть переконувати, схиляти до своєї думки, вести за собою. 

Ведучий 2: А ще…вони дарують голос серця. 

Ведучий 1: Тож дозвольте представити вам високоповажних гостей: 

актор театру і кіно, заслужений артист України, міністр культури України – 

Євген Миколайович Нищук. 

Ведучий 2: Український співак, переможець міжнародних конкурсів, професор 

Київського національного університету культури і мистецтв, завідувач кафедри 

естрадного співу, кавалер ордену «За заслуги», Народний артист України –  

Віктор Шпортько. 

Ведучий 1: Учасник телепроекту «Голос країни» - Олексій Шпортько. 

Ведучий 2: Лауреат премії Павла Чубинського, дипломант багатьох музичних 

конкурсів, народний аматорський колектив «Червона калина» керівник Любов 

Петрівна Макаренко. 
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Ведучий 1: Журналіст, громадський діяч, боєць батальйону ОУН ім. Євгена 

Коновальця,  учасник бойових дій в зоні АТО – Володимир Дмитрович 

Паламарчук. 

Ведучий 2: Засновник музею коледжу «Українська світлиця», керівник клубу 

«Відродження» - Зоя Полікарпівна Кириченко. 

Ведучий 1:             Щоб нам не щезнуть від наруги злої 

                                 І не втопитись у неправді слів, 

                                 Вкраїно-мати, народи героїв, 

                                 Зведи на трон незганьблених вождів. 

                                 Щоб нас ядуча кривда не скосила 

                                 І промінь наш не згинув у імлі, 

                                 Яви отих, що будуть нам за приклад, 

                                 Як треба жить і вірить на землі. 

 

Здається, що про наше сьогодення, про героїв, захисників Вітчизни, які беруть 

участь в АТО,  написав Василь Симоненко ще в 1955 році. 

Студент:       Можливо, знову загримлять гармати, 

                           І танк зімне пшеницю на лану, 

                           І буде плакать і журитись мати, 

                           Коли сини ітимуть на війну. 

 

                           І хтось востаннє поцілує милу, 

                           І хтось сльозу непрохану змахне, 

                           А може, дехто втратить віру й силу, 

                           Своє життя рятуючи одне. 

 

                           Але не я... Я квиснути не стану, 

                           Хоч як не буде боляче мені,— 

                           За нашу землю, дорогу й кохану, 

                         Я рад прийнять на себе всі вогні. 

 

                         За тих дітей, що бігають до школи, 

                         За матерів, змарнілих у труді, 

                         За рідні наші верби довгополі, 

                         За наші дні прекрасні й молоді. 

 

                         І тут ні сліз, ні відчаю не треба, 
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                         І тут не треба страху і ниття — 

                         Живе лиш той, хто не живе для себе, 

                         Хто для других виборює життя. 

(Фонограма. К.Бужинська «Солдат України») 

Ведучий 1: Ми запрошуємо на сцену справжнього героя, учасника АТО – 

Володимира Дмитровича Паламаренка. 

(Виступ гостя) 

Ведучий 2:             Кохайте край наш дорогий, 

                                 Що зветься Україна. 

                                 Вітчизні хочу я своїй 

                                 Зрости достойним сином. 

 

Ведучий 1:             Люби, шануй, піднось до зір 

                                 Пісні вкраїнські й мову. 

                                 Нема солодшої, повір, 

                                 За неї пречудову. 

 

Ведучий 2: Вітайте, на сцені – вокальний колектив «Червона калина». 

(Фонограма «Легенда про Україну») 

Ведучий 1: Кілька століть українців об’єднувала одна мрія, плекаючи яку вони 

завжди залишалися Єдині. Це була мрія про Незалежність. 

Ведучий 2: Що може об’єднати Україну тепер? Що може об’єднати людей, які 

воліють вважати своєю історією різні речі та встановлювати пам’ятники різним 

героям? 

Ведучий 1: Мабуть таким об’єднуючим фактором може бути тільки бажання та 

спільна мрія про Майбутнє. 

Ведучий 2: І зараз під ваші оплески ми запрошуємо на сцену Міністра 

культури України, незламний голос Майдану – Євгена Миколайовича Нищука. 

(Фонограма «Разом нас багато») 

(Виступ гостя) 

Ведучий 1:   Обіймаю землю руками  

                       і устами цілую траву – 

                       я все більше люблю з роками  

                       рідний край,  у якому живу. 
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Ведучий 2:   Й живуть пісні в моїй душі, 

                       І в короваї, і в калині, 

                       Як квіти рідної землі, 

                       Як щира усмішка дитини. 

 

Ведучий 1: Пісня – це голос душі народу, вияв його працелюбності й співучої 

вдачі, образне втілення його історії, моралі, мрій і прагнень. Вона така ж 

нездоланна й безсмертна, як і той народ, що її породив. 

        Ведучий 2: Ніжним легетом шелестіла вона над колискою немовляти, теплими 

руками обіймала закоханих, вилась жайворонком над росяним ланом, золотим 

сурмачем вітала вона сонце у дні всенародних торжеств. 

Ведучий 1: Пісня – це маленька криничка живої води. 

   Ведучий 2: Гарячі оплески  артистам, які співають душею і серцем. 

(Фонограма «Пісні мої, пісні») 

Ведучий 1: Вітайте, Віктор і Олексій Шпортьки. 

(Пісні у виконанні В.Шпортька, О.Шпортька) 

   Ведучий 2:  Все, що ми сьогодні почули, висловлено у рядках: 

           Ведучий 1:  Тримаймося, браття! Хай чиста іскрина 

                               Запалить любов’ю гарячі серця. 

                               Й коханням наповниться вся Україна. 

                               Від щастя, якому не буде кінця. 

        

         Ведучий 2:  Моя Україна, кохана землиця, 

                               Вродлива і юна, як чиста весна. 

                               Дай людям напитись з живої криниці, 

                                 Щоб ніжно дзвеніла у серці струна. 

 

Ведучий 1: Дорогі наші гості! Ви своєю творчістю збагачуєте цей світ красою і 

чарівністю, а ваша енергійність і цілеспрямованість живить мрії та допомагає у 

здійсненні всіх починань. Ми пишаємося тим, що нам випала така чудова 

можливість поспілкуватися і провести цей чудовий вечір разом з вами! Зичимо 

Вам невпинного руху вперед, а непроста робота нехай приносить задоволення і 

творчі перемоги. 



18 
 

Ведучий 2: Низький уклін вам від педагогів і студентської молоді коледжу. Ми 

ще раз переконалися, що життя - чудове, світ - прекрасний, якщо його 

населяють духовно багаті, красиві, щедрі на добро й талановиті люди!  

(колектив «Джерело» - «Україна – це я, Україна – це ти») 

(Всі залишаються на сцені) 

 

Ведучий 1: Дорогі гості, учасники свята, запрошуємо вас на сцену. 

Ведучий 2:  Шановний Сергію Івановичу, вам слово. 

(виступ директора коледжу) 

       Ведучий 1:  Батьківщина моя – Україно, 

                            Я тобою найбільше горжусь, 

                            Ти для мене, як мати єдина 

                            З княжим іменем Київська Русь. 

              

       Ведучий 2:  Там твоє,Україно, коріння, 

                            Незнищенне, міцне, вікове, 

                            Нині слави твоєї проміння 

                            У новітній державі живе. 

 

Ведучий 1: На цьому наш вечір завершується! Щиро дякуємо всім за участь у 

ньому. 

Ведучий 2: Дякуємо за увагу! 

Ведучий 1: До нових зустрічей! 
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Сценарій 

літературно-музичної композиції до Дня Перемоги 

«Тільки пам'ять не сивіє...» 

 
Мета: виховувати шану до ветеранів, гордість за свій народ, любов до України, 

почуття родинної причетності і відповідальності за історичну пам'ять і 

майбутнє своєї країни. 

Оформлення: плакати, присвячені воїнам, армії, війні, військовим парадам, 

ветеранам; карта „Велика Вітчизняна війна‖, презентація Power Point, 

фотографії та кінохроніки Великої Вітчизняної війни, музичний супровід (пісні 

воєнних років). Зал святково прикрашений: квіти, плакати, фотографії, 

книжкова виставка, присвячена подіям Великої Вітчизняної війни. Перед 

сценою – екран, на якому демонструються відео- та фотофрагменти часів 

Великої Вітчизняної війни. 

 

(Звучить пісня „Поклонимся великим тем годам”) 

(Голос ведучого за кулісами) 

 

Весна іде і переможним кроком 

В тюльпановому вічному вогні 

Йде травень крізь хвилини, дні і роки, 

Несе нащадкам спогади свої. 

 

(На сцену в хаотичному порядку виходять учасники 

хореографічного колективу і ведучі. 

Демонструється відеофільм „Взятие Берлина”, 

Фонограма: Ю.Б.Левітан оголошує про перемогу 

радянського народу Великій Вітчизняній війні. 

Звучить пісня М.Ясиня і І.Лученка „Травневий вальс”. 

Пари танцюють вальс і по черзі залишають сцену. 

На сцену виходять ведучі-викладачі) 

 

Викладач 1:   Травень...День Перемоги... 

                         По всій Україні вкриваються 

                         весняними квітами величні пам'ятники 

                         і скромні обеліски. 

             Це означає, що пам'ять народна жива, що подвиг – незабутній. 

 

(Звучить мелодія пісні „Десятий наш десантний батальйон) 

 

Викладач 2: Минають роки, відлітають у вічність...Минуло стільки літ, відколи 

замовкли останні постріли гармат, настала тиша, прийшов на рідну землю мир 

–  довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною - людськими 
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життями. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але 

не згасає пам'ять про тих, хто не пошкодував своєї крові, свого життя. Кожен з 

нас поділяє думку: 

Ніхто не забутий, ніщо не забуто. 

 

(На сцену виходять студенти-ведучі) 

 

Студент 1: Пам'ять...Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих 

фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають діти й онуки фронтовиків; 

пам'ять не дає померкнути жодній героїчній сторінці перемоги над фашизмом. 

Ами, молоде покоління, про їхні подвиги бойові, їхнє багатостраждальне 

воєнне життя можемо сьогодні дізнатися з розповідей ветеранів, кінофільмів, 

художньої літератури. 

 

Студент 2: Травень і Перемога – ці слова звучать як синонім. Буяє зеленню, 

яскравими барвами й духмяними пахощами квітів природа і водночас 

загострюються почуття болю і смутку, все частіше з’являються сльози в очах 

живих ветеранів і рідних загиблих на війні, померлих від тяжких ран у повоєнні 

роки. 

(Виконання пісні «Тѐмная ночь».) 

 

Викладач 1: Світову пам'ять про День Перемоги затьмарюють сумні спогади 

про голод, холод, кров, смерть...І ніколи не забудуть мільйони людей, як 

чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами розпочався 

ранок 22 червня 1941 року, як мирний день відпочинку обернувся довгими 

роками страждань, як уже на третій день війни пролунала з гучномовців пісня 

„Священная війна‖. 

 

Викладач 2: Війна...Страшне слово, скільки в ньому ненависті, злості, крові, 

сліз, розбитих сердець, скалічених доль, смертей, болю, а заразом це відвага, 

мужність, героїзм, подвиг і нарешті Перемога! Яке щастя, що така вистраждана, 

вимолена перемога була за ними, що не задарма мільйони радянських солдат 

полягли у сиру землю на полях битви, вони віддали найцінніше, що мали – 

життя, за нас, за своїх нащадків, за мирне і чисте небо над головою, за свободу, 

за Батьківщину! 

 

Студент 1: З кожним роком усе далі відходять події Великої Вітчизняної війни. 

Давно закопані окопи, зарубцювались рани колишніх солдат, але наша пам'ять 

щоразу повертається до минулого, адже те, що звідано і пережито, не 

забудеться ніколи! Це подвиг, якого не знала історія! 

 

Студент 3:  …Пам'ять 

                     І живуть у пам'яті народу 

                     Його вірні дочки і сини, 
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                     Ті, що не вернулися з походів 

                    Грізної, великої війни. 

 

                    Їх життя, їх помисли високі, 

                    Котрим не судилось розцвісти, 

                    Закликають мир ясний і спокій, 

                    Як зіницю ока, берегти. 

 

Викладач 2: Сьогодні, коли світ святкує річницю Перемоги, згадаймо, якою 

ціною заплатив народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні, 

привітаймо запрошених у коледж ветеранів, разом з ними вшануймо пам'ять 

тих, хто не дожив до цього світлого дня. 

 

Студент 2: Вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових 

дій: 

1. Кулініч Валентину Гаврилівну 

2. Бурлаку Миколу Григоровича 

 

(Ведуча представляє ветеранів Великої Вітчизняної війни.) 

 

Студент 1: Вітаємо ветеранів праці коледжу: 

1. Воробйову Людмилу Гордіївну 

2. Ткачука Василя Яковича 

 

(Ведучий представляє ветеранів праці коледжу.) 

 

Студент 3:  Із року в рік часопис віддаляє 

                    Своїх нащадків далі від війни 

                    Та травень знов і знову нагадає, 

                    Як  із життя ішли його сини. 

                    Весна іде квітчасто, гордо, юно, 

                    Як втілення найчарівніших снів. 

                    О весно красна, ти ще не забула 

                    В історії своїх жахливих днів? 

 

(Виконання пісні «Мгновение».) 

 

Викладач 1: Війна 1941 року увірвалася в юність наших дідів і прадідів, мов 

чорний смерч. Підпалила квітучу землю, затьмарила міста і села. Палала Росія, 

Білорусія, палала – Україна. 

 

Студент 2: Війна розбила сім'ї, розділила закоханих, забрала синів у матерів, 

залишаючи їм лише віру і надію у те, що їх кровиночка вистоїть проти цієї 

страшної боротьби, що їх дитина повернеться додому живою, хай навіть 
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скаліченою, але живою, аби ще раз побачити їх ясні очі, міцно обійняти і 

поцілувати, почути їх голос, а більше їм тоді нічого і не треба було... 

 

Викладач 1: Скільки сліз у тилу пролили матері, жінки, кохані, дівчата за 

тими, хто мужньо захищав на фронті свою країну, хто проливав кров, прямо 

дивився  в очі смерті, тих, хто захищав їх! Цілий океан створився б з тих гірких, 

солоних жіночих сліз, і вода того океану була б змішана з кров'ю солдат, що 

залишилися в обіймах смерті... 

 

(Звучить фонограма пісні «Герої». 

Студент та студентка виконують вірш О.Кочеткова 

«Баллада о прокуренном вагоне».) 

 

Студентка 1:    Мільйони неповторних людських життів. 

                           Мільйони неповторних людських сердець. 

                           Мільйони неповторних людських душ. 

                           Пройшли страшними роками війни. 

 

Студентка 2:   Доля подарувала нам сьогодні зустріч з героїнею.  

                            Її життя подвиг – подвиг, її довга, нелегка дорога до Перемоги 

                          Дорога мужності й героїзму.  

Тож запрошуємо до слова учасника бойових дій Кулініч Валентину 

Гаврилівну. 

 

(Виступ Кулініч В.Г. Звучить фонограма «Офицерские жѐны») 

 

Викладач 2: Слухаючи Вас, Валентино Гаврилівно, не можна не 

захоплюватися величчю людського духу, таланту бути прекрасною, сильною, 

мужньою, доброю й щирою Людиною. 

 

Студент 1: Зрозуміли ми сьогодні також, що загартовуються люди тим вогнем, 

на якому згорають, щоб світити іншим. Адже перелитись у світло – це і є життя 

прожить. 

 

Викладач 2: Тож дай, Боже, усім вам - ветеранам війни, ветеранам праці, 

добра, тепла від кожного, з ким ви спілкуєтесь, про кого дбаєте, для кого 

живете. Здоров'я нашим ветеранам і многая літа! 

 

(О.Галицький виконує пісню «Случайный Вальс». 

Студенти вручають ветеранам квіти. 

Виконання пісні «Настасья». 

Виконання пісні «В землянке».) 

 

(Звучить фонограма пісні «Журавлі». Студент читає вірш 
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А. Малишка) 

 

Викладач 1: Друга Світова війна – найстрашніша з усіх воєн, які прийшлося 

пережити українцям і всьому людству. Звіряча ідеологія нацизму, який 

розв'язав люту бійню, мала на меті знищення усіх так званих „расово 

неповноцінних‖: циган, євреїв, слов'ян тощо. Тисячі патріотів України нацисти 

задушили газом, розстріляли, замучили в катівнях. Імена багатьох так і 

лишилися невідомими, а їх подвиги – безіменними. Тож схилімося перед 

їхньою мужністю.  

 

(Під пісню з репертуару Т. Гвердцетелі «Діти війни» 

демонструється відеофільм «Блокадний Ленінград») 

 

Студент 3:     Давним-давно 

                       Одкорчилась війна, 

                       Лишила обеліски та кургани... 

                       Під кулями ворожими сповна 

                       За тишу заплатили ветерани. 

 

                      В атаку йшли не ради нагород, 

                      Скалічені страждали в медсанбатах... 

                      За право жить завдячує народ 

                      Полеглим і посивілим солдатам. 

 

                      Пекли, як жар, 

                      Бинти на голові, 

                      Та йшли герої сміло на таранн... 

                      Пригадують дороги фронтові 

                      І вбитих побратимів ветерани. 

 

                      Вернулися живі з полків і рот 

                      І мир подарували хатам... 

                      За право жить завдячує народ 

                      Полеглим і посивілим солдатам 

 

                     З роками їх, 

                     Все меншає в строю, 

                     Вкорочують життя їм давні рани... 

                     На вахті миру в рідному краю 

                     Стоять з синами поруч ветерани. 

 

                     Багато і тепер у них турбот, 

                     Щоб знов не зайнялась війна проклята... 

                     За право жить завдячує народ 
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                     Полеглим і посивілим солдатам. 

                                                                                    (вірш Д.Луценка) 

 

(Вокальний колектив виконує пісню «Степом, степом». 

Звучить фонограма пісні «Степом, степом») 

 

Студент 1: Про що ти, задумався, сивий ветеране? Які сторінки твого життя 

гортає пам'ять, від чого стікає кров'ю твоє наболіле серце? Не йдуть, напевне, з 

пам'яті довгих 1418 днів і ночей, не залишають серце полеглі побратими. І 

гортає пам'ять свої скорботні сторінки... 

 

Студент 2: Згадують нескінченні дороги відступу. Ех, дороги, якби тільки пил 

та туман над вами курилися...Кров'ю був зрошений кожен сантиметр землі від 

Бугу до Волги, майже на кожному метрі виростав горбик-могила. Ти бачив 

„бомбами ниви роздерті, спалені села й міста‖, „криваві голівки забитих дітей‖, 

і твоє переповнене ненавистю серце давало клятву:  

                                  Чекає на ката ганьба й домовина, 

                                  Де б чоботом він не ступив, 

                                  Ніколи, ніколи не буде Вкраїна 

                                  Рабою фашистських катів! 

 

Студент 1: Не раз вночі крадькома витирав ти сльози. Чи міг ти бути 

байдужим, коли твій край клекотів у пожежі, коли „бандити у стальних 

шоломах‖ мордували його, коли на твоїй „обдертій Україні смерть страшний 

збирала урожай!?. 

 

Студент 2: Розум не сприймає статистики і втрат серед мирного населення. 

Але душа кожного українця болить за непрожите життя, нездійснені Мрії тих, 

хто загинув у лютому, жорстокому коловороті війни. 

                             Як важко змиритись, повірити долі, 

                             Дивитись на сірий, похмурий граніт. 

                             Наплакалась мати – Вкраїна доволі. 

                             Кажу, щоб почув увесь світ! 

 

Студентки:       Старіють легендарні ветерани, 

                           Натруджено тече у жилах кров. 

                           Сто раз вони в траншеях умирали, 

                           Сто раз їх люто ворог не зборов. 

                           Та знову пісня донебес злітає, 

                           Хоч відгримів давно останній бій... 

                           Співа солдат!Завжди солдат співає 

                           Про землю рідну й шлях солдатський свій! 

 

(Виконання пісень «На безымянной высоте», 
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«Десятый наш, десантный батальйон».) 

 

Студент 2:        Ніхто не забутий, 

                           На попіл ніхто не згорів: 

                           Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть, 

                           І доки є пам'ять в людей, 

                           І доки живуть матері, 

                           Доти й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. 

 

(Виконання вокально-хореографічної композиції 

з репертуару Х.Орбакайте «Тучи в голубом») 

 

Викладач 2: Скільки не проминуло б літ, не змінилося б поколінь, а ця 

сторінка з життя мого народу буде вічно передаватися нащадкам, щоб 

пам'ятали і берегли найдорожче – мир і спокій на планеті. 

 

Викладач 1: А життя народжує нових героїв. І нехай їх буде багато: героїв 

праці, матерів-героїнь, героїв спорту і космічних відкриттів. Тому що їх 

звершення є гімном величі людського духу. Завдяки їм і наступні покоління 

зростатимуть небайдужими, пам'ятатимуть про подвиг в ім'я життя на Землі. 

 

Викладач 2: Пам'ять людська...Ти могла б убити нас, коли б не мала рятівної 

здатності забути. Багато малих і великих подій заховала ти назавжди в своїх 

архівах. Та є сторінки історії, є такі дати, що ніколи не припадають пилом 

забуття, бо перейняті вони болем не одного покоління. 

 

Студент 2:         Перед трагічною хвилиною мовчання 

                            Словами говорити неможливо. 

                            Оця хвилина більше нам розкаже, 

                            Ніж тисячі, а чи мільйони слів. 

 

                            Пекуча й терпка, як сльоза. 

                            Хвилина мовчання –  

                            Чиєсь материнське страждання. 

                            Хвилина мовчання – 

                            В ній наша любов і гроза, 

                            Як пам'ять полеглих 

                            Священна хвилина мовчання. 

 

(Викладач оголошує хвилину мовчання) 

 

                      - Пам'ятайте про тих, що безвісти пропали, 

                      - Пам'ятайте про тих, що не встали як впали 

                      - Пам'ятайте про тих, що згоріли як зорі,  
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                      - Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 

                     - Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, 

                     - Пам'ятайте про тих, що лягли на ззаставах. 

                     - Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки... 

                     - Є в місцях невідомих невідомі останки. 

                     - Є в лісах, є у горах, і є під горою –  

                     - Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. 

                     - Пам'ятайте про них і у праці і у пісні –  

                     - Хай відомими стануть всі герої безвісні. 

 
(Виконання пісні з репертуару Н.Бучинської «Перемога») 

 
Студентка:    У дні травневі, мріями багаті,  

                        Коли щастя хлюпає з пісень  

                        Ми щороку зустрічаєм свято —  

                        Перемоги радісної день. 

                        І встають у пам'яті дороги,  

                        Ті, що довелося нам пройти,  

                        Щоб багряний прапор Перемоги 

                        Над рейхстагом гордо піднести. 

 

(Виконання вокально-хореографічної композиції «Смуглянка». 

Всі учасники літературно-музичного свята виходять на сцену) 

 

Студент 2:      О, пам'яте, всесильна, всемогутня,  

                        Не дай забути тих, кого нема,  

                        Не доведи, о Матінко Пречиста,  

                        Щоб в наші душі вкралася зима.  

                        Терзай же душу спогадом жорстоким,  

                        Волай до серця кожного із нас,  

                        Не дай дивитись збайдужілим оком  

                        На очі матері, що плакали не раз.  
 

Викладач 1:        Молюсь до тебе, пам'яте, молюся, 

                          Не тільки у травневий світлий час. 

                          Вклоняюсь до тебе і горнуся, 

                          Не полишай, о всемогутня, нас. 

   

Студент 1:       Не дай забути, щоб не повторити, 

                          Не дай забути, щоб не розпалить. 

                          Гарячу й чисту кров мого народу 

                          Не дай, о Господи, ізнов пролить. 

 

Викладач 2:     Дорогі ветерани! 

                           Нехай вогонь життя 
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                           Палає довго і бурхливо 

                           Освітлюючи цей прекрасний світ. 

                           Від серця щирого вам бажаємо 

                           прожити ще багато літ.  

 

(Виконання пісні «Свята перемога») 

 

Студент 1:    Ми думаємо про вас, хто не повернувся з битви, 

                       Ми думаємо про вас, хто нині ще живий. 

                       Ми будемо за вас свій отчий край любити 

                       І на землі своїй лишати добрий слід. 

 

(Звучить фонограма пісні у виконанні Л.Лещенка «День Победы») 
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Лінійка пам’яті,  

присвячена «Дню гідності і свободи» 

Мета: вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до 

Батьківщини, виховати патріотичну свідомість,  розвивати бажання стати 

гідними громадянами України. 

Оформлення: на території коледжу - стіна пам’яті Небесної сотні, список 

прізвищ героїв з фото.  

(Звучить мелодія «Гей,плине кача», під яку читається вірш) 

ВЖЕ РІК МИНУВ 

Вже рік минув, як дикий злочин 

Всю Україну сколихнув! 

Кров на Майдані серед ночі 

Із болем кожен з нас відчув. 

 

Ми не скорились! Ми повстали! 

За правду на своїй землі! 

Бандитську владу геть прогнали! 

Сказали ―НІ‖ царю в Кремлі! 

 

Любов до Волі – проти зброї: 

Ми вистояли в цій борні! 

В Небесну вись пішли Герої, 

Щоб ми не жили у багні! 

 

Вже рік минув…А що змінилось? 

Народу легше стало жить? 

Чи кара Божа вже здійснилась? 

Чи кат знеславлений сидить? 

 

Чи вся та ригівська підлота, 

Що довела нас до біди,  

З лопатою шука роботи,  

Чи в Раду знов змогла пройти? 
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Бандити крісла вже звільнили, 

Судом покарані вони? 

Конкретно, ЩО ВОЖДІ ЗРОБИЛИ? 

У чім клялись перед людьми? 

 

Чи виконав МАЙДАНУ ВОЛЮ, 

Той, хто ішов спинить війну? 

Хто обіцянок дав доволі, 

Хто клявсь: ―Реформи проведу‖? 

 

В кого продукти в держрезерві 

В війну псуються на складах! 

Чи в можновладців крепкі нерви, 

Чи з головою не в ладах? 

 

Ніхто не виконав нічого! 

Брехня й корупція в верхах! 

Терпіть не будемо такого: 

Країна наша – в нас в руках! 

 

Коктейлі й шини ще лишились! 

З вогнем не грайтесь! Не крадіть! 

Ми – інші стали! Ми – змінились! 

НА ГАЙДАМАЧЧИНУ НЕ ЖДІТЬ!!! 

Ведучий 1: Час плине, а пам'ять залишається… 

У 2013-2014 роках в Україні відбулася безпрецедентна подія – народ повстав 

проти свавілля корумпованої влади. Внаслідок злочинного насильства влади 

проти громадян мирний протест перетворився на революційний рух, який 

призвів до корінних політичних змін, і в першу чергу змін у свідомості 

українців. 

 Ведучий 2: «Ми – не раби, і ніколи ними не будемо. Ми з гідністю маємо 

нести нашу культуру та традицію. Нас не можна вбивати, обкрадати. Ми – 

єдина нація. Наш шлях – до європейських цінностей!, - такі основні гасла 

Революції Гідності. 

Ведучий 1: Майдан став епіцентром суттєвих перетворень, лабораторією якісно 

нових суспільних відносин. Не виключено, що наслідки цього вибуху гніву і 
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гідності, який вивільнив колосальну енергію змін даватимуться взнаки не одне 

десятиліття. Наші погляди мають бути скеровані у майбутнє – туди, куди були 

спрямовані погляди людей, які творили (і творять!) історію. 

 

Студент 1:   Кийками побите Сонце 

                      Плакало серед ночі... 

                      Не в силах піднятись в небо, 

                      Не в змозі відкрити очі... 

 

                      А над землею кружляла 

                      Тінь чорної злої птиці, 

                      І в темряві дій чимало 

                      Творилось лихих і ницих. 

 

                      Кийками побите Сонце 

                      Плакало серед ночі... 

                      Забити його до смерті 

                      Удосталь було охочих! 

 

Викладач:    21 листопада 2014 року Україна вперше за часів своєї історії 

відзначає ще одну історичну дату -  першу річницю Революції Гідності. 

Саме цей день «пробудив»  приспаний всеукраїнський народ від 22-літнього 

сну і привів усіх на київський Майдан  Незалежності – те місце, де Україна 

продемонструвала всьому світу, що втомилася страждати від московського 

утиску, прагне «європейського» майбутнього, а люд перестане гнити і зробить 

все можливе задля  відродження і розбудови Української Держави. 

Ми брали синьо-жовті стяги, Бандери клич лунав за нами, ми йшли вперед…і 

нас ніхто не зупинив! 

Саме цього дня почався відлік часу від українського повстання за волю і 

справедливість, який ще не завершився. 

Ми вшануємо всіх тих, хто поклав життя за нашу свободу! 

Це наш обов’язок! Вічна пам'ять! Слава Україні! 

 

Студент 2:  Героїв не треба жаліти! 

                      Їх слава блищить на мечах. 

  Їм далі боротись і жити 

  В нескорених наших серцях! 

  
  Героям – у вічності слава! 

  І матері з батьком уклін. 

  Вітчизна палає в загравах. 

  Вставай! Піднімайся з колін! 
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  Коли буде мирний світанок, 

  І схилиться гілка верби - 

  Зажуримсь тоді наостанок. 

  А зараз – не час для журби! 

  
Героїв не треба жаліти! 

                       Їх слава блищить на мечах. 

                       Їм далі боротись і жити 

                       В нескорених наших серцях. 

 

Ведучий 2: 13 листопада, Президент України підписав указ, згідно з яким 

українці щорічно 21 листопада відзначатимуть День гідності і свободи. 

      «Україна – це територія гідності й свободи. Такими нас зробила не одна, а 

дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи і Революція 

Гідності.              

        Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці 

продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи», – 

так сказав наш президент Петро Порошенко. 

 

Ведучий 1: Тож, шановна громадо, вітаємо всіх з Днем гідності і свободи. 

 

Ведучий 2: Державний прапор України підняти. 

 

(Під марш вносять і піднімають прапор України. 

Звучить Гімн України) 

 

Ведучий 1: До слова запрошуємо директора  коледжу Сергія Івановича 

Михайлова. 

 

(Виступ директора) 

 

Студент 1:  Позбавити гострого болю зуміє 

                     І виб'є нестерпні думки 

                     Любов до святої моєї країни, 

                     Що пише нові сторінки. 

 

                               Захопить і серце,і душу ,і розум 

                               Хай навіть ціною того, 

                               Що ставлю свідомо життя під загрозу 

                               в пориві горіння свого. 

 

                               Згора у вогні барикад височенних 

                               Той морок, що в маси проріс, 

                               У цій боротьбі безпощадно скаженій 
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                               Пускаю тягар під укіс. 

                    

                               І легко мені, що давно так не було 

 Ламаючи,рватися з пут. 

 Легенями в опіках сповна відчула 

 Що справжня любов-та що тут! 

 

Ведучий 2: Революція 2013-2014 років - це не протистояння Заходу й Сходу, не 

протистояння України й Російської Федерації – це протистояння між тими, хто 

має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це 

означає. 

Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили зробити те, що вважає за 

потрібне, незважаючи на страх. Страх померти. 

 

(Звучить мелодія «Легенда про Україну») 

 

Ведучий 1: Гідність була в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на 

Майдан і плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити - ще страшніше. 

 

Ведучий 2: Гідність була у волонтерів - медиків, що виносили поранених під 

кулями. 

 

Ведучий 1: Гідність була в очах хлопців, що без бронежилетів, у пластикових 

касках, прикриті самими тільки дерев’яними щитами, захищали барикади на 

Інститутській, Європейській, Прорізній. Хто, ризикуючи, лягав на залізничну 

колію, щоб не пустити війська на Київ. 

 

Ведучий 2: Гідність була у тих, хто лежав засніжений на сходах 

Генпрокуратури. 

 

Ведучий 1: Гідність була в людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане 

метро, несли їжу й медикаменти на Майдан і в шпиталі. 

 

Ведучий 2: Гідність була в українських ультрас. 

 

Ведучий 1: Гідність була у кримських мусульман, котрі запропонували 

православним українського патріархату правити служби в своїх мечетях.  

 

Ведучий 2: Гідність буда у священиках, які повернули мені віру в те, що 

Церква може бути з народом. 

 

Ведучий 1: Гідність була у журналістів і операторів на Майдані. 

 

(«Легенда стихає») 
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Ведучий 2: Але гідності не було в тих, хто сидячи вдома, сказав: «А, нічого не 

зміниться, все куплено, все прораховано, все вирішено за нас, навіщо витрачати 

сили?».  

 

Ведучий 1: Це негідно – роздягати людину на морозі. Це негідно – викрадати 

людей із лікарень, вивозити  в ліс і катувати. Це негідно – убивати людей тільки 

тому, що вони спілкуються державною мовою й носять на собі символіку 

країни, у якій проживають. 

 

Ведучий 2: Україна заплатила надзвичайно високу ціну за те, щоб Гідність 

була першою із чеснот кожного свідомого українця. 

 

Ведучий 1: І ми переможемо, адже добро рано чи пізно перемагає! 

 

Студент 2:  У темряві краще жити 

                      Тому, чия сутність – морок, 

                      Тому, кому сонце зайве, 

                      Тому, в кого правда – ворог. 

 

                       І сонця у тім провина, 

                       Що втямило не одразу: 

                       Віднині воно повинно 

                       Коритись Його наказам! 

 

                       Кийками побите Сонце 

                      Давилось від сліз солоних... 

                      А в грудях дзвеніло серце, 

                      А небі лунали дзвони... 

 

                      Щосили на сполох били! 

                      Та звуки того набату 

                      Покірним і збайдужілим 

                      Лише заважали спати. 

 

                      Та ті, хто жадав побачить 

                      На ранок зорю в віконці 

                      Вставали, щоб підійняти 

                      Кийками побите Сонце! 

 

                      І кожен йому у поміч 

                      Ніс частку свого проміння, 

                      Не в силах пітьмі коритись 

                      І землю товкти коліньми. 
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                      Ми – вільного Сонця діти, 

                       Пліч-о-пліч вставаймо в коло, 

                       Бо маємо всі зрозуміти – 

                       Тепер або вже ніколи! 

(О.Осадчий) 

 

Ведучий 2: До слова запрошуємо заступника директора з навчальної роботи – 

Наталію Володимирівну Ільченко. 

 

(Виступ Ільченко Н.В.) 

 

Ведучий 1: Право покласти квіти до місця закладення каменю пам’яті Небесної 

Сотні надається студентам групи 208-Т: 

 

1. Тетяні Павленко 

2. Олександру Богуцькому 

3. Арсену Качанюку 

 

(«Пікардійська терція» - «Гей,плине кача» 

покладання квітів) 

 

Ведучий 2:  Сльози градом і великий біль 

                                Вічна Слава Героям України! 

                                Вічна Пам'ять Героям Україна! 

                                Ми ніколи вас не забудемо! 

                                Ми вічно будемо вас славити і пам’ятати! 

                                Ви навіки в наших серцях! 

 

Ведучий 1: Дякуємо Вам,  мої Герої України, за те що віддали життя, щоб 

Україна і я жили у вільній, демократичній, європейській країні. 

 

 

          Ведучий 2: Щиро дякуємо, і вічний Вам уклін! 

          Пробачте нас… 

(закінчення «Гей, плине кача») 

 

Студент 1:   Яка  краса:  відродження  країни!   

                       Ще  рік,  ще  день  назад  тут  чувся  плач  рабів,   

                       Мовчали  десь  святі  під  попелом  руїни,   

                       І  журно  дзвін  старий  по  мертвому  гудів.   

 

                       Коли  відкільсь  взялася  міць  шалена,   

                       Як  буря,  все  живе  схопила,  пройняла,  —   



37 
 

                       І  ось,  —  дивись,  в  руках  замаяли  знамена,   

                       І  гімн  побід  співа  невільна  сторона.   

 

 Викладач: Сьогодні напрочуд чудовий і сонячний день… Неначе природа 

хоче вшанувати і привітати ВОЇНІВ СВІТЛА, які протягом трьох місяців 

самовіддано виборювали нашу з вами СВОБОДУ. 

Ці беззбройні, легко одягнені, часто надто молоді воїни зуміли побороти 

авторитарну, бездушну, все більш жорстоку систему, яка, як той Молох, 

вимагала все нових жертв – від розтрощених голів і поламаних кісток 

студентів, заарештованих ні за що активістів Автомайдану, абсурдних 

«законів» 16 січня, - до життя героїв Небесної Сотні. 

Якщо б вони її не зупинили, вона б зіжрала і перемолола всі залишки свободи і 

гідності українців, перетворюючи Україну на ще одну безбарвну тоталітарну 

країну… 

Але гідність – це останнє, що ми готові були втратити, тому недарма ця 

революція стала Революцією Гідності. 

Всі ті, хто були на Майдані, навіть якщо не билися на Грушевського і не гинули 

на Інститутській, вони теж були маленькими частинками, маленькими 

фотонами того світла, яке побороло Януковичський Мордор… 

 Вітаємо всіх з нашим святом! 

 Слава Україні! 

Студент 2:   Молюсь за тебе, Україно! 

                       Щодня й щоночі у думках, 

                       Коли ми разом - ми єдині, 

                       Молюсь за кожного із нас. 

 

                      Я прошу в Тебе, милий Боже, 

                      Щоб мир настав на цій землі, 

                      Щоби серця не зупинялись, 

                      Адже вони ще молоді... 

                      І прошу волі для народу, 

                      Будь ласка, Боже, збережи 

                      Життя людей і їх свободу, 

                      Будь ласка, нам допоможи... 

 

                      Мабуть, в цей час лише молитва 

                      Доречна у моїх рядках, 
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                      Я сподіваюсь, що почує 

                      Мене Господь на небесах, - 

                      І буде мир в моїй країні, 

                      І буде спокій у серцях, 

                      І стане вільна Україна...!!! 

                     Я знаю, - там, на небесах, 

 

                     Є душі тих, хто вже загинув 

                     У цій жорстокій боротьбі, 

                     Та пам'ять вічна залишилась 

                     У кожній людяній душі. 

 

                     Молюсь за тебе, Україно, 

                     В молитві сила моїх слів 

                     Молись і ти, бо ми - єдині, 

                     Молись, за тисячі життів… 

 

Слава Україні! 
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Сценарій Лінійки Пам’яті 

«Ми будем довго пам'ятати і вам забути не дамо!», 

присвяченої 29-й річниці виведення військ з Афганістану  

Мета: ознайомити студентів з передумовами афганської війни; донести до їхніх 

сердець основну думку, що війна — це невиправдана жорстокість; виховувати в 

студентів почуття патріотизму, пошани до тих, хто віддав своє життя за 

незалежність та мир в інших державах.  

Дійство відбувається перед корпусом №1, біля барельєфу Сергію Лантушенку 

– випускнику коледжу, що загинув в Афганістані. 

Звучить «Чорний тюльпан» Розенбаума 

Ведучий 1:  Афганістан - ти край війни і крові,  

                      тих молодих завзятих юнаків,  

                      в котрих у грудях полум’я любові,  

                      горить допоки дух їх не дотлів.  

 

Ведучий 2:  За що ж боролись, що там здобували?  

                      Добробут, волю, Боже, це ж вуаль?  

                      Прокляті битви, що життя ламали,  

                      несли в собі лиш сльози і печаль.  

 

Ведучий 3:  Пройшли роки, війну ж ту не забути,  

                      бо кожен воїн, що вернувсь живим  

                      згадає тих кого  не повернути,  

                      бо й вірний друг там згинув молодим! 

 

Ведучий 1: Доброго дня, шановні студенти, викладачі, дорогі гості!  

    Минуло 26 років із часу, коли  вивели з Афганiстану радянські війська, а 

Україна, сини якої, віддавали свої молоді життя за мир і незалежність інших 

держав, переживає зараз один із найдраматичніших часів своєї новітньої історії. 

Ведучий 2: У цей скорботний День пам’яті воїнів-афганців, напередодні 

річниці загибелі Небесної Сотні, в пошану героям, що гинуть за нашу державу 

на Сході України ми сьогодні вишикувалися на нашу лінійку. 



41 
 

Тож лінійка пам’яті, присвячена 29 річниці з Дня виведення військ з 

Афганістану, воїну – інтернаціоналісту Сергію Лантушенку та всім загиблим 

за свободу і незалежність України, оголошується відкритою! 

(Звучить Державний Гімн) 

Ведучий 1: Шановні присутні! 

Час стиснувся …. Ще рік тому ніхто і близько не міг передбачити змін, 

яких зазнає наша держава протягом настільки нетривалого часу.  

Пройшов рік після хрещення кров'ю свободи та соборності.  Рік, який 

приніс нам війну за волю нашого народу, за мрії на краще та спроби їх 

реалізації.  

Ведучий 2: Цього року ми найбільше в житті плакали і сумували. Бо несила 

було бачити, як у вічність відходять найкращі сини і доньки України, іноземці, 

які підтримують українців. Небесна Сотня, бійці східного фронту – усі вони 

стали нам рідними, і оплакуємо їх так само, як оплакували колись загиблих в 

Афганістані. Плачемо і від зворушливих історій про померлих та скалічених,  і 

живих героїв, які цього року своїми подвигами написали новий розділ історії 

України.  

Ведучий 1: Цей рік приніс багато сліз 

                      І декому здавався, як руїна, 

                      Та це неправда. До святих вершин 

                      Зіп’ялася на п’ядь з пітьми Вкраїна. 

                      І підросли, нарешті! Підросли! 

                      Так хочеться, до болю, в це повірить! 

                      Вкраїнські діти й понесли вперед 

                      ІДЕЮ НАШУ, ГІДНІСТЬ, ПРАВДУ, ВІРУ! 

                      Вони Народ свій не дадуть топтать 

                      І брать на глум прадавню нашу мову, 

                      І про союзи, з’єднання, спілки 

                      З облудними не поведуть розмову! 

 

Ведучий 2: Можна провести історичну паралель між часами афганської війни і 

сучасністю: за нинішніми подіями в Україні, як і тоді, чітко простежується рука 

Кремля. 

Ведучий 1: Вперше за роки незалежності України чобіт окупанта з сусідньої 

держави ступив на нашу землю. Москва розпочала і продовжує розігрувати на 

http://probapera.org/publication/13/26851/ya-prodovzhuyu-tvij-nezakinchenyj-bij.html
http://probapera.org/publication/13/26618/dusha-bezsmertna.html
http://probapera.org/publication/13/21594/znayu-viryu.html
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Донбасі сепаратистську карту проти київської влади, яка її не влаштовує, проти 

незламного українського народу. 

Ведучий 2: Як і багато років тому, Російська імперія не може змиритися, що 

Україна хоче бути незалежною. І продовжує вбивати її найкращих синів, 

забуваючи про незнищенність українського духу, і про Біблійне: «Хто до нас із 

мечем прийде, той від меча і загине»!  

А розпочиналося усе з Майдану… 

Ведучий 1:  Минають дні і ночі - та назавжди 

                      Калейдоскоп кривавий, невблаганний, 

                      Я бачу ті обличчя і ті очі 

                      Тих хлопчиків, що згинули за нас з тобою на Майдані. 

 

                      Допоки житиму, я пам'ятати буду 

                      Жінок із надписом на грудях "Мама" 

                      І закатованого Юрія Вербицького 

   Й слова пророчії Сергія Нігояна. 

 

  Допоки житиму, в вухах стояти буде 

  Той дзвін церков, що душу рве на клапті, 

  І "Отче наш" останній перед штурмом 

  І плач безсилий дівчини у білому халаті. 

 

  Назавжди закарбується у генах 

  І світлий чуб Войтовича Назарка, 

  І образ чистий Гурика Романа, 

  І дівчинки трьохрічної, що залишилася без батька. 

 

  Чи то Господь нам шле такі випробування 

  По аналогії із власним Сином? 

  Та нація безстрашна не вмирає, 

  На заздрість ворогам збудуєм Україну! 

 

(Вірш: «Допоки житиму…») 

Ведучий 2:  …Афганська війна вже залишиться далекою історією, а люди, що 

заповнювали її сторінки, є прикладом для сьогоднішніх захисників України у 

виконанні військового та патріотичного обов’язків. Але в пам'яті людській їй 
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ще жити довго, тому що її історія, як і історія любої іншої війни, написана 

кров'ю солдатів і слізьми матерів. 

Ведучий 1: У тій страшній афганській війні Україна втратила близько 4 тисяч 

молодих хлопців, 6 тисяч стали інвалідами, ще 72 чоловіки залишились у 

полоні або пропали безвісти. Не обійшла вона і нашого Приірпіння: 9 воїнів-

афганців повернулися інвалідами, 6 замордованих і розстріляних душманами 

було привезено у цинкових домовинах, частина залишилися навічно в гарячих 

пісках Афганістану. 

Серед загиблих і випускник нашого коледжу Сергій Лантушенко, кавалер 

ордена Червоної зірки. 

Ведучий 2:  Сьогодні, за традицією,  на нашу Лінійку Пам’яті прийшли рідні та 

друзі Сергія Лантушенка, представники виконкому Ірпінської міської ради, 

Ірпінського відділення Української спілки ветеранів війни в Афганістані, 

військового комісаріату та громадських організацій, викладачі і студенти 

коледжу. 

Ведуча 1:  Кожен день, кожен час пам'ятайте, 

                   Скільки жертв нам війна принесла 

                   Все, що можна для миру віддайте! 

                   Збережіть для нащадків життя!  

 

Ведучий 2: Сергій Лантушенко народився у сім’ї робітників. У 1977 році 

закінчив середню школу і став студентом Ірпінського сількогосподарського 

технікуму, відділення бухгалтерського обліку (так назву мав тоді наш коледж). 

Сергій брав активну участь у житті технікуму, любив спорт, віддавав 

перевагу боротьбі, добре малював. 

Він був чесною, доброю, чуйною людиною, товаришем, який міг 

підтримати у тяжку хвилину. Після закінчення технікуму в 1979 році, 3 липня 

він був призваний до лав збройних сил Радянського Союзу. Йому було 19. 

Кілька місяців перебував на службі в Ашхабаді. Потім служив на Кушці, 

далі був направлений в Афганістан. 

Ведучий 1:  30 грудня 1980 року машина, в якій перебував Сергій, потрапила в 

пастку, цього ж дня він загинув. Гвардії старший сержант бронетанкових військ 

Лантушенко Сергій нагороджений Орденом Червоної зірки. Посмертно. 
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Ведучий 2: Якими словами можна було передати материнський невимовний 

біль від втрати кровиночки, єдиного синочка, котрого ростила, леліяла, на якого 

покладала велику надію … 

Це до неї, такої рідної матусі Марії Олексіївни, із далекої чужини линули 

чорними птахами тяжкі слова… 

Я ворожою кулею вбитий 

        На проклятій афганській війні. 

           Так хотів би хоч трохи пожити –  

                                              Не судилося жити мені! 

 

           Завинив перед вами…Пробачте. 

     Що помер молодим на війні. 

            Тільки, мамо, благаю: не плачте! 

        Від цих сліз стає тяжко мені… 

 

Ведучий 1: На знак вшанування світлої пам’яті Сергія Лантушенка, наших 

земляків, воїнів-афганців, які уже в мирні часи пішли із життя – серед них і 

співробітники нашого коледжу Михайло Рєпін, Ільгар Багіров, члени 

Ірпінського відділення Української спілки воїнів Афганістану – Анатолій 

Прохоренко, Анатолій Аврамчук, Валерій Курган, Валерій Лунгу, тих ірпінчан, 

хто віддав своє життя на Сході України – Микола Личак, Олександр Давидчук, 

хто загинув на Майдані, увійшовши в безсмертя, схилімо голови і вшануймо їх 

хвилиною мовчання. 

(ХВИЛИНА МОВЧАННЯ, хронометр відбиває хвилину) 

Ведучий 2:  Пам’ятайте, друзі, цих людей довіку, 

                     Тих, хто повернувся і поліг в боях! 

                      І вклонімось всі ми низько до землі їм, 

                      Квітами устелим їх тернистий шлях! 

Право покласти гірлянду пам’яті до барельєфа Сергія Лантушенка надається 

студентам – членам Молодої Січі коледжу 

(Винос гірлянди, покладання квітів) 

Ведучий 1:  Надаємо слово Плешку Максиму Валерійовичу-керуючому 

справами Ірпінської міської ради 

(Виступ Плешка М.В.) 
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Ведучий 2: Слово пам’яті надається колишньому воїну Афганістану  

Пальчикову Абану Матвійовичу - члену Української спілки воїнів 

Афганістану 

(Виступ воїна - афганця)  

Ведучий 1:  Підуть у небуття епохи лютих війн, 

                      Затягнуться поранення рубцями, 

                      Та сльози вдів, сиріт і матерів, 

                       Пектимуть нам, як невигойні рани. 

 

Ведучий 2: Шановні воїни-афганці!  

Війна навчила вас цінувати дружбу, порядність, заставила цінувати саме 

життя, як найбільшу радість. Сьогодні ветерани Афганістану, забуваючи про 

свої незагоєні рани, поспішають на допомогу молодим хлопцям, які воюють на 

Сході України, власним прикладом доводячи, що життя триває, і навіть у 

найтяжчі хвилини потрібно змусити себе не впадати у розпач. 

І у мирному житті ви не втратили вміння дружити, допомагати, співчувати, 

любити і чесно виконувати свій громадянський обов’язок, ви були і залишилися 

спадкоємцями бойової слави і є носіями непідкупного, справжнього 

патріотизму. 

        Безмежна вдячність вам і низький уклін! 

 

Ведучий 1: Віват усім, хто повернувся з поля брані 

                   З Єгипту, Сирії, Анголи, Сомалі 

                   Хто бачив смерть в крутих горах Афгану 

                    І тим, хто не прийшов до рідної землі!  

 

Ведучий 2: Слово має директор коледжу, кандидат економічних наук, доцент  

Михайлов Сергій Іванович 

(Виступ директора коледжу) 

Ведучий 1: Втрата друзів і пережиті жахи війни завжди виливаються сотнями 

віршів і пісень, які знаходять відгук не тільки в серцях рідних, а й усіх 

небайдужих людей.  
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Так було до того часу, допоки в життя українців не увірвалася ще одна 

війна, заступивши спогади двадцятишестирічної давності, про події якої вже 

написано тисячі віршів і пісень.  

Слово надається викладачу коледжу кандидату сільськогосподарських 

наук поету – аматору 

Поцелуйку Миколі Петровичу 

(Авторські вірші, присвячені С.Лантушенку) 

Ведучий 2: Шановні студенти, викладачі коледжу, гості!  

Сьогодні в Україні триває війна за загальнолюдські цінності, українці 

борються за свободу, за свою демократію і національну ідентичність. Бійці 

поводять себе мужньо, але не жорстоко і завдяки своїм переконанням і правді 

перемагають тих, кого більше і в кого краще військове оснащення. 

Найстрашніше те, що, теперішня війна у десятки разів жорстокіша, цинічніша і 

підступніша. 

Але за нами правда й Бог, тому, рано чи пізно, буде й перемога! 

Ведучий 1: Вклоняємося Вічному вогню, 

                     Вклоняємось доземно всім солдатам, 

                     Що міряють дороги крізь війну, 

                     Щоб нам сьогодні мріяти й кохати! 

 

(Вихід студентів на флеш-моб із свічками) 

Ведучий 2:   Україна - єдина країна! 

                       Не шматуйте її, не трясіть! 

                       Ми не Захід і Схід, ми - родина 

                       Ми не Північ і Південь, ми –рід! 

 

Ведучий 1:    Земля не зійде із орбіти, 

                        І очі Бог відкриє людям: 

                        Загине зло у цілім світі, 

                        А Україна є – і буде! 

Ведучий 2: Нашим дорогим гостям і всiм присутнiм бажаємо миру, душевного 

спокою, злагоди, добробуту у великому домi, який зветься - Україна. 

Велична і свята, моя ти Україно, 
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                                        Лише тобі карать нас і судить 

      Нам берегти тебе, Соборну і єдину, 

                                         І нам твою історію творить! 

 

Ведучий 1:  Шановні коледжани і гості коледжу! На цьому Лінійка Пам′яті 

«Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо» оголошується закритою.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Сценарій 

літературно-мистецької зустрічі з видатними особистостями 

(загальноколеджанської виховної години) 

«Мій рідний край, моя Вітчизна» 

Мета: формувати нові ціннісні орієнтації в умовах державної незалежності, 

розуміння єдності й цілісності України, вироблення потреби жити, творити 

відповідно до ідеалів істини, добра і краси, що діють на основі національних 

традицій українського народу. 

Обладнання: мультимедійний проектор, відеокліпи про Україну. 

(На фоні затихаючої музики) 

Студент: Є щось святе в словах «мій рідний край». 

Для мене — це матусі пісня ніжна, 

І рідний край, від квіту білосніжний, 

І той калиновий у тихім лузі гай. 

 

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. 

Ведучий 1: Рідний край! Дорога серцю земля батьків та прадідів наших. 

Оспівані в піснях народних безмежні степи, зелені ліси й долини, високі 

блакитні небеса! Хіба є що на світі краще за це миле серцю привілля? Хіба є що 

на світі дорожче за Вітчизну? 

 (Звучить пісня «Мова єднання» у виконанні студентки) 

Ведучий 2: Щиро вiтаємо усiх учасникiв сьогоднiшнього лiтературно - 

мистецького дійства «Мій рідний край, моя Вітчизна», яке проводимо у тісному 

колi з видатними особистостями нашої держави і сподiваємося, що ця зустріч 

стане ще однiєю сходинкою до нашого зближення, до єднання, до відкриття 

прекрасного на Землі. 
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То ж вітайте високоповажних гостей нашого свята: 

політтехнолог, Радник Президента України – Олег Олександрович Медведєв; 

Ведучий 1: громадський діяч, один із засновників Народного Руху України, 

письменник, колишній голова Національної спілки письменників України -  

Володимир Яворівський; 

Ведучий 2: Ірпінський письменник, поет і журналіст - Валентин Собчук; 

Ведуча: директор коледжу, кандидат економічних наук, доцент –  

Михайлов Сергій Іванович; 

Ведучий 1: Засновниця музею коледжу «Українська світлиця», керівник клубу 

«Відродження» - Зоя Полікарпівна Кириченко. 

Ведучий 2: «Не слухайте політиків щодня!..» - так мовить один із українських 

поетів, а що нам на цей рахунок розкаже сьогодні наш гість, політтехнолог, 

радник Президента України Олег Медведєв? 

Запрошуємо до слова – Олега Олександровича. 

(Виступ О.Медведєва) 

Ведучий 1: У серці українського народу завжди була пісня — весела чи 

журлива, жартівлива чи сумна. У ній передавали свій настрій, свою любов до 

рідного краю, до своєї землі. У пісні виражені найщиріші почуття людей. 

Минули століття - вже інша доба. 

Та пісня козацька і далі луна. 

Її новочасні співають мистці 

І славна бандура у них у руці. 

І пам’ять народна повік не забуде 

Давніших співців і нових імена – 

Любов і подяку нестимуть їм люди, 

На рідній землі і в чужих сторонах. 

 

Ведучий 2: А зараз ми запрошуємо на нашу сцену тріо бандуристів 

Національної заслуженої капели бандуристів, керівник Тетяна Лобода 

(Виступ тріо бандуристів) 

Ведучий 1:  Зуміє той кохатися у Слові, 
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                  хто вміє закохатися в житті. 

                  Поети – то художники Любові, 

                  тому і не зникають в забутті. 

 

Ведучий 2: Надаємо слово  Володимиру Олександровичу Яворівському -

лауреату Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, письменнику, 

громадському діячеві. 

(виступ Яворівського В.О. ) 

Ведучий 1: Поезія: що це? Гра слів і думок, 

                   Що виклав поет на папері? 

                   А, може, до Вічності ще один крок, 

                   Чи, навіть, до Істини двері? 

 

                   Поезія: що це? Ніяк не збагну, 

                   Чому лише вибрані в змозі 

                   Так влучно і мудро нам думку свою 

                   Подати у римі і прозі? 

 

Ведучий 2: Слово надається ірпінському письменнику, поету і журналісту -  

Валентину Собчуку 

(Виступ В.Собчука) 

Ведучий 1: Краю мій коханий, щире твоє слово, 

                    Небо твоє ніжно-голубе, 

                    Рідна Україно, земле колискова, 

                   Обіймаю піснею тебе. 

                   Краю мій зелений, золото вербове, 

                   Стежко моя, роси голубі! 

                   Мати Україно, сонце чорноброве, 

                   Уклоняюсь піснею тобі. 

Ведучий 2: Шановні присутні! Зустрічайте лауреатів міжнародних мистецьких 

конкурсів, солістів Національного театру оперети. 

(Виступ артистів театру оперети) 

Ведучий 1: Запрошуємо до слова директора коледжу Сергія Івановича 

Михайлова 
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(Виступ С.І.Михайлова) 

Ведучий 2: Шановні наші гості! Ви своєю творчістю збагачуєте цей світ 

красою і чарівністю, а ваш багатий життєвий і професійний досвід, почуття 

відповідальності за долю молодого покоління живитиме мрії та допомагатиме у 

здійсненні всіх наших починань. 

Ми пишаємося тим, що нам випала така чудова можливість 

поспілкуватися у цей непростий для країни час і провести цю зустріч разом із 

вами! 

Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас 

сторицею. Щиро зичимо вам подальших успіхів, безмежної енергії та наснаги у 

ваших добрих справах, нових починаннях і звершеннях на благо рідної 

України! Доброго вам здоров’я, щастя, родинного тепла миру нам усім і Божої 

ласки! 

Ведучий 1: Шановні студенти і викладачі! У кожного своя дорога, свій 

життєвий шлях. І куди б не завела нас доля, ми з усіх доріг повертаємося до 

рідного порога. 

І хто б ти не був: чи відомий поет, музикант, вчитель, і де б не жив: в столиці, 

невеликому містечку чи маленькому селі, у міру своїх можливостей і Богом 

даного таланту маємо примножувати добро, навчати і виховувати дітей, робити 

все можливе, щоб кращим став цей світ, в якому кожна людина відшукає свою 

формулу щастя. 

Ведучий 2: Нехай доля завжди буде прихильною до Вас, даруючи радість 

життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів! 

          Цінуйте кожну мить на світі, 

          Як тільки сонце у віконці заблищить. 

          У щасті і любові – гарно жити, 

          Й свою Вітчизну серцем всім любіть! 

 

Ведучий 1: На цьому наша зустріч завершується! Щиро дякуємо всім за участь 

у ній. До нових зустрічей! 
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Сценарій свята 

Козацькі розваги 

”Козацькому роду нема переводу“ 

Мета: ознайомити студентів із славними традиціями українського козацького 

війська, що бере початок ще з часів Київської Русі та Запорозької Січі, із 

героїчними сторінками періоду XX ст.; виховувати почуття патріотизму, 

людяності, любові до своєї Батьківщини. 

Обладнання: плакати з прислів'ями на козацьку тематику, галерея 

портретів гетьманів України, вишитий рушник, хліб, фонозаписи. 

  

Ведучий 1:       Добрий день вам, люди добрі, 

                           щиро просим до господи! 

                           Раді вас у нас вітати, 

                           щастя та добра бажати! 

                 

Ведучий 2:        Сьогодні свято, конкурс нині, 

                           сьогодні все козацтво тут. 

                           І в цьому залі радість лине, 

                           козацькі ігри всіх нас ждуть! 

 

 

Ведучий 2:         Ми роду козацького діти, 

                            ми любимо сонце і квіти, 

                            і сонце нам шле свій привіт. 

                            Ми роду козацького діти, 

                            землі української цвіт. 

 

Ведучий 1:         Хай, добрі люди, вам щастя буде. 

                            Хай буде доля на все роздолля. 

                            А до того — літ пребагато 

                            на добро і згоду! 

                            Хай не буде переводу козацькому роду! 

 

 

Ведучий 2:         Козаки — це вільні люди! 

                            Козаки — безстрашні люди! 
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                            Козаки — борці за волю! 

                            За народу кращу долю. 

                             

                            Козак — це людина чесна і смілива, 

                            Найдорожча йому — Батьківщина! 

                            Козак — слабому захисник, 

                            Цінити побратимство звик.  

 

Ведучий 1:         До звуку звук, струна струні одвічна 

                           А всі одвітні серцю кобзаря,- 

                           А вже козацьке ‖військо маком квітне―, 

                           І спалахнула Хортиці зоря. 

 

                          Ці звуки, звуки золототривожні: 

                          Закличний марш: а гей, козацтво, в путь! 

                          І як струна, душа правдива кожна, 

                          З глибин історії вони ідуть, ідуть. 

  

Разом :  ‖Гей, долиною, гей широкою козаки йдуть―. 

(Звучить козацький марш, представники команд входять до зали) 

Ведучий 2:  Просимо курені представити себе.  

(Привітання команд- куренів: девіз і емблема). 

              Ви познайомилися з учасниками свята, а зараз я вас представити вам 

членів журі: 

голова - заступник директора з виховної роботи Вдович Валентина Григорівна; 

Члени журі: 

- Поцелуйко Микола Петрович - генерал козачих військ; 

- Волошин Сергій Віталійович - викладач географії, вихователь гуртожитку; 

- Снісар Ірина Петрівна - керівник фізичного виховання; 

викладачі фізичного виховання ― Навой Костянтин Володимирович,  

Томілова Тетяна Аркадіївна, Гуменюк Ірина Євгеніївна; 
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- Таможній Давид - голова студентської ради коледжу,  

- Дмитренко Павло - голова студентської ради гуртожитку.  

Ведучий 1: Бажаємо нашому журі справедливо оцінити змагання, піднести 

гідність козаків та задовольнити вболівальників.  

Тож вітаємо учасників і гостей свята, вітаємо членів журі і вболівальників, 

козаків і гостей нашого свята.  

З нагоди свята – Дня Збройних сил України вас вітає хореографічний колектив 

«Імперія танцю»:  

«Український танок». 

Ведучий 2: З давніх-давен славилися козаки своєю силою та відвагою, тому 

перше випробування починається серед найсильніших. 

1 конкурс 

Віджимання в упорі лежачи. Беруть участь усі члени куренів. 

2 конкурс 

Спортивно-ігрова естафета 

Ведучий 1: Козак славився своєю безстрашністю та сміливістю, спритністю та 

рішучістю. Наші юнаки – справжні козаки. Друге випробування для них —  

спортивно-ігрова естафета: 

     1 етап - біг приставним кроком; 

     2 етап - вершники; 

     3 етап - ‖тачка―; 

     4 етап - біг в мішках; 

     5 етап - біг з набивними м’ячами; 

     6 етап - стрибки зі скакалкою; 

     7 етап - «павучок». 

3 конкурс 

Ведучий 2: Щоб мужньо боронити свій народ, свою рідну неньку-Україну, 

козаки повинні мати силу в руках. Отже, починаємо змагання силовиків. Я 
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запрошую від кожного куреня найсильнішого представника. Він буде 

здобувати для куреня звання «Найдужчий». В цьому конкурсі беруть участь 

по 1 представнику з кожної куреня у піднятті гирі. 

4 конкурс 

Ведучий 1: Козаки були спритними, сміливими і відважними. Вони є гідним 

прикладом для нас. Ми запрошуємо по 4 представники від кожного куреня для 

виконання стрибків у довжину з місця. 

5 конкурс 

Ведучий 2: А тепер можна трохи і поговорити. Запрошуємо вас на чоловічу 

розмову - вікторину. Тему кожен обирає сам ― варто лише витягти з шапки 

один білет. Питання не важкі, тому і час міркування обмежений - 30 секунд. 

Беруть участь по 2 представники кожного куреня. 

Питання вікторини: 

  1. Які причини виникнення козацтва? (Національно-визвольна боротьба проти 

іноземних поневолювачів, кріпосний гніт своїх і чужих феодалів, колонізація 

південних степів). 

  2. Звідкіля походить слово ‖козак― і що воно означає. (Термін ‖козак― – 

тюрського походження і означає ‖вільний чоловік―, ‖воїн―; вживається з 1492 

року). 

  3. Яких гетьманів України ви знаєте? (Байда Вишневецький, Богдан 

Хмельницький, Юрко Хмельницький, Іван Виговський, Іван Самойлович, Іван 

Брюховецький, Іван Мазепа, Павло Полуботок, Павло Скоропадський, Кирило 

Розумовський). 

  4. Чому імператриця Катерина заборонила слово ‖козаки―? (Тому що козаки 

були ядром національно – визвольного руху українського народу і його 

захисниками). 

  5. На якому острові, коли і ким була заснована Запорізька Січ? (На о. Хортиця 

1556 р. Д.Вишневецьким). 

  6. У якому році, під чиїм керівництвом козаки розпочали національно – 

визвольну війну українського народу проти польських панів? (З 1648 року по 

1657 рік, під керівництвом Б.Хмельницького). 
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  7. Які причини ліквідації Запорізької Січі Катериною ІІ? (1 причина — 

Запорізька Січ виконала функції захисту Російської імперії проти Туреччини і 

Кримських татар; 2 причина — запорізькі козаки були ядром національно – 

визвольного руху українського народу). 

  8. Які функції виконувала Запорізька Січ для Російської імперії. (Функцію 

прикордонника, що захищав Російську імперію від кримських татар, турецьких 

нападів з півдня). 

9. Яких козаків, крім запорізьких, ви знаєте? (Донецькі, Оренбурзькі, 

Забайкальські, Поволзькі). 

6 конкурс 

Ведучий 1: Ми продовжуємо наші змагання і переходимо до наступного 

конкурсу ―Кут‖. У конкурсі беруть участь по 1 представнику з кожного куреня. 

 

Ведучий 2: Шумлять - хвилюються хліба, 

                   танцюють так наші дівчата, 

                   на вроду гожі, 

                   на колосочки схожі. 

 

(Танок у виконанні танцювального колективу коледжу) 

Ведучий 1: Козаки були рішучими, могли вийти переможцями з будь-якої 

складної ситуації. Тож подивимося, як наші юнаки-козаки вміють подолати  

смугу перешкод? 

7 конкурс 

Смуга перешкод 

   У цьому конкурсі беруть участь усі представники куренів.  

Ведучий 2: Молодці, козаки! Вітаємо переможців! Просимо голову журі 

оголосити результати проведених конкурсів. 

(Оголошення результатів) 

8 конкурс 

Ведучий 1: Наступний конкурс називається ‖Бойова тривога». Цей конкурс на 

спритність та вміння орієнтуватися за будь-яких обставин. Представник 
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кожного куреня із закритими очима повинен одягнутися якнайшвидше і 

якнайкраще. 

 

9 конкурс 

Ведучий 2: Козаки не тільки добре воювали, а й уміли добре відпочивати, 

співати, танцювати. Найпопулярніший український танок - гопак. ‖Гопак― ― це 

не тільки танець, а й бойове мистецтво. Тож запрошуємо представників куренів 

до танцювального конкурсу.  

 

10 конкурс 

Художнє мистецтво 

 Ведучий 1: А ось ще одна розвага. У кожного козака був вірний товариш - 

його кінь. Зараз наші відважні козаки повинні намалювати свого улюбленця із 

зав’язаними очима.  

11 конкурс 

Ведучий 2: Заключний конкурс наших змагань ― перетягування канату. І зараз 

наші козаки покажуть, який курінь найсильніший та найдружніший. 

Ведучий 1: Поки члени журі підводять останні підсумки, а ви, шановні 

учасники і гості свята, послухайте українську народну пісню та скуштуйте 

вареників, які приготували дівчата для учасників сьогоднішнього свята. 

(Пригощання присутніх варениками) 

Ведучий 2: Ми і змагалися, і сміялися, говорили і танцювали. Мабуть, настав 

час оголосити підсумки конкурсів. Слово надається голові журі для оголошення 

результатів змагань. 

(нагородження переможців конкурсів) 

Ведучий 1:   Скільки б не грали, 

                      А кінчати час,  

                      Кращі побажання, 

                      Ви прийміть від нас. 

                      І в вас, і в нас  

                      Хай буде гаразд! 

                      Щоб ви і ми  

                      Щасливі були! 
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Ведучий 2: Дякуємо всім учасникам і болільникам, дякуємо членам журі! 

До зустрічі на наступних конкурсах і змагання! 
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Сценарій  

мітингу-реквієму до Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці  

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

«Подвигу жити вічно» 
 

Мета: переосмислити події Другої світової війни, увічнити пам’ять про 

загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти 

людяності, скоєних у роки війни; утвердити спадкоємності традицій воїнів – 

переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни.  

Обладнання та оформлення: почесна варта біля Державного Прапора 

України, прикрашена елементами державної символіки зала, проектор, 

комп’ютер; записи музики, відеоролики, мультимедійна презентація. 

 

(Перед початком дійства звучать пісні часів війни) 

(Звучать позивні, далі на фоні затихаючої музики) 

Ведучий 1: Як тільки вберуться у чарівні білі квіти сади навесні, засвітять 

дивовижні свічки каштани, а в повітрі розіллється тонкий і ніжний аромат, в 

бузкових кущах заллються піснями невсипущі солов’ї, а вся земля 

випромінюватиме нестримну жагу до життя, 8 та 9 травня ми відзначатимемо 

День пам’яті та примирення і 70-у річницю Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. 

Ведучий 2: Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 р. з попередньої 

злочинної змови керівництва двох країн - агресорів - нацистської Німеччини та 

більшовицько-комуністичного Радянського Союзу. Того вікопомного 

вересневого дня гітлерівська Німеччина напала на мирну Польщу. 110-120 тис. 

українців у лавах Війська Польського розпочали світову боротьбу проти 

нацизму, 8 тис. з них загинуло протягом першого місяця війни.  

 

Ведучий 1: Ця іскра швидко перетворювалася у світову пожежу. Для нашої 

Батьківщини ця страшна війна розпочалася далекого 17 вересня 1939 року, 

коли сталінська Червона армія за таємною згодою з гітлерівською Німеччиною 

захопила землі Західної України та принесла на своїх кривавих багнетах 

нелюдські страждання. У недільний ранок 22 червня 1941 року у вогняному 

смерчі Другої Світової війни запалала вся Україна ...  

Ведучий 2: Скільки життів забрала та страшна війна! Скільки доль зруйнувала 

вона! Нема жодної сім’ї в Україні, якої не торкалась війна своїм чорним 

крилом.  
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Ведучий 1: Минають роки. 70 років віддаляють нас від воєнних буремних літ. 

Для історії – це небагато, а для людини ціле життя. Люди самі творять історію. 

То ж тим, хто поліг у пеклі боїв, тим, хто кров’ю своєю скропив землю, тим, 

хто пройшов крізь бої, голод і холод, тим, хто все ж таки вижив у тій 

смертельній війні, всім мертвим і живим присвячується наш мітинг. 

Ведучий 2: Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні та вшанування пам’яті полеглих у боях 

за батьківщину оголошуються відкритими. 

Державний прапор України внести. 

(Звучить Гімн України) 

(Студенти вносять прапор) 

Ведучий 1:  Не пускали мене воювати 

                    Яблуневі, вишневі сади, 

                    Не хотіла і мати пускати, 

                    Але тихо сказала: 

Ведучий 2: Іди!.. 

Ведучий 1: Подивилась у вічі: 

Ведучий 2:  Бо треба... 

Ведучий 1:   Вже на заході грізно гуло, 

                      І, як хмара вечірнього неба, 

                     Серед поля лежало село. 

                     Причувалися стогони й дзвони, 

                     Що віщують навалу біди. 

                     При дорозі джерельце бездонне 

                     Стукотіло, як серце: 

Ведучий 2: Іди!.. 

Ведучий 1: На шляху шикувались солдати, 

                    На травичці – сльоза чи роса... 

                    І стояла на вигоні мати, 

                    А за нею – поля й небеса. 

(Звучить пісня «Журавлі») 

Ведучий 2: Друга Світова тривала довгих 6 років. У вогнище війни було 

втягнуто 67 держав, 80 % населення земної кулі. Вона пронеслася над 

величезними територіями Європи, Азії й Африки, охопила простори всіх 

океанів. У цій війні загинуло близько 60 млн осіб, не говорячи вже про 

поранених і тих, хто  пропав безвісти. Лихо й страждання, які пережили люди, 

незмірні. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони 

святиня нашої пам’яті.  
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Ведучий 1: Дорогою ціною заплатив український народ за участь у 

найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-1945 рр. Не щезне в пам'яті 

людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, 

тих, хто віддав своє життя для щастя інших. 

Наш мітинг-реквієм, присвячений пам’яті героїв – це лише маленька 

часточка великої пошани полеглим. 

Ведучий 2: До слова запрошуємо директора коледжу  

Сергія Івановича Михайлова 

(Виступ директора) 

Ведучий 1:  До тебе, людино, звертаюсь: 

                      Залиш на хвилинку щоденні турботи. 

                      З собою побудь у глибокій скорботі, 

                      Згадай чоловіка, товариша, брата, 

                      Дружину, сестру чи посивілу матір. 
 

Ведучий 2:  Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити 

неможливо. 

                Оця хвилина більше нам розкаже, 

                Ніж тисячі, а чи мільйони слів. 

                Солдатів подвиг, про який сьогодні 

                Дізнались ми, не вимовить словами, 

                А тільки серцем можна це сказати, 

                Але воно, на жаль, не має мови, 

                Лиш має біль. І тому я прошу 

                Солдатів пам'ять вшанувати мовчанням. 
 

(«Пікардійська терція» - «Плине кача») 

 

Ведучий 1: Право покласти квіти до меморіалу Вічної Слави та барельєфу 

Сергія Лантушенка надається студентам: 

 

1. Сліпенко Олександрі 

2. Інклюд Валентину 

3. Єфіменку Ігорю 

4. Магді Ірині 

 

Ведучий 2: Вічна Слава безсмертно хоробрим, які кличуть на подвиг живих!!! 

(Хвилина мовчання, метроном) 
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Ведучий 1: Друга світова війна спричинила значні демографічні зміни в нашій 

країні та істотно підірвала генофонд України. З 1 січня 1941 р. до 1 січня 1945 

р. населення тодішньої республіки зменшилося з 41 млн. до 27,4 млн. чоловік. 

Український народ зробив надзвичайно великий внесок у досягнення перемоги 

над фашизмом і заплатив за це чи не найвищу ціну в Європі. 

Ведучий 2: Понад 2 тисячі українців стали Героями Радянського Союзу. 

Льотчик Іван Кожедуб отримав цю нагороду тричі. З 40 маршалів — 10 

народилися в Україні, а серед генералів та адміралів нараховувалося близько 

300 наших земляків. 

Ще близько 120 тисяч українців служили в арміях союзників Антигітлерівської 

коаліції. Українські імена лунали у всіх куточках континенту. Першим, хто 

підняв прапор над Рейхстагом, був лейтенант із Сумщини Олексій Берест. Акт 

про беззастережну капітуляцію Японії 2 вересня 1945 року підписав українець - 

генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко. 

1225 днів українська земля боронила свою територію. Вбиті в боях, померлі в 

концентраційних таборах, депортовані, евакуйовані та емігранти становили 

14,5 мільйони осіб.  

Ведучий 1: У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, 

кому випало пройти через горнило битв і дожити до цього світлого дня. Все 

менше їх залишається в життєвому строю. Даються взнаки і опалена війною 

молодість, сирі окопи і бліндажі, голод і холод, хвороби і рани. Їхні груди 

вкриті медалями, на скронях - сивина. Але вони пам'ятають ті страшні часи, хоч 

часто їм і не хочеться про них згадувати.  
 

Ведучий 2: Слово має Воробйова Людмила Гордіївна, ветеран коледжу, 

дитина війни. 

(Розповідь ветерана ) 

Ведучий 1: Сьогодні ми звертаємося до історії, щоб зачерпнути сил з джерел 

стійкості і нескореності. Щоб сказати дідам і батькам: горді вашим подвигом. 

Щоб сказати синам і онукам: пам’ятайте! Щоб сказати ровесникам: зробимо 

все, аби цього ніколи не повторилося. Про кожну сльозу, які пролиті нашим 

народом, мають знати нинішні й прийдешні покоління. 

Ведучий 2: До слова запрошуємо ______________________________________ 

(Надається слово присутнім  студентам і співробітникам, які демонструють 

фото і розповідають  про своїх рідних – учасників подій Другої світової війни) 

 

(фонограма) 
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Ведучий 1:  Сьогодні Україна знову у вогні, на буремному сході нашої держави 

знову ллється кров українців, які мужньо захищають рідну землю від агресора. 

Але це не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня 

Перемоги. Цей день залишиться для нас завжди затьмареним гіркотою втрат і 

осяяний сонцем Перемоги.  

Ведучий 2:   Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали, 

              Пам’ятайте про тих, що не встали як впали. 

              Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,- 

              Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 

              Пам’ятайте про тих, що за правду повстали, 

              Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах. 

              Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки... 

              Є в місцях невідомих невідомі останки. 

              Є в лісах, є у горах, і є під горою – 

              Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. 

              Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні – 

              Хай відомими стануть всі герої безвісні. 

 

Ведучий 1: Наші предки боролися за те, щоб ми мали свою землю і берегли 

рідну мову, вони віддавали своє життя заради того, щоб ми мали майбутнє. 

Тому, саме ми повинні це пам'ятати, вірно любити та захищати свою 

Батьківщину. 

Ведучий 2:  Сьогодні я молюсь за Україну, 

                     За всіх померлих і за всіх живих, 

                     Які будь-що боронять вже руїну, 

                     Допоки стукіт серця не затих. 

                     Сьогодні я молюсь за батька й брата, 

                     За чиюсь матір і її синів. 

                     Всіх кривдників чекає вже розплата, 

                     На жаль, ціною багатьох життів. 

                     Молюсь за кожного на лінії вогню, 

                     Поранених й закиданих камінням. 

                     Недовго ще нам йти крізь цю стерню, 

                     Невдовзі буде вільним покоління. 

                     Я хочу жити тут, а не вмирати. 

                     Щоб ріки крові більше не текли. 

                     За сином щоб не проливала сльози мати, 

                     Борімося, бо вже багато разом здобули! 

 

Ведучий 1:     Це свято не затьмариться в віках,  

                          В цей день нестимуть люди завжди квіти, 

                          Не обімліє пам’яті ріка –  

                          В серцях нащадків буде жити! 
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(Пісня «Перемога, свята Перемога» у виконанні студентів) 

 

Ведучий 2: Мітинг-реквієм «Подвигу жити вічно!» оголошується закритим. 

 

(Звучить Гімн України) 
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Сценарій 

регіонального конкурсу патріотичної пісні та поезії 

«В ім’я Батьківщини» 

серед аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. Київської і Черкаської областей 

Мета: патріотичне та художньо-естетичне виховання молдоді. 

Обладнання: Святково прикрашений зал: Державні символи, квіти, кульки. 

(Демонструється відеоролик: «Кольорова Україна» 

під пісню Н. Бучинської «Моя Україна») 

(Художній колектив «Імперія танцю» виконує композицію - «Привітальна». 

Хореографічний колектив залишається на сцені) 

(Фанфари) 

(На сцену виходять ведучі) 

Ведучий 1: Доброго дня, дорогі викладачі, співробітники та студенти коледжу! 

Ведучий 2:  Доброго дня вельмишановні гості! 

Ведучий 1: Вітаємо вас на нашій прекрасній, оспіваній багатьма майстрами 

музики, живопису і слова ірпінській землі…. 

Ведучий 2: … у нашому красивому, сучасному Ірпінському економічному 

коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Ведучий 1: Ми вітаємо дорогих гостей та учасників конкурсу патріотичної 

пісні та поезії «В ім’я Батьківщини». 

(Звучить українська мелодія «Ой зелене жито») 

Ведучий 2:  Нехай рясніють ниви колосисті, 

                      В житті хай буде злагода і мир, 

                      На чистому, як сонце рушникові, 

                      Дозвольте вам піднести хліб і сіль! 
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Ведучий 1: Просимо дорогих гостей прийняти коровай як символ достатку, 

щастя, любові до людей. 

(Квартет  «Мрія виконує пісню «Це край, де я родилась і живу») 

(Фонограма «Цвітуть осінні тихі небеса») 

Ведучий 2: Україна …в одному лише слові бринить музика смутку й жалю… 

Ведучий 1: Україна… країна радості і краси, країна…де найбільше люблять 

волю і найменше мають її, країна гарячої боротьби за незалежність, в результаті 

якої – велетенське кладовище: високі в степу могили та руїни. 

Ведучий 2: Україна - це прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо ким і коли 

складена пісня. 

Ведучий 1: Україна – розкішний вінок із рути та барвінку  над яким світять 

заплакані зорі. 

Ведучий 2: Сьогодні ми напишемо свою поему про Україну, поему жалю і 

смутку. 

Ведучий 1: краси і печалі 

Ведучий 2: гордості і звитяги. 

Ведучий 1: Увага! Ми розпочинаємо регіональний конкурс патріотичної пісні 

та поезії «В ім’я Батьківщини». 

(Фанфари) 

Ведучий 2: Шановні учасники конкурсу сьогодні нашу концертну програму 

оцінює високопрофесійне журі: 

(Фонограма «Класична») 

1. Відомий поет, член Національної спілки письменників України, лауреат 

премій імені А.Малишка, Г.Косинки, Заслужений діяч мистецтв України, 
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публіцист, талановитий лікар, краєзнавець та громадський діяч − Леонід 

Олексійович Закордонець. 

 

2. Володар Гран-прі Всеукраїнського фестивалю поезії і авторської пісні  

 «Лицарі слова», дипломант Міжнародного конкурсу кращих українських 

творів молодих літераторів «Гранослов», організатор та керівник культурно-

просвітницького проекту громади Приірпіння «Мистецький центр» 

«Камертон», головний редактор соціально-аналітичного журналу «Пульсар 

Приірпіння» – Юлія Бережко-Камінська. 

 

3. Викладач сольного співу, концертмейстер, громадський діяч, директор 

Ірпінської дитячої музичної школи – Дидикіна Наталія Олександрівна. 

 

        4. Вчитель-методист вищої категорії, викладач сольного співу Ірпінської 

       дитячої музичної школи – Тетяна Павлівна Савушкіна. 

   

        5. Викладач вищої категорії, керівник зразкового театру естради «Фабрика 

зірочок», музикознавець – Ольга Анатоліївна Моторя. 

 

Голова журі - директор коледжу, к.е.н., доцент Сергій Іванович Михайлов. 

 

(Хореографічний колектив залишає сцену) 

Ведучий 1:   Рідна земле з містами і селами, 

                            У житах, у цвіту навесні, 

                            Українським народом заселена, 

                            Над усе дорога ти мені. 

 

       Ведучий 2: Називаю тебе батьківщиною 

                           Бо колись під осоння віків 

                           Ти була золотою вершиною 

                           Для моїх прадідів, прабатьків 

           

       Ведучий 1: Називаю тебе Україною, 

                           Як колись літописець назвав 

                           Бо з тобою, святою, єдиною, 

                           Незалежним нарешті я став. 
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Ведучий 2: Запрошуємо на сцену студентів Маслівського аграрного технікуму 

імені Прокопіча Хомича Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету.  

(Виступ колективу) 

Студентка: Де шумлять гірські потоки, 

             Зеленіє ліс – розмай 

             Там зробила перші кроки, 

             Там мій рідний край. 

             Там училась працювати 

             І любові у людей, 

             Там навчилась цінувати 

             Кожний божий день. 

             Де б не була, де б не жила, 

             Жде мене лише одна 

             Від дитинства люба й мила, 

             Рідна сторона. 

 

Ведучий 1: Про любу й милу рідну сторону нам повідають студенти 

Відокремленого структурного підрозділу Шевченківського коледжу 

Уманського національного університету садівництва. 

(Виступ колективу) 

Студент: Україно! Рідний край, 

            Де поля зернисті, 

            Де луги зелено-жовті – 

            Днів моїх колиска! 

            Хоч де буду долю мати! 

            В тузі чи у раї 

            Я про тебе не забуду, 

            Мій єдиний краю! 

 

       Ведучий 2: Запрошуємо на сцену представників Відокремленого структурного 

підрозділу «Тальнівський будівельно-економічний коледж» Уманського 

національного університету садівництва. 

(Виступ колективу) 

       Ведучий 1:  Живуть пісні в моїй душі, 
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                            І в короваї і в калині. 

                            Вони, як квіти рідної землі, 

                           Як щира усмішка дитини. 

  

       Ведучий 2:  Їх соловейко тьохкає у гаї, 

                            Виводить перепілочка в стерні. 

                            Їх мати над колискою співає, 

                            Нехай нехай живуть пісні в нашій душі. 

 

       Ведучий 1: Українська пісня звучить у виконанні студентів Ржищівського 

будівельного технікуму. 

              (Виступ колективу) 

       Ведучий 2:   Кохаю край наш дорогий, 

                             Що зветься Україна. 

                             Вітчизні хочу я своїй 

                             Зрости достойним сином. 

 

                             Люби, шануй, піднось до зір 

                             Пісні вкраїнські й мову. 

                             Нема солодшої, повір, 

                             За нею пречудову. 

 

       Ведучий 1: Вітайте, на сцені представники Відокремленого структурного 

підрозділу Агротехнічного коледжу Уманського національного університету 

садівництва. 

(Виступ колективу) 

       Ведучий 2:  Батьківщина моя – Україно, 

                            Я тобою найбільше горжусь, 

                            Ти для мене, як мати єдина 

                            З княжим іменем Київська Русь. 

              

       Ведучий 1:  Там твоє, Україно, коріння, 

                            Незнищенне, міцне, вікове, 

                            Нині слави твоєї проміння 

                            У новітній державі живе. 
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           Слово про Україну звучить у виконанні студентів Технолого-економічного  

           коледжу Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

(Виступ колективу) 

        Ведучий 2:  …Обіймаю землю руками 

                                 І вустами цілую траву – 

                                Я все більше люблю з роками 

                                Рідний край, у якому живу. 

 

 Ведучий 1: Про свою любов до рідного краю співають студенти  

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Немішаївського агротехнічного коледжу. 

(Виступ колективу) 

       Ведучий 2:   Україно! Ти для мене диво! 

                              І нехай пливе за роком рік, 

                              Буду гордо і вродливо, 

                              З тебе дивуватися повік. 

 

       Ведучий 1:   Ради тебе перли в душі сію, 

                             Ради тебе мислю і творю –  

                             хай мовчать Америки й Росії, 

                             коли я з тобою говорю. 

 

Ведучий 2: Своє слово про Україну говорять студенти Таращанського 

агротехнічного коледжу імені Героя Радянського Союзу Олександра 

Овсійовича Шевченка. 

(Виступ колективу) 

       Ведучий 1:  Линуть звуки благовісні, 

                            В’ється радість, наче птах. 

                            Наша дума, наша пісня 

                            Не загине у віках.  
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Ведучий 2:  Гарячі оплески студентам Золотоніського технікуму ветеринарної 

медицини Білоцерківського національного аграрного університету. 

(Фонограма) 

(виступ колективу) 

Ведучий 1:  Пісня – це голос душі народу, вияв його працелюбності й співучої 

вдачі, образне втілення його історії, моралі, мрій і прагнень. Вона така ж 

нездоланна й безсмертна, як і той народ, що її породив. 

Ведучий 2:  Ніжним легетом шелестіла вона над колискою немовляти, теплими 

руками обіймала закоханих, вилась жайворонком над росяним ланом, золотим 

сурмачем вітала вона сонце в дні всенародних торжеств. 

       Ведучий 1: Пісня – це маленька криничка живої води. 

Ведучий 2: Гарячі оплески студентам  Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Боярський коледж екології і природних ресурсів». 

(виступ колективу) 

       Ведучий 1:  Ніде нема у цілім світі 

                            Пісень дзвінкіших, ніж у нас –  

                            Лунають в сонячній блакиті 

                            Відлуння котиться в серцях. 

 

Ведучий 2: Вітаймо студентів Тальянківського агротехнічного коледжу 

Уманського національного університету садівництва. 

(Виступ колективу) 

       Ведучий 1:  Доки пісня звучить солов’їна 

                            Щире слово в козацьких устах, 

                            Ти не вмреш, ти не вмреш Україно, 

                            Будеш жити у наших серцях! 

 

Ведучий 2: Вітайте, на сцені – Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський 

економічний коледж». 
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(Виступ ансамблю «Акколада») 

 

        Ведучий 1:  Тримаймося, браття! Хай чиста іскрина 

                              Запалить любов’ю гарячі серця. 

                              Й коханням наповниться вся Україна. 

                              Від щастя, якому не буде кінця. 

 

        Ведучий 2:  Моя Україна, кохана землиця, 

                              Вродлива і юна, як чиста весна. 

                             Дай людям напитись з живої криниці, 

                             Щоб ніжно дзвеніла у серці струна. 

 

Ведучий 1:  Шановні учасники конкурсу, дорогі глядачі, під ваші оплески 

члени журі виходять до нарадчої кімнати для підведення підсумків. 

 Ведучий 2: А наша поза конкурсна програма продовжується і для вас співають 

студенти  Ірпінського економічного коледжу. 

1. «За лісами горами» 

2. Алла Жамська «Мова єднання» 

   3. Ансамбль  «Литаври» 

(Фанфари) 

 Ведучий 1: Шановні учасники конкурсу, гості, глядачі. Підсумки підведені, всі 

крапки над «і» розставлено і ми запрошуємо на сцену всіх учасників конкурсу 

патріотичної пісні та поезії «В ім’я Батьківщини». 

(фонограма «Класична») 

 Ведучий 2: Вітайте гарячими оплесками студентів 

1. Маслівського аграрного технікуму ім. П.ХГаркавого БНАУ; 

2. ВСП Шевченківський коледж УНУС; 

3. ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж УНУС; 

4. Ржищівського будівельного технікуму; 

5. ВСП Агротехнічний коледж УНУС; 

6.  Білоцерківського технолого-економічного коледжу БНАУ; 

7. ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»; 
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8. Таращанського агротехнічного коледжу коледжу ім. Героя Радянського 

Союзу О.О.Шевченка; 

9. Золотоніського технікуму ветеринарної медицини БНАУ; 

10.  ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»; 

11.  Тальянківського агротехнічного коледжу УНУС; 

12.  ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». 

Ведучий 1:  А зараз настає урочиста мить. На сцену запрошуються члени журі, 

які оголосять результати конкурсу. 

(Оголошення результатів, вручення нагород. 

Після вручення всіх нагород) 

 

 Ведучий 2: Прихиляюсь до тебе уклінно, 

        Побажаю і щастя, й добра. 

        Тільки вірю: Не вмреш Україно! 

        Бо співучий народ не вмира. 

 

Ведучий 1:   І не буде нас доля цуратись 

                      У карпатських, таврійських садах 

                       І не зможе ніхто відібрати 

                       те, що ти зберегла у віках. 

 

Ведучий 2:   У мене ти одна – єдина, 

                      Одвічна радість і жура, 

                      Ти будеш жити, Україно, 

                      Країно щастя і добра. 

(Фонограма) 

 Ведучий 1:  Дякуємо всім, хто завітав до нас у коледж. 

 Ведучий 2:  Дякуємо! До нових зустрічей! 

(Звучить пісня «Повернувся я додому» у виконанні дуету .юаків 
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Сценарій  

виховної години – уроку мужності 

«Афганістан болить в моїй душі» 
 

Мета: ознайомлення з передумовами введення військ в Афганістан, історичним 

значенням і наслідками його  для України, виховання почуття патріотизму, 

самопожертви, відповідальності і толерантності;  віддати данину пам'яті 

полеглим воїнам-афганцям.  

Обладнання: музична апаратура, фонограми афганських пісень, 

мультимедійний проектор, стенд з підбіркою матеріалів про Афганську війну та 

Сергія Лантушенка - випускника коледжу, загиблого в Афганістані.  

(Перед початком виховної години лунають пісні 

про Афганістан у виконанні О.Розенбаума) 

 

Студент 1:   Двадцять п’ять років…Багато чи мало? 

                      Кожна сім’я веде власний свій лік 

                      З тої пори, коли перші «двохсоті» 

                      З «Півдня» летіли…Несучи крик 

                      Рідної мами, що сина чекала 

                      З війська, додому, в сім’ю до батьків. 

                      Але чому ж тії чорнії хмари небо закрили? 

                      Хто так хотів?Хто так бездумно віддав той наказ 

                      Котрий і зараз болем щемить? 

                      І сльози гіркі - не висихають… 

 

Викладач 1: Шановні студенти, гості, викладачі! 15 лютого відзначають 

скорботний день пам’яті воїнів-афганців. Сьогодні ми з вами поговоримо про 

героїв цієї страшної війни. Мені дуже хочеться, щоб поезія, пісні, спогади, 

вистраждані в Афганістані і про Афганістан, спогади про воїна-афганця, 

колишнього студента нашого навчального закладу Сергія Лантушенка, 

проникли у ваші юні серця, і ви зрозуміли, що найстрашніше і найбезглуздіше у 

світі – це війна. Ми повинні пам’ятати тих, хто її пережив, тих, хто недожив, 

недоспівав, недокохав. 

Що ми знаємо про афганську війну? Можна розповісти про страшну 

неоголошену війну, що розтяглася на довгих 10 років, мовою цифр. 

Будь-яка війна у цифрах – це страшно й моторошно. 

 

Викладач 2:  15 лютого 1989 року, ступаючи із сином по мосту через 

Амудар’ю, генерал Громов символізував цим переходом закінчення для 

радянських військових афганської війни. Для кожного з-понад 600 тисяч тих, 
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хто служив в Афганістані, вона булі і залишається «своєю». Для тих, хто не 

повернувся (6511, з них:2386 померлих від ран, 817 – від хвороб, 1739 тих, чиї 

життя забрали аварії і катастрофи). І для живих. Ми повинні розуміти трагізм 

участі в  афганській війні тоді ще радянських людей, бо через Афганістан 

пройшло їх з України понад 160 тисяч. У цій війні загинуло понад 15 тисяч 

наших солдатів, 35 тисяч було поранено, тисячі потрапили в полон. 

 

Викладач 1: Особисто для мене ця війна стала усвідомленням того, що гинуло 

моє покоління, народжене в 60-70-х роках. 

 

Викладач 2: Саме тому ми зібралися сьогодні – для того, щоб вшанувати 

пам'ять тих, хто поліг у афганських ущелинах,та поклонитися тим, хто прийшов 

з війни живим, хоча і з пораненою душею! Що ж то за країна, що завдала нам 

стільки болю, горя і смутку. 

 

(Звучить афганська народна музика) 

 

Студент 2: Афганістан – держава, розташована в Південно-Східній Азії, де 

проживає 17 млн. людей, з яких 8 млн. афганці, а решта – таджики, туркмени, 

узбеки, хазарейці. До середини 70-х років ХХ століття це була одна з 

найвідсталіших країн світу. 

Афганістан – це 70% гірської місцевості з бідною рослинністю, гірський хребет 

Гіндукуш з висотою гір до 8 тисяч метрів. 86 тисяч людей, що проживають в 

аулах у злиденному становищі. Близько трьох мільйонів людей ведуть кочовий 

спосіб життя. Для Афганістану 70-х років характерні страшенна бідність, 

відсутність елементарної медичної допомоги, масова не писемність серед 

населення, особливо серед жінок та дітей, висока смертність 

У квітні 1978 року афганський народ піднявся на боротьбу за краще життя, 

скинув монарха і проголосив Афганістан республікою. 

 

Студент 3:  Нова влада взяла курс на соціалізм. Було видано закони про 

ліквідацію лихварської заборгованості, про скасування калиму при одруженні, 

про наділення селян землею, яка раніше була власністю поміщиків. Було 

запроваджено початкову освіту, надано право афганським жінкам зняти 

паранджу. 

У мусульман такі закони були приречені на провал, бо суперечили нормам 

ісламу. Новий режим почав репресії проти духовенства, закривалися і 

руйнувалися мечеті. Племінні та етнічні вожді не визнавали нового уряду. 

Почали формуватися загони «моджахедів» («борців за віру»). У країні 

спалахнула громадянська війна. 

 

Студент 1: Щоб зрозуміти трагізм афганської війни, потрібно хоч трохи знати 

її передумови. Поставити усе на свої місця можна лише зараз, коли 

доступнішою стає засекречена інформація. Каталізатором військового 
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втручання стала революція 1978 року, про яку ми щойно згадували. Як 

наслідок, у грудні 1978 року між СРСР і Афганістаном було укладено договір, 

за яким Радянський Союз забов’язувався переозброїти афганську армію. 

Отже, керівництво СРСР на чолі з Л.Брежнєвим продемонструвало реальну 

військову підтримку. 

27 грудня 1979 року було введено десантні частини радянських військ у Баграм, 

Кабул та інші великі міста, а згодом втягнуто у бойові дії по всій території 

країни. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу. Пік 

бойових дій припав на 1984-1985 роки. 

 

Студент 2: Про те, що готують введення обмеженого контингенту в 

Афганістані, радянські солдати точно не знали. Але було передчуття чогось 

незвичайного, таємного. Наших солдат запевняли, що вони виконують 

інтернаціональний обов’язок, тобто захищають братній народ. 

 

Студент 3:   Чому ви в мене стріляєте? 

                     Я на цівці свого автомата несу вам свободу, 

                     Я навчу вас, як треба жити, 

                     Я зроблю вас щасливими, 

                     Я приніс вам свободу. 

                     Ось вона – на цівці автомата. 

                     Беріть її, не бійтесь… 

                     Невдячні ви люди. 

 

Студент 1: І вони, сліпо обдурені, «наводили лад» у тій країні «вогнем і 

мечем». Вони вірили, що продовжують подвиги батьків і дідів, які виконували 

такі ж обов’язки в Іспанії, Угорщині, Чехії…І Афган плював їм кулями в 

обличчя. 

Брудна, підступна війна…За що, за які ідеали, за чию батьківщину, в ім’я якої 

мети загинули десятки тисяч юнаків?.. 

 

(Фонограма «Рідна мати моя») 

Студент 2: Ой, солдати наші соколи, хіба для смерті народили вас матері! Вони 

плекали вас, крихіток, щоб ви жили, працювали, кохали, а не поверталися до 

рідної домівки обпаленими війною лелеками чи лише осінніми зорепадами 

нагадували про своє існування… 

 

(Лунає пісня «Кленова балада» О.Білозір) 

 

Студент 3: І затужили, заридали матері, затужила вся Україна. «Мамо, я не 

хотів і не думав повертатися чорною стрічкою на свій портрет, буйним кленом 

до нашої хати. Простіть мене, рідна». Для живих війна продовжувалася. Дорога 

знову туди, у сині гори… 
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Студент 1:     Час іде, мов на милицях. 

                       Сонце вперлося в потилицю. 

                       Нас затиснуло лещатами, 

                       Як помрем – то всі солдатами. 

                       Та у крайність цю не віриться, - 

 

                       Що загорнуть у землю сіру цю. 

                       По воді писали вилами, -  

                       Ще поміряємось силами. 

                       Поділилися патронами… 

                       Так тримали оборону ми, 

                       Серце билося пташиною, 

                       А думки із Батьківщиною. 

 

Студент 2:   Повертавсь стежками білими, 

                      Прикривав життя повіками. 

                      Пахло яблуками спілими,  

                      пахло тишею і ліками. 

 

Студент 3:    Ви подумали,- 

                      Як легко вбити людину 

                      І як важко після цього жити. 

                      І я – уже жива мішень. 

                      І по мені уже стріляють, 

                      І хоч невесело від того, 

                      Що мішень, 

                      Зате радію, що живий. 

 

Студент 1:    Їх немає вини – 

                      Цих ошуканих, юних Іванків, 

                      Що орошують кров’ю 

                      Сипучі і згірклі піски. 

                      Їм нема що робить 

                      В цім далекім. Чужому Афгані. 

                      І за що побратими кладуть 

                      українські кістки. 

 

(Музика з х/ф «Перл Харбор») 

 

Викладач 1: Святий і неоплатний борг – назавжди зберегти пам'ять у наших 

серцях про воїнів-афганців. Ми ніколи не забудемо учасників цих трагічних 

подій. Доргою ціною заплатили наші юнаки за ту війну – ціною життя. І 

понесли чорні птахи смерті похоронки на Україну, не оминули й нашого 

навчального закладу. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати, пом’янути нашого 
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випускника Сергія Лантушенка – чудову людину, скромного, працьовитого 

українського юнака, який 30 грудня 1980 року у двадцятирічному віці загинув 

на далекій афганській війні. 

Викладач 2: Лантушенко Сергій народився 17 лютого 1960 року в селі 

Олександро - Мар’ївці, Петрівського району, Кіровоградської області, в сім’ї 

робітників. 

1977 року закінчив середню школу в селі Горошків, Тетіївського району, 

Київської області. В 1977 році став студентом Ірпінського 

сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, а в 1979 році 

закінчив його. 

Сергій Лантушенко брав активну участь у житті технікуму: любив спорт, де 

віддав перевагу боротьбі, добре малював. Сергій був чесною, доброю, чуйною 

людиною, товаришем, який підтримував у тяжку хвилину. 

Після закінчення технікуму був направлений у колгосп «Зоря» Поліського 

району. 

3 липня 1979 року був призваний до лав Збройних сил Радянського Союзу. 

Кілька місяців перебував на службі у Ашхабаді. Потім служив на Кушці, звідки 

був направлений в Афганістан. 

30 грудня 1980 року машина, в якій перебував Сергій Лантушенко, потрапила в 

пастку. В цьому бою Сергій загинув. 

 

Викладач 1: Як ви чули, в 1977 році він став студентом нашого навчального 

закладу, в 1979 році закінчив його. На нашій зустрічі присутні викладачі, які 

навчали Сергія, пам’ятають, яким він був. Тож запрошуємо їх до слова. 

 

(Виступ Воробйової Л.Г.) 

 

Студент 1:   Літо проминуло, і пройшла зима, 

                      А тебе наш любий, все нема й нема. 

                      Може заблукав ти, чи поліг в бою4 

                      Ставши враз зорею у чужім краю? 

                      Пролетіли роки, весни відцвіли. 

                      Ми тебе, наш татку, так і не знайшли. 

                      Лиш про тебе згадка – фронтові листи, 

                      У яких і досі ще воюєш ти. 

 

(М.Скорик «Мелодія») 

Студент 2: Не дочекалася свого єдиного синочка Марія Олексіївна. 

Залишилися по ньому тільки спогади та невелика кількість листів. 

 

Студент 3: Дорога Марія Олексіївно! Знайте, що пам’ять про вашого сина не 

тільки в експонатах музею, - вона в душах і серцях наших. Ми відчуваємо, як 

гірко плаче ваша душа, і розділяємо з вами біль, що стискає серце. Хай вам від 

цього стане легше жити, ми пам’ятаємо вашого сина. 



84 
 

 

Студент 1: Опять с тобой мы расстаемся, мама, 

                   Прощаюсь я, в дорогу торопсь. 

                   Перед разлукой долго и упрямо. 

                   Не сводишь ты с меня глаз. 

                   Велик простор, и путь лежит далекий, 

                   И пусть придется туго мне не раз, 

 

                  Мой трудный путь и песенные строки 

                  Согреешь ты сияньем чутких глаз. 

                  Добро и зло, что ходят рядом с нами, 

                  Движенье сердца, скрытое подчас, 

                  Ты все измеришь строгими глазами 

                  Нет справедливей материнских глаз. 

                  Когда восходы серы и унылы, 

                  И ветер бьет в лицо, ожесточась, 

                  Мне придает уверенность и силы 

                  Спокойный свет твоих лучистых глаз. 

                  Ты пожелай мне радости грядущей, 

                  Ты повели, чтоб радуга зажглась, 

                  Твои глаза добры и всемогущи, 

                  Померкнет мир без этих добрых глаз. 

 

Студент 2: Читаючи листи Сергія, відчуваєш, що це сільська дитина, бо його 

цікавить, що родить у них, чи зібрали хліб і яка погода та врожай у нас. 

Просить, щоб мама не дуже трудилася і берегла себе. А особливо мене вразило, 

що у листах він згадує сестер, називаючи їх красунями, пише, що за ними дуже 

скучив, дає настанови Мар’янці, щоб слухалася бабусю і не ображала молодшу 

сестру Зою. І пише їм приклади з арифметики. 

 

Викладач 1: Прошу до слова сестру Сергія – Мар’яну, яка сьогодні є опорою 

для Марії Олексіївни. 

 

(Виступ Кулаєвої М.) 

 

Студент 1: 7 травня 1990 року урочисто під звуки військового маршу було 

відкрито барельєф Сергію. Ідея спорудження належить Лукашенку Петру 

Трохимовичу, який тоді перебував на посаді директора коледжу. 

Загальні збори студентів одноголосно прийняли рішення, щоб використати 

зароблені на виробничій практиці гроші на пам’ятник С.Лантушенку. 

 

Студент 2: З великим ентузіазмом студенти змагалися за право заробити 

якомога більше грошей. Але виготовлення барельєфа виявилося дуже дорогим 

проектом, грошей виявилося недостатньо. Тоді на допомогу прийшли обком 
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комсомолу та Дитячий фонд. Пам’ятник був замовлений в гальванічному цеху 

Київської кіностудії ім. О.Довженка. Перший макет був відхилений мамою 

Сергія: їй здалося, що макет не схожий на сина. Довелося переробляти. Коли 

все було готове, яка це була радість! Святкове відкриття відбулося 7 травня 

1990 року. Були запрошені воїни-афганці, викладачі, що вчили Сергія в школі і 

в технікумі, його мама та сестри, друзі, що разом навчалися, і, звичайно, всі 

студенти коледжу, що відчували особливу причетність до доброї справи. 

 

Викладач 2: Багато викладачів нашого навчального закладу долучилися до тієї 

святої справи. Багато своєї душі віддала Жаннета Петрівна, щоб пам'ять про 

Сергія Лантушенка жила в поколіннях нових студентів. Саме Жаннету 

Петрівну я і хочу запросити зараз до слова. 

 

(Виступ Коваль Ж.П.) 

 

Студент 3:   Афганістан. Одне лиш слово, 

                     а як кривава рана в материнськім серці запеклась на вік. 

                     І час у довгому чеканні свій зупиняє швидкоплинний біг 

                     Вона усе надіється й чекає, що син її на рідний стане ще поріг 

                     І усміхнеться просто так, як тільки він один лиш міг. 

                    «Сергієчку, Сергійку сину», - шепочуть губи, 

                    А сірий камінь серце холодить. 

                    Солдате юний, тобі було б ще довго жить, 

                    А ти стоїш отут увесь у бронзі 

                    і матері осиротілій тільки сльози лить. 

                     

А він же в неї - син єдиний-її надія і опора, 

                    Один лиш він, єдиний він! 

                    Якому це чиновнику з генштабу 

                    прийшла ідея в котел афганський кинути війська 

                    щоб покалічить, розтоптати, згубити ще не одне молоде життя, 

                    А мати рідна, мов та чайка при дорозі, 

                    одна, завжди одна. 

                    Їй вже не бавити онуків, 

                    за руку в школу не вести… 

                   прости ж, матусенько, прости. 

 

Викладач 1: Солдати гинуть. І кожна смерть страшна. А як страшно помирати 

у 18-19 років, коли ще тільки починаєш жити. 

 

Викладач 2: Пам'ять про мертвих вшановують хвилиною мовчання. Ніхто не 

рахував, скільки років довелося б нам мовчати, коли б так пом’янули кожного 

вбитого. Помовчимо хоча б хвилину. За всіх. Страшна смерть будь-якої 

людини. 
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Викладач 1: Встаньмо, постіймо, нехай у нас не заболять ноги, а тільки 

защемлять серця за тих, кого немає серед нас, хто лежить у землі, хто світить 

нам з небес, а може, із підбитим крилом ніяк не перелетить Афганської гори. 

(Хвилина мовчання) 

 

Студент 1:     Спить у гільзах патронів 

                       Чорне горе мільйонів, 

                       Сплять повішених очі, 

                       Сплять прокльони жіночі, 

                       Сплять уста спопелілі, 

                       Сплять усмішки зотлілі, 

                       Сплять гіркоти вдовині, 

                       Бухенвальди, Афгани, Хатині… 

                       Сплять розстріляні крики, 

                       Людське горе велике, 

                       Що палило нам груди… 

                       Не будіть його, люди. 

 

Студент 2:     Іменем жінки, що овдовіла, 

                       Іменем матері, що з печалі сивіла. 

                       Іменем сина, що батька не знав. 

                       Іменем батька, що в січі смертельній упав, 

                      Я проклинаю війну жорстоку, 

                      Вона відібрала у людства спокій. 

                      Іменем тих, хто в колисці сьогодні. 

                      Іменем тих, хто над краєм безодні. 

                      Іменем ще не не народжених, 

                      сном немовлят не стривожених 

                      Кличу з війною вийти на бій 

                      Мир відстояти на Землі голубій. 

 

(Виступ А.Жамської «Гори, гори, моя свіча») 

(Звучить фонограма пісні О.Розенбаума «Афганська епоха») 

 

Студент 3:  Пройшли роки. Вже посивіли скроні. 

                     Все рідше згадуються дні, 

                     Коли вставав ти по тривозі… 

                     Час промайнув – неначе в сні. 

 

                     Нові проблеми, більш болючі 

                     Оточують щоденно нас. 

                     Житла нема…І як дивитись в очі 

                     Дружині, дітям?...Як на ноги встать? 
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                        Не раз звертався ти по допомогу. 

                        А відповідь, здебільш, була одна: 

                       «Не я вас посилав у ту країну». 

                       А ти ж не винен, що була війна. 

 

                        Не винен в тому, що осколок клятий 

                        Засів у тілі. І пекуча біль нагадує, 

                        Що ти здоров’я втратив. 

                        А спомин, як на рану сіль! 

 

                        Я вірю в тебе!Вірю в твою силу! 

                        Кому ще вірити?Не тій біді, 

                        Що покалічила так хлопця молодого 

                        На непотрібній і страшній війні. 

 

Викладач 2: На сьогоднішню зустріч ми запросили очевидців тих лихоліть. 

Тих, хто через свою долю, через своє серце пропустив ці страшні роки. 

 

Викладач 1: То ж запрошуємо вас, шановний Валерію Ігоровичу,  

до слова. 

(Виступ воїна-афганця Панасюка В.І.) 

 

Викладач 2: Афганістан був і залишився пекучою, незаживаючою раною. 

 

        І пам'ять ожива вогнем пекучих ран 

        Ніколи не забути нам тебе, Афганістан. 

        Від імені мами, що не діждалась сина, 

        Від імені дочасу посивілої дружини, 

        Від імені батька, що мовчки сумує, 

        Від імені сина твого вже, солдате, 

        Благаю, кричу я – війні вже повік не бувати.  

 

Студент 1:   Хай буде все, що має бути: 

                      і тихі радощі життя, 

                      і слів чужих важке каміння… 

                      мені не треба співчуття. 

                      Мені потрібне розуміння. 

 

Викладач 1: Так, ми повинні розуміти їх. 

 

Викладач 2: Нехай же наша виховна година не закінчується після дзвінка. 

Прийдіть додому, розкажіть про почуте своїм батькам, сусідам, одноліткам, бо 

про це повинен знати кожен, бо про це повинні пам’ятати всі. 
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(Звучить пісня «Дороги») 

 

Студент 2:  Поставте скибку хліба на стакан 

                    І голови схиліть в скорботі вічній 

                    За тих, кого убив Афганістан, 

                    Чиї він душі зранив і скалічив. 

 

                    О,Україно! Ніжно пригорни 

                    Усіх живих синів своїх, як мати, 

                     Щоб ми уже не бачили війни, 

                     Не чули щоб ніколи звук гармати. 

 

(О.Білозір «Молитва за Україну») 
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Сценарій 

виховної години, присвяченої  

Дню Пам'яті Героїв Небесної Сотні 

«Ми сильні духом» 

 
Коли ви вмирали – 

Вам сурми не грали… 

 

 День смутку… 

   День спогадів…. 

                                                          День пам'яті! 
 

(Зал прикрашений національною символікою. 

Галерея портретів героїв Небесної Сотні. 

Виставка публікацій про Героїв, 

106 жовтих і блакитних сердець, свічки.  

Демонструється відеоряд «Ми сильні духом») 

 

Викладач 1: Сьогодні напрочуд чудовий і сонячний день… Неначе сама 

природа хоче вшанувати ВОЇНІВ СВІТЛА, які протягом трьох місяців 

самовіддано виборювали нашу з вами СВОБОДУ. 

          Ці беззбройні, легко одягнені, часто надто молоді воїни зуміли побороти                

авторитарну, бездушну, все більш жорстоку систему, яка, як той Молох, 

вимагала все нових жертв – від розтрощених голів і поламаних кісток 

студентів, заарештованих ні за що активістів Автомайдану, абсурдних 

«законів» 16 січня, - до життя героїв Небесної Сотні. 

 

Викладач 2: Якщо б вони її не зупинили, вона б зіжрала і перемолола всі 

залишки свободи і гідності українців, перетворюючи Україну на ще одну 

безбарвну тоталітарну країну… 

Але гідність – це останнє, що ми готові були втратити. 

 

Викладач 1: Всі ті, хто були на Майдані, навіть якщо не билися на 

Грушевського і не гинули на Інститутській, вони теж були маленькими 

частинками, маленькими фотонами того світла, яке побороло Януковичський 

Мордор… 

 

(Звучить бандура) 
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(О.Білозір «Молитва») 

 

Ведуча студентка 1: Вони боролися за нашу волю:  

                                             І Менший, й більший - разом полягли. 

                                             Виборювали разом свою долю,  

                                             від кулі-долі так і не втекли.  

 

                                             Можливо так воно було угодно  

                                             нашому Богу, там на небесах.  

                                             Небесна сотня-визнання народне,  

                                             І вічна пам’ять, що не вмре в віках.  

 

                                             Стояли там на смерть за Україну,  

                                             І там таки за неї полягли.  

                                             Нам кров’ю дана воля для країни.  

                                             Тепер її потрібно зберегти!  

 

                                              Там квіти світу, сльози там із кров’ю.  

                                              Свічки горять – то пам’ять світла тим,  

                                              Хто виборов собі звання героя,  

                                              Та лиш за це він мусив полягти.  

 

                                              Оті життя не мають бути марні.  

                                              Потрібно нашу волю зберегти!  

                                              Щоб патріоти з неба, наші славні  

                                               Із гордістю дивились з висоти! 

 

Викладач 2: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу…». 

Таку обіцянку ми даємо кожного разу, співаючи Гімн. І рік тому цей рядок 

припинив бути просто словами. Він став повсякденною дією в боротьбі за 

цілісність держави і за європейський вибір. 

 

          Викладач 1: У цей день рік тому Янукович зірвав стоп-кран, щоб зупинити      

природний рух українського експресу до Європи, щоб його повернути назад – і 

в часі, і в просторі. 

 

 Викладач 2: Але якби він хоч раз зазирнув до підручника історії, то побачив 

би слова нашого гетьмана Пилипа Орлика, соратника Івана Мазепи, автора 

написаної ще триста років тому Першої української Конституції: 
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                                 «Народ завжди має право протестувати проти гніву…» 

 

Викладач 1: Гідні нащадки не забули настанов гідного пращура. Тому і 

вибухнула Революція Гідності. Проти купки негідників повстали мільйони 

людей. 

 

(Звучить Face of honor відео «Майдан») 

 

Викладач 2: І здається саме про них написав О.Довженко у творі «Україна в 

огні»: «…їх життєздатність і зневага до смерті безмежні, так не підкорятися і 

так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки.» 

 

Студент 1:  Майдан. Рік тому... 

                      Кийками побите Сонце 

                      Плакало серед ночі... 

                      Не в силах піднятись в небо, 

                      Не в змозі відкрити очі... 

 

                      А над землею кружляла 

                      Тінь чорної злої птиці, 

                      І в темряві дій чимало 

                      Творилось лихих і ницих. 

 

                      Кийками побите Сонце 

                      Плакало серед ночі... 

                      Забити його до смерті 

                      Удосталь було охочих! 

 

                      У темряві краще жити 

                      Тому, чия сутність – морок, 

                      Тому, кому сонце зайве, 

                      Тому, в кого правда – ворог. 

 

                       І сонця у тім провина, 

                       Що втямило не одразу: 

                       Віднині воно повинно 

                       Коритись Його наказам! 
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                       Кийками побите Сонце 

                       Давилось від сліз солоних... 

                       А в грудях дзвеніло серце, 

                       А небі лунали дзвони... 

 

                      Щосили на сполох били! 

                      Та звуки того набату 

                      Покірним і збайдужілим 

                      Лише заважали спати. 

 

                      Та ті, хто жадав побачить 

                      На ранок зорю в віконці 

                      Вставали, щоб підійняти 

                      Кийками побите Сонце! 

 

                      І кожен йому у поміч 

                      Ніс частку свого проміння, 

                      Не в силах пітьмі коритись 

                       І землю товкти коліньми. 

 

                       Ми – вільного Сонця діти, 

                       Пліч-о-пліч вставаймо в коло, 

                       Бо маємо всі зрозуміти – 

                       Тепер, або вже ніколи! 

 

(М.Скорик «Мелодія») 

 

Ведучий студент 1: 30 листопада, грудень 2013, січень, лютий 2014… - це був 

надзвичайно тяжкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою 

європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. 

 

Ведучий студент 2: Але за гарними, високими словами сьогодення – холод, 

сморід, кров, страждання, страх і жах 98 днів протистояння владі. 

 

Ведучий студент 3: Розум відмовлявся аналізувати! Душа відмовлялася вірити! 

Вони дивилися помираючим друзям в очі…Рвалися зарадити…Не дбали про 

себе… Допомагали, як могли, поспішним медикам… 

 

Ведучий студент 4: Пам'ять, як назло, не відмовлялася забувати ті погляди… 
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Ведучий студент 2: Безперестанку, до кожного моменту, прокручувались 

страшні картинки! 

 

Ведучий студент 4: Жахливе видовище…молоді гинули, гинули в мирний час, 

гинули…назавжди відходили в небуття… 

 

(Демонструється відео «В контакті з Майданом П.Дуров. 

Продовження «Мелодії» М.Скорик) 

 

Студент 2:  Ти знаєш, Боже, як мою країну  

                              Свої ж сини криваво розіп'яли..?  

                              Як влучить куля у чийогось сина..  

                              Як сива мати на коліна впала.. 

Ти чуєш, Боже, автоматні черги 

 І крики тих, хто захищає волю?  

"За Україну" лине аж до неба.. 

 І плач народу від утрат і болю?  

Ти бачиш, Боже, як бездушно звіром  

Ламає Беркут душі і кістки..?  

Як падає на землю прапор рідний?  

Як нікому писати більш листи..?  

Боротись до кінця! За Україну!  

За тих, кого із нами більш нема..  

За жовте поле й небо ясно-синє..  

Щоб українців кров більш не текла...  

Ти чуєш нас? До тебе тягнем руки..  

Ти бачиш Україну у вогні?!  

Їх злоба засичала чорним круком..  

Та йдуть вперед і дочки, і сини!  

Майдан,ти протримайсь і не здавайся!  

Не падай на коліна,мій народ!  

Разом і до кінця! За наше щастя..  

З тобою,Україно, сам Господь! 

 

Викладач 1: Дуже важко повертатися до хроніки минулого року…Я не один 

раз був на Майдані: возив ліки і продукти. І мені було страшно…було страшно 

18 січня від гуркоту на Грушевського, а 22 лютого від страшної тиші, яка, 

здавалося, може роздавити… 
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Але кожен має робити те, що він робити в силах. І я твердо можу сказати, що ті, 

хто боровся на баррикадах, – справжні Герої! 

 

Ведучий студент 1: Герої – українські ультрас! 

 

Ведучий студент 3: Герої – волонтери - медики, що виносили, поранених під 

кулями! 

 

Ведучий студент 4: Герої – жінки, що плакали, відправляючи своїх чоловіків у 

ніч на Майдан. 

 

Ведучий студент 1: Герої ті, хто лежав засніжений на сходах прокуратури. 

 

Ведучий студент 2: Герої – журналісти і оператори Майдану. 

 

Ведучий студент 3: Герої – волонтери, які годували майданівців. 

 

Ведучий студент 4: Герої – хлопці, що без бронежилетів, у пластикових касках, 

прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на 

Інститутській, Прорізній, Європейській… 

(Відео «Щедрик») 

 

(Звучить фонограма: А.Моцарт «Лакримоза») 

 

Ведучий студент 2:18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності почалися 

перші розстріли мітингувальників. Після невдалих штурмів Майдану з боку 

силових структур, влада намагалася захопити його за допомогою терору та 

масових вбивств. Про перші смерті стало відомо вранці, 18 лютого, і тим, хто 

був на той час на Майдані, і тим, хто перебував на роботі, вдома чи на навчанні. 

Ця трагічна звістка миттю облетілаУкраїну. Можна з впевненістю 

стверджувати: ця подія шокувала всіх патріотівУкраїни, оскільки ніхто не міг 

очікувати того, що в людей зі щитами та палицями будуть стріляти з автоматів 

та снайперських гвинтівок. Це був по-справжньому мерзенний і безчесний 

вчинок тієї влади, яка відчула, що їй залишилось існувати не довго. 

 

Ведучий студент 1: Після цього влада сподівалась, що Євромайдан 

розбіжиться і що всіх мітингувальників та активістів вони відловлять та 

знищать по одному. Якби це дійсно сталося, то ми б мали зараз в країні 
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диктаторську систему і ті репресії, що проводились по відношенню до 

українців в 1930-х роках ХХ століття при Сталіні. 

 

Ведучий студент 4: Але після перших вбивств Євромайдан  не тільки не 

розбігся, а ще більше само організувався. Бандитська влада всіляко 

перешкоджала прибуттю активістів до Майдану. Перекривали метро, не 

пускали машини і автобуси до Києва, викрадали та залякували активістів. До 

міста завозили сотні «тітушок». В цей час Євромайдан повністю змінив своє 

обличчя. З масового, але поки що відносно мирного протесту він перетворився 

на справжнє поле бою з кулями, коктейлями Молотова та міліцейською 

технікою. І це все відбулося взимку, на сильному морозі. 

 

Ведучий студент 3: У наступні дні буде перекриття транспорту, повне 

блокування активістів, виснажливий штурм та розстріл активістів на 

Грушевського та Інститутській. Будуть десятки одиниць спаленої техніки, бої з 

беркутом та «тітушками», захоплений БТР, пожежа в Будинку профспілок та 

багато чого іншого. Всі ці події вже увійшли до історії України. Про них будуть 

писати в шкільних підручниках з історії. Протистояння на Майдані набуло 

розголосу у всьому світі. В Росії почалась інформаційна кампанія по 

оббріхуванню майданівців та самої ідеї Євромайдану. 

 

Ведучий студент 2: Протистояння на Майдані, що почалося 18 лютого мало 

ключове значення для подальшої історії нашої держави, і ми маємо це 

пам’ятати і розповідати своїм дітям та онукам. 

 

Викладач 2: Смерть…вона страшна, страшна, кого б не забирала…Але 

найстрашніша вона, коли забирає молодих. 

 

(Звучить «Легенда про Україну») 

 

Студент 1:  Мені наснилось, що вони зустрілись: 

                     Убитий в Крутах й вірменин Сергій.  

                     В саду едемськім на травичці всілись:  

                     "За що тебе? " "За Україну, друже мій. "  

 

                     «Ти знаєш і мене за неї вбили,  

 Та це було вже років майже сто.  

                      Тоді померли ми, щоб ви нам жили.  

 А вас вбивають... Вас тепер за що?» 
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«Ти пам'ятаєш, друже. Звісно, пам'ятаєш,  

Як біло-біло в нас цвітуть сади.  

І ти цей запах п'єш. І ти його вдихаєш ...  

Я б все віддав, щоб хоч на мить туди». 

 

«А я ще ввечері узяв дівча за руку  

Й тихенько так до серця притулив.  

Тоді не знав, що Бог уже розлуку  

Навіки на землі нам присудив».  

 

«Під Крутами стояли ми стіною.  

В очах не страх, а злість до ворогів.  

Більшовики готовились до бою,  

Я йшов на смерть... а жити так хотів». 

 

«Мені твій попіл стукав, брате, в груди.  

Я вірменин, а теж Вкраїни - син.  

Не мав у серці й крапельки облуди,  

За те й убив мене проклятий поганин» ...  

 

Мені наснилось, що вони зустрілись.  

Убитий в Крутах й бородач Сергій.  

В саду едемськім на травичці всілись:  

" За Україну нас вбивають, брате мій." 

 

(Демонструється фото С.Нігояна) 

 

Студент 2: Вірменин Сергій Гагікович Нігоян – учасник і один із охоронців 

Євромайдану, загинув 22 січня 2014 року від поранення, спричиненого 

свинцевою картеччю близько шостої години ранку, в момент, коли тривало 

перемир'я між мітингувальниками та «Беркутом». 

Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». 

 

(Демонструється фото М.Жизневського) 

 

Студент 1: Білорус Михайло Миколайович Жизневський – учасник 

Євромайдану з перших днів, чергував у наметах, допомагав у роботі УНА 
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УНСО. Загинув 22 січня 2014 року близько 9-ї години ранку від пострілу 

мисливською кулею в серце біля стадіону «Динамо» на Грушевського. 

Нагороджений орденом Небесної Сотні. 

 

Студент 2:  По серце в крові Україна 

                               Майдан од гранат оглух… 

                               Коли убивають сина –  

                               Тоді оживає дух… 

 

По серце в крові Україна 

А Беркут близь самих віч… 

Коли убивають сина –  

Тоді наступає ніч… 

 

Як мамі сказати про втрату? 

А Каїн забути не зміг: 

Коли забивають брата –  

Тоді помирає Бог… 

 

 Коли забивають брата – 

 Не здатись себе примусь… 

                     По серце в крові Україна. 

 По очі в сльозах Білорусь… 

 

(Демонструється фото Ю.Вербицького) 

 

Студент 1: Герой України з удостоєнням ордену Золота Зірка – Юрій 

Тарасович Вербицький – на Майдані з січня 2014р.Був викрадений з 

приміщення Жовтневої лікарні і закатований. 

Вдумайтесь! Закатований! Закатований у XXI столітті! 

 

(Демонструється фото У.Голоднюка) 

 

Студент 2: Устим Володимирович Голоднюк – громадський активіст 

Євромайдану, боєць 38 сотні самооборони. 

Загинув, допомагаючи збирати загиблих біля верхнього виходу станції метро 

«Хрещатик»  20 лютого 2014р. 
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Ведучий студент 2: Йому було 19 років, Устим був на два роки старшим за  

нас.  

І він загинув! 

 

Студент 1: Пам'яті Устима Голоднюка 

 

                             (Звучить А.Вівальді «Пори року. Літо») 

 

                               Не плач, моя рідна матусю, 

Прошу тебе — не тужи… 

В далеку дорогу від тебе 

Зібравсь я назавжди піти. 

Я вітром прилину до тебе, 

Погладжу голівку твою. 

Я дощиком впаду на личко 

І вмию сльозинку твою. 

Я сонечком рано всміхнуся, 

Пригорнусь до твого лиця. 

Матусю, не плач дорогенька, 

Бо дуже любив тебе я. 

Пробач мені, батечку рідний, 

Не зміг я до тебе дійти. 

Пробач мені — мусиш додому 

В холодній труні відвезти. 

Мій татку, прошу, не журися, 

Бо я ж тут не сам. 

Тут друзів моїх ціла сотня, 

Тут тихо, тут затишно нам. 

Тут кулі не свистять, татусю, 

І рана уже не болить. 

От тільки одне мене мучить, 

Одне мені дуже щемить — 

Той снайпер, татусю, що цілив 

У каску мою голубу. 

Він думав мене він вбиває? 

Ні! Вбивав він країну свою. 

Він міг би за правду боротись, 

За краще в країні життя. 

Але він за гроші купився, 
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І буде до віку йому лиш ганьба. 

Прощайте, мої побратими, 

Всі друзі, родино моя. 

Прощайте, мої збаражани, 

У вічність іду уже я. 

А ви, вороги, начувайтесь, і знайте, 

Що мрію не можна убить. 

Як вітру не можна впіймати, 

Як сонця не можна згасить. 

Борися, мій рідний народе, 

Борися за чесне життя, 

Борися і пам’ятай, 

Мене, Устима Голоднюка. 

 

(Демонструється фото Н.Войтовича) 

(Звучить А.Моцарт) 

 

Ведучий студент 1: Назар Войтович прибув до Києва о пів на восьму ранку 19 

лютого, а за дві години на дзвінок від мами замість сина відповіла незнайома 

жінка із Михайлівського собору, яка повідомила, що Назара вбито пострілом в 

голову. Снайперська куля влучила хлопцеві в обличчя і вийшла через хребет. 

 

 Ведучий студент 2: Герою України, Войтовичу Назару, було 17 років, він був  

студентом Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 

коледжу. 

 

(Демонструється фото Гурика Р.) 

 

Ведучий 1: Від пострілу снайпера у скроню загинув 20 лютого на передовій 

студент філософського факультету Прикарпатського університету Гурик Роман. 

 

(Демонструється фото Храпченка О.) 

 

Ведучий студент 2: 20 лютого снайпер поцілив у ключицю 27-річному 

театральному режисеру Олександру Храпченку. Куля пройшла легені та 

потрапила у печінку. Смерть була миттєвою. 

 

Ведучий студент 3:  …завтра розстріляють Храпченка,  

                                   як сотні інших на Майдані… 
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                                   Від страху й болю стане темно,  

                                   і ріки сліз тектимуть днями, 

                                   там «Плине кача», й серце рветься, 

                                            Та тільки от не повернеться 

                                            ніхто – не вірять досі мами… 

 

 Змінили нас Ви, всіх змінили. 

 Ціна – життя, це забагато… 

 Ви наша пам'ять, біль і сила, 

 не маєм права забувати… 

 

 Скільки судилося ще горя??? 

«Небесна сотня» i війна… 

Багато янголів нас боронять, 

знаю, що то Ви, хоч вас нема… 

 

Я моливсь і зараз я молюся 

за Україну, й хто уже не з нами… 

Наші серця, за Ваші б’ються… 

Герої не вмирають, а живуть віками… 

 

(Ю.Матвійчук. Пам'ять О.Храпченка) 

(Відео Н.Матвієнко «Гойда, гой») 

 

Студент 2:  Небесній сотні 

 

                  «Героям слава, Україні слава!»- 

                   Над краєм лине, аж мороз іде. 

                   Небесну сотню Київ проводжає, 

                   А мати сина у труну кладе. 

 

                  Спливають сльози на чоло воскове, 

                  Від болю в церкві всюди аж гуде. 

                  Криваво-білих квітів оберемки, 

                  А мати сина у труну кладе. 

  

                  Всю ніч матуся у вікно дивилась 

                  На двері, на дорогу: «Де ж ти, де?» 

                  За ночі дві всю вишиванку вшила, 
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                  А нині сину до труни кладе. 

  

                  Більше не вчуєш, сину, соловейка. 

                  До мами син у снах лише прийде. 

                  Героєм, сину, став ти на Майдані, 

                  А мати сина у труну кладе. 

  

                 Та що тій мамі з синової слави? 

                 Для неї світ кругами з болю йде. 

                 Чи не забуде з часом це держава, 

                 Як мати сина у труну кладе? 

(В.Гірчак) 

 

(Пісня  «Мамо, не плач» у виконанні студента. 

Під час пісні демонструється  

фоторяд «Небачене побачене») 

 

Ведучий викладач 1: "Герої не вмирають", вмирають діти... 

                                         Онуки, наречені і брати 

                                          Вже не до вінця нести їй квіти 

                                          Ще й не жінка, а в'яже хустку удови. 

 

                                          Герої не вмирають, а хто вмирає? 

                                          То кров чиясь, надія, то був син! 

                                          Ти бачиш Україні ріжуть крила? 

                                          Герої не вмирають... 

                                          А звідки ж сто могил? 

 

Ведучий викладач 2:    Сльози градом і великий біль 

                                                    Вічна Слава Героям України! 

                                                    Вічна пам'ять Героям України! 

                                                    Ми ніколи вас не забудемо! 

                                                    Ми вічно будемо вас славити і пам’ятати! 

                                          Ви навіки в наших серцях! 

Ведучий викладач 1:  Дякуємо Вам, мої Герої України, за те,  що віддали 

життя, щоб Україна і я жили у вільній, демократичній, європейській країні. 

Ведучий викладач 2: Щиро дякуємо, і вічний Вам уоклін! 

          Пробачте нас… 
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(Студентка виконує пісню «Сотник») 

 

Ведучий викладач 1: Прошу вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні 

хвилиною мовчання. 

(Хвилина мовчання) 

 

(Лунає Гей, плине кача. 

Демонструються фотографії   

Героїв на екрані) 

 

          Студент 1:  Сьогодні в Україні чорний день… 

                               В домівках у героїв ллються сльози, 

                               Та повернути їх ніхто не в змозі – 

                               Сьогодні в Україні чорний день. 

                               Помолимось усі за їхні душі. 

                               Поставимо в церквах за них свічки; 

                               Чоловіки, батьки, сини та друзі – 

                               За рідну землю в небі полягли. 

                               А завтра буде помста по заслузі! 

                               За кожну краплю материнської сльози, 

                               За дикий біль, що розриває душу, 

                               За кожну цятку української землі. 

                       

                              ОДВІЧНА СЛАВА НАШИМ ПАТРІОТАМ! 

                              ОДВІЧНА ПАМ`ЯТЬ ДОБЛЕСНИМ СИНАМ! 

                              МИ ЗНАЄМО – ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 

                              МИ ЗНАЄМО – ВМИРАЮТЬ ВОРОГИ! 

 

Ведучий викладач 1:Зараз багато людей кажуть, що якби не Майдан, то в нас 

не було б війни на Сході і не гинули б люди. Здебільшого це кажуть люди, які 

не були на Майдані жодного дня, і нічого корисного і дієвого за своє життя не 

зробили. Одним словом, це кажуть люди, які відірвані від основної маси 

суспільства і народу. 

Якби не Євромайдан, то після закінчення правління Януковича Україна була б 

поділена на шматки і віддана в Митний Союз, а через деякий час нас би просто 

поглинула Росія (як економічно, так і політично). Було б так, як сталося в 

кінціXVIII столітті. Можливо, трохи інакше, але суть була б та сама. 
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А завдяки подіям Майдану та Війні на Сході наше суспільство повністю 

сформувалося. Кожен показав своє обличчя, і більшість наших громадян стали 

патріотами. 

 

Ведучий викладач 2: Ми відродили давні традиції і нашу славетну армію, і ми 

воюємо зараз з однією з найсильніших держав світу, чия армія в десятки разів 

перевищує нашу. Але наш патріотизм і готовність битися за незалежність не 

спинить ніяка підлість, обман та військова перевага.  

В цей час я по-справжньому рада за більшість своїх співгромадян. Патріоти 

сформували десятки добровольчих батальйонів, а от москалі не здатні на такі 

дії. Без своєї влади вони безпомічні, так уже історично склалось. 

 

Ведучий викладач 1: Отже, ми маємо пам’ятати про минуле і боротися за своє 

майбутнє. Здобувати кращу долю для дітей та онуків. Не потрібно плакати, що 

у нас війна. Потрібно боротися, допомагати коштами армії. Бо як казав Іван 

Франко: «Не ридать, а добувати, Хоч синам, як не собі, Кращу долю в 

боротьбі». Ми маємо збудувати сильну державу з найкращою армією в Європі, 

інакше Західний світ нам не допоможе. Політика любить сильних. Тут 

мимоволі згадуються рядки з гімну УПА:  

 

«І ось ідемо в бою життєвому, 

    Тверді, міцні, незламні, мов граніт, 

 Бо плач не дав свободи ще нікому, 

  А хто борець – той здобуває світ». 

 

Студент 2:   Минають дні і ночі - та назавжди 

Калейдоскоп кривавий, невблаганний, 

Я бачу ті обличчя і ті очі 

Тих хлопчиків, що згинули за нас з тобою на Майдані 

 

Допоки житиму, я пам'ятати буду 

Жінок із надписом на грудях "Мама" 

                       І закатованого Юрія Вербицького 

Й слова пророчії Сергія Нігояна. 

 

Допоки житиму, в вухах стояти буде 

Той дзвін церков, що душу рве на клапті, 

І "Отче наш" останній перед штурмом 

І плач безсилий дівчини у білому халаті 
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Назавжди закарбується у генах 

І світлий чуб Войтовича Назарка, 

І образ чистий Гурика Романа, 

І дівчинки трьохрічної, що залишилася без батька 

 

Чи то Господь нам шле такі випробування 

По аналогії із власним Сином? 

Та нація безстрашна не вмирає, 

На заздрість ворогам збудуєм Україну! 

 

Ведучий викладач 1:Я, мабуть, скажу те, що на серці у кожного…Єдина мрія 

та надія на те, що скоро все зміниться і з Божим благословінням настане 

МИР…Мрія, котра живе у серцях дружин та мам, мрія, котра зігріває серце і 

дарить надію тим, хто без страху і з вірою у серці воює на сході.  За майбутнє 

наших дітей, за нові сонячні дні та свободу…Великий уклін Вам, хоробрі 

Ангели-охоронці, котрі не словом а ділом змінюють цей світ, оберігаючи нашу 

землю. 

 

Ведучий студент 1:  Україно, серце розривається, я відчуваю твій біль… 

                                   твої простори заповняють сльози вже самотніх матерів, 

                                   це непокора, це свобода, це козацька кров… 

  

Ведучий студент 2:   Небесна Матір прихисти нас, дай нам свій покров… 

                                    Ми прагнемо до свободи, а не життя раба… 

                                    залишитись байдужим зараз – це така ганьба. 

 

Ведучий студент 3:    Брат брата продає за срібняки, як Іуда… 

                                              ми козаки, ми воїни в душі, а не купка простолюда… 

 

Ведучий студент 4:   Вбиваючи України дітей ви не пригнітите душі… 

                                                До останнього подиху ми боротимемось на морі й 

на суші… 

Ведучий викладач 2:  Пам'ятайте, що ми у світ ідемо по закривавленій дорозі. 

Давайте шанувати і не забувати, хто цю дорогу прокладає. 

 

(Відео х/ф «Вогнем і мечем») 

Ведучий викладач 1: 

Слава Україні! 

                                                             Слава Нації! 
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Сценарій  

народознавчого свята у гуртожитку 

«Андріївські вечорниці» 

Мета: Познайомити студентів із історією свята Андрія Первозванного, 

показати красу і велич українських народних свят; виховувати у студентів 

почуття патріотизму, любов до свого минулого, пошану до українських 

традицій. 

Обладнання: лавки, прядка, самоткані доріжки, вишиті рушники, українські 

традиційні страви та посуд, калита. 

                                                    Хід свята: 

Вступне слово вихователя: 

                                               Шановні гості! 

13 грудня у західних та східних християн вважається днем Андрія 

Первозванного. Хоч Андрій — християнський святий, але в народі традиції, 

звичаї та обряди цього свята мають стародавній, дохристиянський характер: 

відгадування майбутньої долі, ритуальне кусання калити. 

Калита ― це великий корж, який печуть із білого борошна, додаючи мед, 

мак, яйця. Калиту оздоблюють ягідками з калини, вишнями. Калита символізує 

сонце, тому що свято Калити ― це свято сонячного циклу, свято уславлення 

джерела світла і життя. 

З давніх-давен в ніч перед Андрієм дівчата ворожать. 

В ніч на Андрія хлопці мали найбільші права, за всі бешкети їм люди 

вибачали.  

Отже, ніч на Калиту є чарівничою, доленосною. Свято наповнювало 

буття людини благородним змістом. 

(Українська хата, біля столу порається господиня) 

Господиня: Де ж це ті дівчата, вже й стемніло, а їх немає. Вже й вечеря готова. 

Не та молодь тепер. От ми було дівували... Як зачуєш було вечорниці, то аж 

тини тріщать. Зранку ще біжимо, готуємося, бо ж хлопці прийдуть. А тепер… 

От чекають, доки ніч настане. Сяду спочину хоч. 

(Стук в двері) 
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Господиня: Сьогодні ж свято, це ж мабуть сусідка до мене завітала. 

    1-а сусідка: Добрий вечір, вам сусідонько! 

    Господиня: Добрий, добрий вечір і вам! А я оце сиджу і думаю, чи не 

зайдуть до мене сусіди, хоч би подивилися, як молодь веселиться, і дівчат щось 

довго немає. 

    1-а сусідка: Та оце ж думаю, дай зайду до вас та хоч поговоримо. 

(Знову стук у двері, прийшли ще дві сусідки) 

    2-а і 3-я сусідки: Доброго вам здоров’я, з Калитою вас, паніматко. 

    Господиня: Дякую, щиро дякую. Проходьте, будьте ласкаві. Та сідайте. 

    3-я сусідка: А про що це ви говорите тут?  

    1-а сусідка: Та говоримо, як ми були молодими, хіба ми були такими, як 

наша молодь. Ох, молодість, молодість, як згадаю… А як ми співали! 

(Знову стук у двері. Прийшли два сусіди) 

    1-й сусід: Добрий вечір. 

(Усі втрьох вклоняються) 

 А я оце думаю, дай зайду до сусідів. А що не тільки молодим хлопцям можна 

бешкетувати, та ми те ж ще не старі. 

    Господиня: Проходьте, проходьте,спасибі, що зайшли. 

    2-й сусід: А, молодиці, давайте краще заспіваємо. 

(Молодиці співають) 

(Чути сміх. Хтось стукає у двері. Заходять дівчата) 

     1-а дівчина: Добрий вечір, паніматко. 

     2-а дівчина: Чули, що у вашій хаті сьогодні вечорниці. 

     3-я дівчина: А, так ви ще й не самі, до вас сусіди поприходили. 

     2-а сусідка: Так ви веселіться, а ми теж з вами молодість згадаємо. 

     Господиня: Добрий вечір, дівчата. Заходьте, аби щастя було в хаті, аби я 

була багата. Моя хата завжди рада гостям. Сідайте. 
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     3-я дівчина: Ой, давайте скоріше готувати вечерю, бо хлопці надійдуть. 

     Господиня: Так я на вас і чекаю цокотухи, давно вже все готове. От лишень, 

де ваші хлопці?  

     4-а дівчина: А ми самі почнемо вечорниці. Нехай їх завидки беруть. 

     5-а дівчина: Дівчата, а ось ми Калиту спекли, давайте повісимо, доки хлопці 

прийдуть. 

     6-а дівчина: Давайте! Тільки якнайвище, хай поскачуть, а ми їх сажею 

почастуємо. 

(Підвішують до стелі Калиту) 

     1-а дівчина: Можливо, вам щось допомогти, паніматко? 

     Господиня: Усе вже в печі. Давайте краще заспіваємо, доки хлопці 

прийдуть. 

(Виконується пісня) 

(Чути стук у двері) 

     1-а дівчина: Ой, дівчата, це хлопці, напевне. 

     Хлопець: А-у-гу дівчата, до хати пустіть, бо з дороги збився. 

     1-а дівчина: Гарненько попросіть. 

(Знову стукіт) 

     2-а дівчина: Агов! Кого там принесло? Хто такий?  

     Хлопець: Пес рябий, баран круторогий, ведмідь клишоногий. Пустіть до 

хати! 

     3-я дівчина: Не пустимо в хату, бо дуже вас багато. 

     Хлопець (грюкає): Пустіть ліпше, а то буде гірше. 

     4-а дівчина: Як візьмемо рогатини, поламаємо ваші спини!    

    Хлопець: Дівчатонька–голуб’ятонька, та ми не прийшли сваритися, а 

миритися. Гостинців принесли. 

     5-а дівчина: Та заходьте вже, чого ж. 



110 
 

     Хлопці (заходять, вклоняються): Добрий вечір вашій хаті. З Андрієм будьте 

здорові, дівчата, і ви паніматко, і ви шановні сусіди. 

     Господиня :Будьте й ви здорові. Ну що ж, хлопці, сідайте в нашій хаті. 

(Хлопці сідають) 

     1-й хлопець: А чого це сумно у вас дівчата? А заспівайте козакам. 

     1-а дівчина: Чого ж, заспіваємо, дівчата? 

     Дівчата: Заспіваємо! 

(Дівчата співають) 

     2-й хлопець: Що ж, гарна пісня. 

     1-й хлопець: А от які з вас господині, чи вмієте ви біля печі ходити та їсти 

варити? 

     1-а дівчина: Та вже й наварили. 

(Дівчата підносять хлопцям вареники) 

     3-й хлопець: Та ще б скуштувати цих вареників. Може, їх і собака їсти не 

захоче. 

     6-а дівчина: Почекайте. Ось заробите, тоді й скуштуєте. 

     Господиня:  Переконалися, хлопці, що наші дівчата все вміють? А тепер 

покажіть, на що здатні ви? Хлопці здавна на вечорницях розказують смішні 

історії. А чи ви вмієте розсмішити та розвеселити дівчат? 

(Хлопці розповідають народні усмішки) 

     1-й хлопець: Прийшов дід до багача тай просить хліба. А багач тоді пироги 

їв та й каже : «Іди  дурний, я й сам хліба не маю: бачиш сам пироги їм!» 

    2-й хлопець: Батьку, мені приснився гарний сон, що ви мені купили чоботи! 

Гарний сон і справді! Але хай тобі присниться і те, що я їх маю купити! 

(..розмірено) 

…Це було давно. Зустрілися два товариші, які довго не бачилися. 

- Як живеш друже? – запитав перший. 

- Нерівномірно. 
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- Що це значить? 

        - Це значить: якщо є хліб – то немає солі, а як є сіль – то хліба нема. 

А ти як живеш? 

- Рівномірно: нема ні хліба, ні солі…. 

   3-й хлопець: У мого батька було три стодоли: в одній був мак, друга була 

так, а в третій менша з розуму зійшла. 

   4-й хлопець: Добрі робітниці! 

  - Що наші дівчата роблять? 

  -    Шиють та співають. 

- А мати? 

- Порють та плачуть. 

  5-й хлопець: Байка. 

- Тату, що таке байка? 

- А це коли тварини, ну, наприклад, осел і свиня, розмовляють так, як 

оце ми з тобою. 

  Господиня: От молодь на все здатна. 

  1-а сусідка: Уявляєте, мій чоловік не вернувся цієї ночі додому!..... 

  2-а сусідка: Що? Може, з ним сталося нещастя? 

  1-а сусідка: Ні, але станеться, як прийде. 

  Господиня: Куме! 

  Кум: А що? 

  Господиня: Чого  ви так посоловіли, чи вам щось страшне приснилось? 

  Кум: Е… та моя… 

  Господиня: Що, баба? 

  Кум: Атож, новий горщик розбила. 

  Господиня: Так вам що, горщика жаль? 

  Кум: Та горщика ні, тільки голови. 

  1-а сусідка: Агов, сусіде, нарубайте лишень дров, підкинути до печі треба. 
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  3-й сусід: Що? 

  1-а сусідка: Та кажу, нарубай дров! 

  3-й сусід: Не чую. 

  3-я дівчина: Та досить вам! 

  4-а дівчина: А що, хлопці наші заробили вареників? 

  Дівчата: Заробили, заробили. 

  2-а дівчина: То давайте заспіваємо гуртом! 

(Співають усі разом) 

  4-а дівчина: А тепер ми побачимо, які наші хлопці спритні. А ну ж бо, а хто 

хоче Калити вкусити? 

  5-а дівчина: А я не буду писати квачем. 

  1-й хлопець: А я вкушу! 

   (Іде до клітки, стрибає, намагається вкусити. Якщо не вкусив, дівчина пише 

його квачем. Грають по черзі доки хтось не вкусить) 

   Господиня (під час калити): 

               А наша калита 

               Та з маком і медом, 

               Йди до неї, кусай її 

               Ззаду і спереду. 

               Йди до неї, кусай її 

               Сторони не бійся, 

               Кусай, кусай Калиту, 

               Але не засмійся. 

               Йди до неї, кусай її 

    І назад вертайся. 

               Як вдалося відкусить  

            - Пари сподівайся.   

(Коли відкусили, знімають Калиту, ділять усім по кусочку) 

     



113 
 

Дівчата: 

          Калита, калита, добра була, 

          Як ми її з’їли, за женихами полетіли. 

     

 1-а дівчина: Ой дівчата, сьогодні ж ворожать! Давайте і ми погадаємо на 

долю. 

2-й хлопець: А ми теж хочемо знати свою долю! 

5-а дівчина: Що ж іди, дізнаєшся, чи будеш щасливим. 

Господиня: Якщо дістанеш перстень з тарілки з водою і носа не вмочиш, то 

знай – дівчина твоя буде, а якщо ні – то дивися , щоб у тебе її не вкрали. 

Хлопці (бублики вносять): А ну ж, дівчата, побачимо, котра з вас 

найсправніша, до тієї і сватів засилатиму. 

(На нитці підвішені бублики. Потрібно відкусити без допомоги рук. 

 Дівчата кусають). 

3-й хлопець: Дівчата, а де ж ваші вареники, коли ми їх будемо їсти? 

2-а дівчина: Зараз оціните, які ми господині. 

(Смакування вареників) 

1-й хлопець: Що ж пора і честь знати. Спасибі вам, паніматко за вечорниці. 

Господиня: Спасибі вам хлопці, дівчата та сусіди. Заспівайте мені на 

прощання. 

1-а сусідка: 

                 В кожній хаті на Вкраїні 

                Вареники варять нині, 

                Ці вареники знаменні; 

               Як їх родичі пельмені. 

 2-а сусідка: 

                Вас чекають у макітрі 

    Вареники дуже ситні 

              Білолиці, не погані 

  Вареники у сметані. 
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 3-я сусідка: Вибачте, коли що не так. А на цім добрім слові бувайте здорові! 

  (З піснею виходять). 

 Завершення свята. 
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Додаток 1. 

ПЛАН 

виховної роботи  

 на 2014-2015 н.р. 

Освітньо-виховні проблеми, над вирішенням яких працює колектив коледжу: 

- гармонійне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них 

високоморальних рис громадянина України;  

- удосконалення процесу морально-правового виховання студентської молоді; 

- формування національно-духовних орієнтирів та загальнолюдських цінностей особистості 

студента, здатності до самостійності, самовдосконалення та професійної самореалізації; 

- попередження негативного впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи 

жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, 

асоціальну поведінку, формування  критичного ставлення до інформаційних матеріалів 

такого характеру; 

- упровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя; - формування 

національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості. 

Основні принципи здійснення виховної роботи: 

Принцип національної спрямованості. Передбачає формування національної 

самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до 

його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які 

проживають в Україні. 

Принцип культуровідповідності. Вихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють 

зміст історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така 

проблематизація моральної культури слугує джерелом особистісного розвитку дитини, 

умовою засвоєння нею загальнокультурних надбань, а саме виховання здійснюється як 

культурологічний процес, формування базису культури особистості. 

Принцип цілісності. Виховання організується як системний педагогічний процес; 

спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної 

картини світу. Передбачає наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на 

різних освітніх рівнях: охоплює всі сфери життєдіяльності студентів; здійснюється різними 

соціальними інститутами, а також у навчальній та позанавчальній діяльності. 

Акмеологічний принцип. Виховний процес будується так, щоб вихованець засвоїв найвищі 

морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої 

особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи 

втілюються у відповідних результатах — міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і 

національних цінностях, стратегії життя, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, 

соціально значущих задумів; формування умінь долати труднощі, прогнозувати наслідки 

своїх учинків; здатності свідомо приймати рішення. 

Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Учасники виховного процесу є рівноправними 

партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають 

право на відмінність, узгоджують свої позиції. Вихователь уникає жорстких приписів, не 

ставиться до вихованця як до пасивного об’єкта своїх впливів; зважає на його психічний 

стан, життєвий досвід, систему звичок і цінностей; виявляє емпатію, удається до 

конструктивних та продуктивних виховних дій; схильний до творчості та педагогічної 

рефлексії. 

Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку 

особистості. Вихователь зосереджує свою увагу на студентові, бере до уваги її вікові та 

індивідуальні особливості, не форсує її розвитку, задовольняє фундаментальні потреби 

молодої людини (у розумінні, визнанні, сприйнятті, широкому ставленні до неї); виробляє 

індивідуальну програму її розвитку; стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення 

до своєї поведінки, діяльності, життєвого й професійного вибору. 
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Принцип особистісної орієнтації. Означає, що загальні закони психічного розвитку 

проявляються у кожного студента своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої 

особистості почуття самоцінності, впевненості в собі, визнає її право на вільний розвиток та 

реалізацію своїх здібностей; не обмежує її в правах почуватися індивідуальністю; виробляє 

оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця; спрямовує зусилля на розвиток 

світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, довільної 

поведінки, базових якостей особистості. 

Принцип превентивності. Держава, виховні інститути здійснюють профілактику 

негативних проявів поведінки студентської молоді, допомагають їм виробити імунітет до 

негативних впливів соціального середовища. При цьому має бути забезпечена система 

заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 

інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних соціальних настанов, 

запобігання вживанню наркотичних речовин та різному прояву деструктивної поведінки, 

відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. 

Принцип технологізації. Виховний процес передбачає науково обґрунтовані дії педагога та 

відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально 

спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами 

розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети виховання. Побудований таким чином 

виховний процес має ознаки проективності, певною мірою гарантує позитивний кінцевий 

результат. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В СТУДЕНТСЬКОМУ 

ТА ВИКЛАДАЦЬКОМУ КОЛЕКТИВАХ 

МЕТА:  

1.Формування організаційних навичок студентів. 

2. Активізація студентів у процесі залучення до складання планів виховної 

роботи в коледжі та академічних групах. 

3. Пошук нових оптимальних форм та методів виховної роботи. 

4. Розвиток навичок самоуправлінської діяльності. 

 

І.1. Планування роботи 

 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Узяти участь у засіданні педагогічної ради, 

представити для обговорення та затвердження 

перспективний план виховної роботи в 

коледжі. 

Вдович В.Г. Серпень 

2 Провести День знань, посвяту 

першокурсників 

у студенти  

Адміністрація, 

куратори груп, 

кер.худож.самод. 

31.08.14 

 Провести перший урок на тему 

 «Україна-суверенна демократична держава». 

Зав. відділень, 

куратори груп 

01.09.14 

3 Організувати поселення студентів у 

гуртожиток. 

Комендант, студрада, 

вихователі  

29-31.08.14 

4 Провести профілактичне медичне обстеження 

студентів у медпункті коледжу. 

Медичні працівники 30.08.–

03.09.14р.  
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5 Розробити і затвердити план роботи Ради з 

профілактики правопорушень коледжу. 

Секретар та члени 

ради 

02.09.–

12.09.14р.  

6 Узгодити й затвердити: 

?план виховної роботи коледжу; 

?плани виховної роботи керівників 

академічних груп; 

?план роботи методичного об’єднання 

керівників академічних груп та 

вихователів гуртожитку; 

?план виховної роботи в гуртожитку; 

?плани роботи гуртків; 

?план спортивно-масової роботи; 

?план роботи студентського самоврядування; 

?план роботи бібліотеки; 

?план роботи психолога коледжу. 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

керівники 

академічних груп, 

керівники гуртків, 

голова студентського 

самоврядування, зав. 

бібліотекою, 

психолог 

І декада 

вересня 

7 Скласти й затвердити: 

?графік чергування керівників академічних 

груп у гуртожитку;  

?графік чергування викладачів і студентських 

груп у навчальних корпусах; 

?графік проведення відкритих виховних 

заходів керівниками академічних груп; 

?графік проведення масових виховних заходів 

у коледжі; 

?графік проведення занять гуртків та 

спортивних секцій 

Заст. директора з 

виховної роботи, 

навчальна частина, 

голови цикл. комісій, 

керівники гуртків та 

спортивних секцій 

І декада 

вересня, (для 

гуртків – до 

01.10.14) 

8 Організувати  роботу щодо забезпечення 

чистоти й порядку на території коледжу, 

закріпленій за коледжем території, організація 

чергування в навчальних аудиторіях, 

гуртожитку, їдальні. 

Мєднікова С.В., 

завідувачі 

відділеннями, 

керівники 

академічних груп, 

заступник директора з 

господарської роботи 

Вересень 

9 Залучити  студентів до участі в роботі гуртків, 

клубів, спортивних секцій, науково-пошукової 

роботи. 

Керівники гуртків, 

клубів, секцій 

Вересень 

10 Провести студентську конференцію за 

порядком денним «Звітно-виборні збори Ради 

студентського самоврядування». 

В.о.голови 

студентської ради 

коледжу 

25.09-

30.09.14р.  

11 Провести звітно-виборні збори Ради 

гуртожитку. 

Рада гуртожитку 25.09-

30.09.14р. 

12 Провести оновлення наочного оформлення у 

навчальних корпусах та гуртожитку 

Адміністрація Серпень 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 
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1 Загальні збори студентів по відділеннях: 

?підведення підсумків навчання й 

виховання за 2013-2014н.р.; 

?визначення завдань на новий 

начальний рік; 

?узгодження плану роботи старостатів 

відділень на новий навчальний рік; 

?ознайомлення студентів нового набору з 

Правилами внутрішнього розпорядку коледжу 

та гуртожитку; ознайомлення з порядком 

призначення пільгової стипендії. 

Завідувачі відділень, 

керівники 

академічних груп, 

представники органів 

студентського 

самоврядування 

ІІ декада 

вересня 

 

І.2. Адаптація студентів нового набору 

Основні завдання: 

- допомога студентам нового набору в пристосуванні до умов навчання та проживання в 

коледжі; 

- вивчення індивідуальних особливостей студентів нового набору, їх потреб та запитів щодо 

особистісного розвитку та самореалізації; 

- ознайомлення з особливостями розкладу навчальних занять; 

- формування відповідального ставлення до навчання, усвідомлення важливості обраної 

професії, бережливого ставлення до майна закладу; 

 

Місячник першокурсника 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Організувати поселення в гуртожиток 

студентів нового набору, відвідування 

керівниками академічних груп 

першокурсників на місцях поселення. 

Вихователі 

гуртожитків, 

комендант, керівники 

академічних груп, 

члени студентської 

ради 

29.08.- 

10.09.14р. 

2 Залучити студентів до проведення 

урочистостей з нагоди Дня знань, вручення 

студентських квитків і залікових книжок. 

Зав. відділень, 

керівники 

академічних груп І 

курсу 

31.08.14р. 

3 Провести Перший урок на тему:  

«Україна-суверенна демократична держава!». 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних груп І 

курсу 

01.09.14р. 

4 Провести загальні збори для студентів нового 

набору з представниками різних структурних 

підрозділів коледжу. 

Адміністрація  

коледжу 

І декада 

вересня 

5 Провести години спілкування в академічних 

групах на тему: «Бути студентом ВП НУБіП 

України «Ірпінський економічний коледж – 

почесно!»; 

 Традиції навчального закладу; 

 Правила внутрішнього розпорядку  коледжу 

та гуртожитку. 

Керівники 

академічних груп 

І декада 

вересня  



120 
 

6 Провести ознайомлювальні екскурсії містом.  Керівники 

академічних груп 

Протягом 

вересня  

7 Провести анкетування студентів за різними 

діагностиками.  

Ознайомлення педагогічних працівників 

(відповідно до психологічної 

конфіденційності) з результатами анкетування 

на засіданнях методичної ради, методичного 

об’єднання  керівників академічних груп 

тощо. 

Психолог  коледжу Вересень 

 

Протягом 

І семестру 

8 Розпочати  ведення літопису групи. Керівники 

академічних груп І 

курсів 

Вересень  

9 Ознайомити студентів з системою 

позааудиторної роботи в коледжі (з гуртками, 

колективами розвитку творчих здібностей 

студентів, спортивними секціями), залучити 

студентів І-го курсу до гурткової роботи. 

Керівники 

академічних груп, 

керівники гуртків, 

колективів розвитку 

творчих здібностей 

студентів, спортивних 

секцій 

Вересень-

жовтень 

10 Провести екскурсії до музеїв коледжу,  

бібліотеки, читального залу (за окремим 

планом роботи бібліотеки). 

Керівники 

академічних груп, 

завідувач бібліотеки 

Вересень 

 

І. 3. Адаптація студентів І - ІУ курсів до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» 

 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Проведення в групах анкетування для 

виявлення інтелектуального та світоглядного 

рівня студентів І курсу та випускників щодо  

їх готовності до роботи за фахом. 

Ознайомлення з результатами опитування 

педагогічних працівників з метою 

встановлення пріоритетів у роботі з цією 

категорією студентів. 

Психолог, 

зав. відділень 

Жовтень, 

квітень 

2 Вивчення стану та тенденцій 

працевлаштування випускників у розрізі 

спеціальностей. 

Зав. відділом 

практичної 

підготовки та 

працевлаштування 

випускників, 

завідувачі відділень 

Протягом 

року 

3 Укладання угод про працевлаштування 

студентів, які навчаються за цільовим 

направленням. 

Зав. відділом 

практичної 

підготовки та 

працевлаштування 

випускників, 

завідуючі відділень 

Вересень -

листопад 

4 Проведення презентації випускників: Викладачі циклових Протягом 



121 
 

конкурси професійної майстерності; науково-

дослідницькі студентські конференції (за 

результатами роботи наукових студентських 

гуртків та у рамках декад циклових комісій). 

комісій року, 

конкурси – 

лютий –

березень 

2015р. 

5 Проведення екскурсії на ярмарку вакансій. Зав. відділом 

практичної 

підготовки та 

працевлаштування 

випускників 

Березень  

6 Вечір-зустріч з випускниками. Заступник директора 

з виховної роботи 

Остання 

субота травня 

7 Здійснення  постійного контролю за 

ефективним використанням цільових місць, 

моніторинг працевлаштування випускників. 

Адміністрація, 

завідувач відділом 

практичної 

підготовки та 

працевлаштування 

випускників 

Протягом 

року 

8 Організований виїзд студентів- випускників 

на Дні відкритих дверей у НУБіП України та 

інші ВНЗ. 

Завідувачі 

відділеннями 

Вересень –

листопад, 

квітень 

9 Сприяння працевлаштуванню студентів із 

числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

батьківського піклування. 

Адміністрація, 

завідувач відділом 

практичної 

підготовки та 

працевлаштування 

випускників 

Травень - 

червень  

 

І.4. Забезпечення умов самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних 

та власних інтересів: 

- формування навичок самоврядування, соціальної активності й відповідальності; 

- підвищення успішності, виконавчої та навчальної дисципліни. 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Ознайомлення студентів з Положенням про 

органи студентського самоврядування в 

коледжі. 

Вдович В.Г., голова 

студентської ради 

коледжу 

ІІІ декада 

вересня 

2 Вибори старост та органів студентського 

самоврядування в групах. 

Керівники 

академічних груп, 

зав.відділень 

І- ІІ декада 

вересня 

3 Організація та проведення загальних зборів 

студентів з питань успішності та дисципліни.  

Завідувачі відділень, 

керівники акад.. груп  

1 раз у місяць 

4 Організація чергування студентів у коледжі. Зав.навчальною 

частиною, керівники 

академічних груп  

Вересень, 

контроль -

протягом 

року 

5 Участь членів органів самоврядування 

академічних груп у роботі Ради студентського 

самоврядування. 

Голова та секретар 

Студентської ради 

1 раз у місяць 
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6 Презентація колективів художньої 

самодіяльності та розвитку творчих 

здібностей студентів. 

Керівник худож. 

самод., керівники 

гуртків та клубів 

Протягом 

року 

7 Моніторинг ефективності виховної роботи та 

навчальної діяльності студентів протягом 

року.  

Адміністрація, 

завідувачі 

відділеннями  

Протягом 

року 

 

ІІ. Основні напрями національного виховання 

ІІ.1. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: 

МЕТА: 

-формування національної свідомості і відповідальності за долю України; 

-виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

-історичної пам'яті; 

-культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.); 

-виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, 

культури, традицій. 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Робота волонтерських груп, спрямована на 

турботу про ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

колишніх викладачів та співробітників коледжу. 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних груп, 

студентська рада  

Протягом 

року 

2 Випуск святкових стіннівок, присвячених  Дню 

захисника Вітчизни, святу 8-го березня, Дню 

Перемоги, іншим державним подіям. 

Студентська рада 

коледжу 

Протягом 

року 

3 Участь викладачів та студентів коледжу в 

загальноміських заходах по відзначенню 

пам’ятних дат: проведення заходів біля меморіалу 

Слави, парку «Перемога», парку ім. В. Правика, у 

краєзнавчому музеї, центральній бібліотеці тощо. 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних груп 

відповідно до 

дат 

4 Зустріч студентів-юнаків з працівниками 

військкомату. 

Викладач 

дисципліни «Захист 

Вітчизни» 

Жовтень 

2014р., 

березень 

2015р. 

5 Участь студентів коледжу в спортивних 

змаганнях, присвячених пам’ятним датам (за 

окремим графіком).  

Керівник фізичного 

виховання 

Протягом 

року. 

6 Тематичні книжкові виставки, спрямовані на 

формування у студентської молоді національно - 

патріотичних почуттів «Горджусь тобою, 

Україно!»  

Завідувач бібліотеки 

(відповідно до 

плану роботи 

бібліотеки) 

Протягом 

року. 

7 Участь у загальноміських заходах, присвячених: 

1. Дню визволення України та міста від 

фашистських загарбників; 

2. Дню захисника Вітчизни; 

3. Річниці аварії на ЧАЕС; 

4. Дню Перемоги; 

5. Дню незалежності України; 

Вдович В.Г., 

Чайка Л.В., 

 зав. відділеннями, 

керівники 

академічних груп 

Протягом 

року. 
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6. Дню міста Ірпіньтощо. 

8 Загальноколеджні заходи: 

?зустріч (вечір спогадів) «Діти Великої 

Вітчизняної війни» (у рамках відзначення 70-ї 

річниці перемоги у ВВВ); 

?конкурс студентських плакатів «Ніколи знову!»; 

? круглий стіл «Стежками козацької слави 

Приірпіння»; 

?зустріч з представниками Ради ветеранів міста, 

військового комісаріату «Рідну землю берегти 

будьте готові завжди!»; 

?година-реквієм до Дня памʼяті жертв 

Голодомору;  

?літературно-музична композиція до річниці 

загибелі Небесної Сотні; 

?конкурс відеороликів «Памʼятати, щоб жити!» 

?конкурс студентських літературних творів-есе «З 

любов’ю до України!» (до 23-ї річниці 

Незалежності України); 

Вдович В.Г., 

циклові комісії 

філологічних, 

загальноосвітніх і 

гуманітарних 

дисциплін, 

керівники клубів та 

гуртків, органи 

студентського 

самоврядування 

 

Травень  

 

 

Листопад  

 

Жовтень  

 

Грудень 

 

 

Листопад 

 

Лютий 

 

Червень 

 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконанн

я 

1 Забезпечити: 

?участь студентів коледжу у проведенні заходів, 

присвячених визволенню міста та України від 

фашистських загарбників; 

?участь у походах по місцях партизанської слави 

Приірпіння за сприяння садиби-музею 

«Уварівський дім» с.Ворзель; 

?проведення конкурсів студентських стінних 

газет до знаменних дат. 

Керівники 

академічних груп І-ІІ 

курсів, органи 

студентського 

самоврядування  

Вересень – 

жовтень,  

 

 

 

 

 

протягом 

року 

2 Тиждень Пам’яті: 

?прибирання закріплених за навчальним закладом 

територій; 

?проведення уроків мужності в усіх академічних 

групах; 

?випуск стіннівок, присвячених дню визволення 

міста, України від німецько-фашистських 

загарбників, Дню Перемоги; 

?участь у загальноміських заходах, присвячених 

ушануванню пам’яті загиблих воїнів; 

?робота волонтерських груп, спрямована на 

допомогу ветеранам війни та учасникам бойових 

дій. 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних груп, 

завідувачі відділень, 

члени активу 

студентського 

самоврядування 

Травень 

3 Проведення годин спілкування та інформаційно-

пізнавальних годин в академічних групах з 

орієнтовною тематикою: «День прапора України» 

«Голодомор в Україні: факти і реалії», «День 

соборності України: історичний урок єднання», 

Керівники 

академічних груп 

 І – ІІ курсів 

Протягом 

року 
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«Афганістан - одвічний біль», «Тільки тим історія 

належить, хто сьогодні бореться й живе», 

«Козацька Берегиня» та ін.  

 

 

ІІ.2. ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

МЕТА: 

?прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

?виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 

?виховання громадянського обов'язку перед Україною, суспільством; 

?формування політичної та правової культури особистості; 

?залучення студентської молоді до участі в доброчинних акціях і розвитку волонтерського 

руху. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Проведення тижня Європи (за окремим 

планом) 

Вдович В.Г., голова 

МО кураторів груп 

 

2  Організація волонтерських груп коледжу на 

діяльність: 

-  щодо соціального захисту людей похилого 

віку, зокрема колишніх викладачів та 

співробітників коледжу; 

- проведення акції «Подаруй дітям свято!» у 

дитячому будинку с.Ворзель; 

- проведення акції милосердя (благодійної 

ярмарки) «Допоможи ближньому!»; 

- організація та проведення екскурсій до 

виправної колонії м. Буча та чергової частини 

міського відділу внутрішніх справ. 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних груп, 

вихователі 

гуртожитку, члени 

студентського 

самоврядування 

Протягом 

року, у 

рамках 

місячника 

правової 

культури 

3 Засідання ради з профілактики 

правопорушень спільно з членами 

Студентської Ради, вихователями гуртожитку,  

працівниками правоохоронних органів. 

Вдович В.Г., 

викладачі 

правознавчих 

дисциплін, вихователі 

Протягом 

року 

4 Інформування студентів про стягнення та 

випадки порушення дисципліни на засіданнях 

Студентської ради та ради гуртожитку 

Голова та члени 

студентського 

самоврядування 

Протягом 

року 

5 Проведення зборів – зустрічей батьків 

студентів коледжу із працівниками 

правоохоронних органів. 

Вдович В.Г. Протягом 

року 

6 Декада правових знань (за окремим планом). Циклова комісія 

загальноосвітніх та 

гуманітарних 

дисциплін 

Листопад, у 

рамках 

місячника 

правової 

культури 

7 Проведення інформаційно-освітньої роботи з 

профілактики правопорушень серед студентів 

Вдович В.Г., члени 

Ради з профілактики 

Протягом 

року 
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коледжу правопорушень, 

керівники 

академічних груп 

8 Проведення заходів в рамках акції «16 днів 

проти насильства». 

Психолог коледжу, 

члени громадських 

організацій міста 

25.11. –  

12. 12.14р. 

9 Організація постійно діючої виставки 

правової літератури на тему «Правова освіта 

молоді» . 

Горніч Н.В., 

викладачі 

правознавчих 

дисциплін. 

ІІІ декада 

листопада – І 

декада 

грудня 

10 Проведення індивідуальної виховної роботи зі 

студентами, схильними до правопорушень 

Вдович В.Г., члени 

Ради з профілактики 

правопорушень, 

психолог коледжу. 

Протягом 

року 

11 Проведення круглого столу у читальній залі 

на тему: «Навчання та робота за кордоном: 

реалії сьогодення» 

Горніч Н.В., 

викладачі 

правознавчих 

дисциплін. 

Травень 

 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ (орієнтовна тематика виховних годин) 

 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

 Години спілкування на теми: «Розбудова 

демократичної держави Україна – справа 

кожного!»,  «Як не стати об’єктом злочинної 

корупції», «Європа – вибір України», «Як не 

стати об’єктом експлуатації та торгівлі 

людьми», диспути «Людське життя – найвища 

цінність!», «Без прав немає обов’язків», 

 « Кримінальна відповідальність підлітків» 

тощо. 

Керівники 

академічних груп, 

викладачі 

правознавчих 

дисциплін, вихователі 

Протягом 

року, у 

рамках 

місячника 

правової 

культури 

 

ІІ.3. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

МЕТА: 

?розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; 

?формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних 

традиціях та кращих надбаннях світової культури; 

?вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 
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1 Підготовка та проведення свята День знань Кер. худож. 

самодіяльності, 

кер.хореографії, кер. 

ансамблю «Литаври», 

Вдович В.Г. 

27-31.08.14. 

2 Підготовка та участь в урочистостях до Дня 

міста 

Кер. худож. 

самодіяльності, 

кер.хореографії, 

Снісар І.П., викладачі 

фізвиховання 

Вдович В.Г. 

02.09. – 

20.09.14. 

3 Святковий концерт з нагоди Дня працівника 

освіти 

Кер. худож. 

самодіяльності 

1-а п’ятниця 

жовтня 

4 Проведення виставки-конкурсу «Ірпінська 

осінь» 

ЦК облікових та 

фінансово -

економічних 

дисциплін, куратори, 

зав. відділеннями 

Листопад 

5 Вечір-конкурс «Красуня коледжу» Кер.худож. 

самодіяльності, 

профком, члени 

студентського 

самоврядування 

Жовтень - 

листопад 

6 Студентський концерт з нагоди Дня студента. Кер.худож. 

самодіяльності, 

профком, члени 

студентського 

самоврядування 

17.11.14. 

7 Конкурс «Коледж має таланти»  Кер.худож. 

самодіяльності, 

профком, члени 

студентського 

самоврядування 

керівники гуртків 

Грудень 

8 Новорічний концерт для працівників та  

студентів коледжу. 

Кер.худож. 

самодіяльності, 

профком, члени 

студентського 

самоврядування 

керівники гуртків 

25-26.12.14. 

9 Музично-розважальні заходи до дня Святого 

Валентина. 

Кер. худож. 

самодіяльності, 

профком, члени 

студентського 

самоврядування, 

керівники гуртків 

художньої 

12-13.02.15. 
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самодіяльності 

10 Літературно-музична композиція до свята 8 

Березня. 

Кер.худож. 

самодіяльності, 

профком, члени 

студентського 

самоврядування, 

керівники гуртків 

художньої 

самодіяльності 

05-06.03.15. 

11 Підготовка та проведення І туру фестивалю 

«Голосіївська весна-2015» 

Кер.худож. 

самодіяльності, 

профком, керівники 

гуртків художньої 

самодіяльності 

Лютий-

березень 

2015р. 

12 Виставка гумористичних газет-карикатур до 

Дня сміху «Шарж на себе любимого» 

Керівники 

академічних груп, 

Студентська рада 

гуртожитку 

01.04.15. 

13 Літературно-музичний вечір-концерт, відкриті 

виховні години«Вшануймо матір!» 

Кер. худож. 

самодіяльності, 

керівники 

академічних груп 

Травень 

14 Моніторинг на краще естетичне оформлення 

аудиторії. 

члени профкому, 

члени активу 

студентського 

самоврядування 

Протягом 

року 

15 Конкурс на краще естетичне оформлення 

кімнат в гуртожитку.  

Вихователі, члени 

активу студентського 

самоврядування 

Лютий 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Відвідування виставок у краєзнавчому музеї 

м. Ірпінь.  

Керівники 

академічних груп  І– 

ІІ-х курсів 

Протягом 

року 

2  Відвідування музею коледжу та музею 

«Українська світлиця». 

Керівники 

академічних груп І– 

ІІ-х курсів. 

Протягом 

року 

3 Організація і проведення екскурсій 

історичними місцями Києва та України 

Керівники 

академічних груп І– 

ІІ-х курсів, 

Протягом 

року 

4 Виставка студентських світлин до 

Міжнародного дня студентів. 

Керівники 

академічних груп І– 

ІІ-х курсів 

Листопад 

5 Орієнтовна тематика виховних годин, годин 

спілкування в академічних групах: 

«Мистецькі здобутки земляків», «Українське 

кіно:бути чи не бути?», «Митці рідного краю», 

«Талановиті батьки –талановиті діти – 

талановиті династії», диспут «Чи врятує краса 

Керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 
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світ?», «Не дозволяй душі лінитися» тощо. 

 

ІІ. 4. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

МЕТА: 

? формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; 

? оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 

? виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; 

? виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності. 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Здійснювати організацію та проведення 

екологічних десантів та акцій: 

?«Чисте подвір’я »; 

?«Чиста прилегла територія»; 

? насадження дерев та кущів у мікрорайоні 

закладу; 

? облаштування джерел річки Ірпінь; 

?«Чистий коледж», 

?«Мій гуртожиток – мій дім» 

? акція «За чисте довкілля» 

Викладачі 

природничих 

дисциплін, керівники 

академічних груп, 

вихователі 

гуртожитку, 

завідувачі відділень 

Протягом 

року 

2 Екологічні вікторини, конкурс студентських 

фотогазет, круглі столи на екологічну 

тематику. 

Викладачі 

природничих 

дисциплін, керівники 

академічних груп 

У рамках 

місячника 

екологічного 

виховання, 

квітень 

2015р. 

3 Озеленення приміщень навчальних корпусів 

та гуртожитку.  

Викладачі 

природничих 

дисциплін, керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 

4 Організувати та провести круглий стіл на тему 

«Безпека нашого життя»  

Викладачі 

природничих 

дисциплін, керівники 

академічних груп 

Квітень 

2015р. 

5 Виставка творчих студентських робіт з побутових 

відходів.  

Вдович В.Г., керівник 

гуртка «Земляни», 

керівники академічних 

груп 

Квітень 

2015р. 

6 Виставка – конкурс гасел «Я хочу жити у 

якісному світу!». 

Викладачі 

природничих 

дисциплін, керівники 

академічних груп 

Квітень 

2015р. 

 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 
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№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Конкурс на кращу озеленену аудиторію. Викладачі 

природничих 

дисциплін, керівники 

академічних груп 

У рамках 

місячника 

екологічного 

виховання 

2 Екскурсії до музею води та ботанічного саду 

м. Київ 

Керівники 

академічних груп І - 

ІІ-х курсів 

Вересень, 

жовтень, 

квітень, 

травень 

3 Провести виховні години на тему: «Біль і крик 

душі під знаком Чорнобиль» 

Керівники 

академічних груп 

Грудень, 

квітень 

4 Екологічний брейн-ринг для студентів І-х 

курсів 

Викладачі 

природничих 

дисциплін 

У рамках 

місячника 

екологічного 

виховання 

 

ІІ. 5. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

МЕТА: 

?виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу 

життя; 

?формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

?забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

?фізичне, духовне та психічне загартування; 

?формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, 

профілактика захворювань; 

?створення умов для активного відпочинку студентів. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Залучення студентів у спортивні секції та 

організація їх занять. 

Проведення Свята Першокурсника. 

Керівник та викладачі 

фізичного виховання 

І - ІІ декада 

вересня,  

 за окремим 

планом  

2 Дотримання в закладі гігієнічних норм щодо 

освітлення та температурного режиму у 

спортивних приміщеннях. 

Завідувач 

господарською 

частиною, медпра-

цівники коледжу 

Протягом 

року 

3 Організація раціонального харчування 

студентів коледжу. 

Керівники 

академічних груп, 

інспектор з 

харчування 

Протягом 

року 

4 Профілактичне медичне обстеження студентів 

коледжу. 

Медпрацівник, міська 

дитяча поліклініка 

За графіком 
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5 Проведення Днів здоров’я.  Керівник фізичного 

виховання, 

адміністрація закладу, 

профспілковий 

комітет 

Жовтень, 

травень 

6 Участь збірних команд коледжу в міських, 

обласних та загальноукраїнських  змаганнях.  

Керівник фізичного 

виховання, 

Протягом 

року 

7 Організація та проведення туристичних 

походів та військово-патріотичних зборів, 

участь у козацько-лицарських вишколах 

Керівник фізичного 

виховання, 

медпрацівник 

Протягом 

року 

8 Проведення турнірів та змагань з різних видів 

спорту (за окремим графіком). 

Керівник та викладачі 

фізичного виховання 

Протягом 

року 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Студентська науково-практична конференція: 

«Здорова нація-майбутнє України». 

Викладачі фізичного 

виховання, керівники 

академічних груп 

У рамках 

місячника 

фізичного 

виховання 

2 Відкрита зустріч з практичним психологом на 

тему: «Психологічні аспекти адаптації 

першокурсників до умов навчання у ВНЗ».  

Психолог У рамках 

місячника 

фізичного 

виховання 

3 Анкетування практичним психологом та 

медичним працівником коледжу студентів 

щодо виявлення рівня сформованості фізичної 

культури. 

Керівник 

фізвиховання, 

керівники 

академічних груп, 

психолог 

Протягом 

року 

4 Цикл бесід з медичним працівником 

«Профілактика туберкульозу та інших 

інфекційних захворювань». 

Лікар медичної 

частини, керівники 

академічних груп  

Протягом 

року 

5 Круглі столи «Вплив середовища на появу 

згубних звичок. Як їх уникнути?», «Що таке 

статева культура? Як нею володіти?».  

Лікар медичної 

частини, соціальний 

педагог Центру сім’ї і 

дитини, керівники 

академічних груп  

У рамках 

місячника 

фізичного 

виховання 

6 Виховні години на тему: «Спорт-завжди, 

наркотики-ніколи!» 

Викладачі 

фізвиховання, 

керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

МЕТА:  

?реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності. 

?удосконалення способу життя студентів без порушень норм моралі. 

?розвиток умов, що сприяють збереженню здоров’я та життя студентів, виявлення 

негативних змін у поведінці молоді. 
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?поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінко, надання їм допомоги в 

самовихованні. 

?попередження асоціальних проявів серед студентів, профілактика вживання 

наркогенних речовин. 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Психолого-педагогічна профілактика 

відхилень у поведінці студентів. 

Психолог, керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 

2 Просвітницька робота щодо запобігання 

протиправній поведінці, наркоманії, 

алкоголізму, захворюваності на ВІЛ/СНІД: 

? зустрічі з лікарями відповідних профілів; 

? випуск спеціальних бюлетенів; 

? конкурс плакатів відповідної тематики; 

? зустрічі з працівниками громадських 

організацій міста і правоохоронних органів.  

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних груп, 

вихователі 

гуртожитку, медичні 

працівники 

Протягом 

року, у 

рамках 

місячників 

правової 

культури, 

фізичного 

виховання 

3 Залучення волонтерів коледжу до роботи 

щодо профілактики правопорушень серед 

студентів закладу, до поширення позитивного 

досвіду соціальної поведінки, навичок 

спілкування з людьми. 

Вдович В.Г., 

психолог, 

представники 

громадських 

організацій міста 

Протягом 

року 

4 Просвітницька робота серед мешканців 

гуртожитку щодо профілактики захворювань 

на ВІЛ/СНІД, тютюнопаління, вживання 

алкогольних та наркотичних засобів, культури 

спілкування. 

Вихователі, 

медпрацівники, 

керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 

5 Робота скриньки довіри психолога Адміністрація, 

психолог 

Протягом 

року 

6 Робота Ради з профілактики правопорушень 

(за окремим планом).  

Голова та члени Ради  Протягом 

року 

 

ІІ.ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1  Проведення годин спілкування, диспутів, 

круглих столів в академічних групах з 

проблем відповідального ставлення 

студентської молоді до свого здоров’я, 

психолого-педагогічного виховання, 

профілактики ризикової поведінки тощо. 

Керівники 

академічних груп 

 І-ІІ-х курсів. 

Протягом 

року, у 

рамках 

місячників 

правової 

культури та 

фізичного 

виховання 

2 Тренінгові заняття з психологом коледжу, 

соціальним педагогом (за окремим планом). 

Психолог, керівники 

академічних груп  

Протягом 

року 

3 Засідання круглого столу із залученням Керівники У рамках 



132 
 

представників відповідних служб «Молодь за 

здоровий спосіб життя».  

академічних груп  місячника 

фізичного 

виховання 

 

 

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ: 

МЕТА: 

?розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

? виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь 

у практичній діяльності; 

? реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на основі 

здібностей і знань, умінь і навичок; 

? виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

? формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Залучення студентів до роботи в предметних і 

наукових гуртках коледжу. 

Голови циклових 

комісій, викладачі, 

керівники 

академічних груп 

Вересень-

жовтень 

2 Проведення Дня науки (за окремим планом).  Голови циклових 

комісій, викладачі, 

керівники 

академічних груп 

Лютий 

3 Інтелектуальний конкурс «Студент року». Студентська рада, 

керівники 

академічних груп 

Грудень, 

лютий  

4 Виставки-конкурси студентських наукових 

робіт та їх презентацій   

Голови циклових 

комісій, викладачі, 

керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 

5 Організація різнопланових виставок 

періодичних видань, інформаційних годин у 

бібліотеці коледжу з питань національної 

духовності і свідомості.  

Завідувач та 

працівники  

бібліотеки 

Протягом 

року 

 

ІІ.ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Проведення зборів академічних груп за 

підсумками рубіжного та семестрового 

контролю успішності студентів 

Керівники 

академічних груп, 

представники органів 

студентського 

самоврядування в 

групах 

За 

результатами 

семестрового 

контролю 
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2 Проведення інтелектуальних брейн-рингів між 

студентами І-ІІІ курсів. 

Викладачі, 

студентська рада, 

керівники 

академічних 

груп 

Листопад 

лютий 

3 Конкурси професійної майстерності  студентів 

ІІІ курсів усіх спеціальностей. 

Голови циклових 

комісій, викладачі, 

завідувачі відділень 

Листопад-

грудень, 

квітень-

травень 

4 Студентські науково-практичні конференції, 

круглі столи з представниками – 

роботодавцями. 

Голови циклових 

комісій 

Грудень, 

березень 

 

 

7. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

МЕТА: 

?формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової 

економіки; 

?формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

?розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Здійснювати організацію та 

проведення трудових десантів: 

?«Чисте подвір’я »; 

?«Чиста прилегла територія»; 

? насадження дерев та кущів у мікрорайоні 

закладу; 

?«Чистий коледж»; 

? «Мій гуртожиток – мій дім» 

? «Макулатурні скарби». 

Керівники 

академічних груп, 

завідувачі відділень, 

вихователі 

гуртожитків 

Протягом 

року 

2 Організація заходів за результатами 

проходження практики студентами ісіх 

спеціальностей «Майбутня професія очима 

студентів. 

Зав. відділом 

практичної 

підготовки та 

працевлаштування 

випускників, 

завідувачі відділень 

Квітень 

3 Вечір запитань і відповідей  

«Обличчя мого фаху». 

Голови циклових 

комісій, викладачі 

Лютий-

березень 

4 Зустрічі з ветеранами праці коледжу у рамках 

проведення декад циклових комісій. 

Голови циклових 

комісій, викладачі 

Протягом 

року, за 

окремими 

планами 

5 Анкетування психологом студентів закладу 

щодо виявлення здібностей до обраної 

професії. 

Психолог Відповідно 

до плану 

роботи 
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психолога 

6 Робота студентської майстерні (виготовлення 

іграшок, дитячих сувенірів, подарунків для 

дітей-вихованців Будинку малятки с.Ворзель). 

Члени студентської 

ради 

Протягом 

року 

 

ІІ.ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Проведення екологічно-трудових акцій по 

упорядкуванню території коледжу та 

прилеглої до закладу території. 

Керівники 

академічних груп І-ІІ-

х курсів 

Протягом 

року, 

активізація – 

вересень-

листопад, 

квітень- 

червень 

2 Зустрічі-диспути на тему: 

«Коли професія обирає тебе», «Навчання –

твоя головна праця» тощо. 

Зав. відділень Квітень 

3 Виставка робіт декоративно- ужиткового 

мистецтва та дизайну до Великодня. 

Керівники 

академічних груп, зав. 

відділень 

Квітень 

4 Орієнтовна тематика виховних годин, 

диспутів тощо: «Здровʼя і вибір професії», «Ти 

і ринок праці», «Твій вибір-життєвий успіх», 

«Гарний спеціаліст починається з гарного 

студента», «Бути економним-вимога часу» 

тощо 

Керівники 

академічних груп І-ІІ 

курсів 

Протягом 

року 

 

8. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: 

МЕТА: 

? формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 

самодисципліни; 

? формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, 

ідеалів суспільства на рівні власних переконань; 

? становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків. 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Проведення диспутів «У що ми віримо?», «Не 

дай зачерствіти душі», «Життя без віри», 

«Комп’ютерна залежність чи розвага?», 

«Пізнай себе і ти пізнаєш світ» тощо.  

Керівники 

академічних груп І-ІІ 

курсів із залученням 

представників різних 

релігійних конфесій 

Протягом 

року 

2 Проведення студентських акцій  до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

Студрада , профком, 

керівники гуртків 

Грудень, у 

рамках акції 

―Молодь 

обирає 

здоров'я‖ 
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3 Заходи до ювілейних та пам’ятних дат (за 

окремим планом). 

Керівники гуртків Вересень 

4 Круглі столи «Сучасна молодь та її мораль»  Викладачі циклової 

комісії гуманітарних 

дисциплін, керівники 

гуртків 

Квітень 

5 Літературно-музичний вечір, виховні години 

до Великодніх свят 

Керівники гуртків, 

керівники 

академічних груп  

Квітень 

 

ІІ.ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Орієнтовна тематика годин спілкування: 

«Що таке толерантність та ксенофобія», 

«Вчимося бути толерантними (тренінг)», 

«Розпізнай добро і зло», «Моральна чистота 

стосунків між юнаком та дівчиною», «Не 

красять людину жаргон і вульгарність» тощо.  

Керівники 

академічних груп І-ІІ 

курсів 

Протягом 

року, у 

рамках 

місячника 

правової 

культури 

2 Круглий стіл «Чи можна стати героєм у 

мирний час?». 

Керівники 

академічних груп І-ІІ 

курсів. психолог 

Жовтень 

3 Диспут «Моральні основи взаємин сучасних 

закоханих: у чому вони?». 

Керівники 

академічних груп ІІ 

курсів 

Березень 

4 Круглий стіл «Толерантність і молодь 

України». 

Керівники 

академічних груп І 

курсів 

Лютий 

 

ІІ. 9. РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ 

МЕТА: 

1.Гармонійний всебічний розвиток особистості студента, підготовка його до життя в 

існуючих соціальних умовах, реалізація його творчого потенціалу. 

2.Формування в майбутніх фахівцях моральних цінностей з позиції добра, правди, 

людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у повній сім’ї . 

3.Залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у 

всенародних і сімейних святах . 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ В КОЛЕДЖІ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Батьківські збори в академічних групах за 

порядком денним: 

? стан навчання та виховання студентів 

коледжу; 

? перспективи розвитку закладу в новому 

навчальному році; 

? про використання батьківських внесків; 

Керівники 

академічних груп  

ІІ курсів, зав. 

відділень 

1 декада 

жовтня, 

3 декада 

січня 
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? про забезпечення ступеневої освіти. 

2 Зустрічі батьків та  студентів коледжу з 

працівниками Центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

Керівники 

академічних груп  

І –ІІ курсів 

Протягом 

року 

3 Відкритий виховний захід до Міжнародного 

жіночого дня.  

Вдович В.Г., кер. худ. 

самодіяльності, 

керівники 

академічних груп 

Березень 

4 Бесіди-консультації з лікарями-гінекологами, 

дерматологами, епідеміологами. 

Медпрацівники, 

керівники 

академічних груп 

Протягом 

року  

 

 

ІІ. ЗАХОДИ ПО КУРСАХ 

№п

/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

1 Години спілкування, диспути, круглі столи 

тощо в академічних групах на теми: 

?«У чому сенс життя»; 

?«Йти шляхом Божих заповідей»; 

?«Значення родини для людини»; 

?«Обереги моєї сім’ї»; 

?«Бережи честь змолоду...» тощо. 

Керівники 

академічних груп 

Протягом 

року 

2 Анкетування та психологічний супровід 

молодих дружин і матерів, чоловіків, батьків з 

числа студентів коледжу. 

Психолог коледжу Протягом 

року 

3 Поновлення даних соціального паспорту 

академічної групи. 

Керівники 

академічних груп, зав. 

відділень 

Вересень 

4 Бесіди з молодими сім’ями з метою надання 

необхідної допомоги по організації навчання в 

нових соціальних умовах. 

Психолог,  

керівники 

академічних груп  

Протягом 

року  

 

ІІІ. Координація внутрішнього управління й контролю 

 

№п

/п 

Структурна ланка, що піддається 

контролю 

Термін проведення 

та форма 

узагальнення 

наслідків контролю 

Відпові-

дальні 

1 Плани виховної роботи: 

- керівників академічних груп; 

- керівників гуртків та колективів розвитку 

творчих здібностей студентів; 

- бібліотеки коледжу;  

- вихователів гуртожитку; 

- Ради з профілактики правопорушень; 

- практичного психолога; 

- керівника фізвиховання 

Вересень 

(інформація) 

Вдович В.Г. 

2 Батьківські збори для батьків студентів нового 

набору. 

Жовтень  

(Протокол) 

Вдович В.Г., 

керівники 



137 
 

академічних 

груп 

3 Організація та проведення профілактичної 

роботи Радою з профілактики правопорушень. 

Протягом року  

(наказ –травень) 

Секретар та 

члени ради 

4 Організація та робота органів студентського 

самоврядування в коледжі та в академічних 

групах. 

Жовтень – 

Листопад  

(наказ –листопад) 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних 

груп, зав.від-

нь 

5 Організація та робота гуртків та колективів 

художньої самодіяльності. 

Протягом року Керівники 

гуртківта 

клубів 

6 Проведення просвітницької та науково-

пошукової роботи працівниками бібліотеки 

коледжу.  

Грудень-січень, 

(червень наказ) 

Працівники 

бібліотеки 

7 Чергування викладачів та керівників 

академічних груп у коледжі та в гуртожитку.  

Протягом року 

(інформація) 

Вдович В.Г., 

8 Чергування академічних груп у коледжі.  Протягом року 

(інформація) 

Мєднікова 

С.В. 

9 Організація виховної роботи в гуртожитку.  Листопад,  

(Березень наказ) 

Вдович В.Г., 

вихователі 

10 Проведення годин спілкування в академічних 

групах. 

Протягом року 

(інформація) 

Вдович В.Г., 

керівники 

академічних 

груп 

11 Робота методичного об’єднання керівників 

академічних груп і вихователів гуртожитку. 

Грудень, травень 

(інформація) 

Вдович В.Г., 

секретар 

методичн. 

об’єднання 

12 Проведення відкритих виховних заходів 

керівниками академічних груп відповідно до 

планів роботи. 

Протягом року 

(наказ) 

Керівники 

академ. груп 

13 Робота предметних гуртків та колективів 

художньої самодіяльності й розвитку творчих 

здібностей студентів. 

Грудень, 

травень 

(наказ) 

Керівники 

гуртківта 

клубів 

14 Проведення відкритих виховних заходів у 

межах декад (тижнів) циклових комісій 

коледжу. 

Протягом року 

(інформація) 

Викладачі 

циклових 

комісій 

15 Проведення загальноколеджанських  

виховних заходів.  

Протягом року 

(наказ) 

Вдович В.Г. 
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ПЛАН 

виховної роботи в гуртожитку 

 на 2014-2015 н.р. 

Вихователі: Волошин С.В., Клокун О.П. 

І. Організаційна робота 

№п

/п 

Назва заходу Термін проведення Відпові-

дальні 

1 2 3 4 

1 Рейд-огляд кімнат для поселення студентів.  Серпень Комендант, 

вихователі 

2 Провести поселення у гуртожиток  Серпень Комендант, 

вихователі, 

студрада 

3 Організувати та провести збори мешканців 

гуртожитку: 

а) ознайомлення з правилами внутрішнього 

розпорядку, режимом дня, правилами 

пожежної безпеки; 

б) перевибори студради та завідуючих 

секторами, затвердження плану роботи на рік; 

в) виконання режиму дня мешканцями 

гуртожитку; робота зі студентами, схильними 

до  правопорушень; 

г) стан самопідготовки та збереження майна 

гуртожитку;  

д) дотримання правил поведінки мешканцями 

гуртожитку; 

е) організація та проведення ремонту 

гуртожитку в кінці навчального року. 

 

 

Вересень 

 

 

Вересень  

 

 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

Лютий 

 

Травень, червень 

 

Вихователі, 

студрада 

Вихователі, 

студрада 

 

Вихователі, 

студрада 

 

Вихователі, 

студрада 

Вихователі, 

комендант 

4 Проводити засідання студради гуртожитку 

(згідно зі складеним планом). 

1 раз у місяць або у 

разі потреби 

Вихователі, 

студрада 

5 Проводити індивідуальні бесіди з 

мешканцями гуртожитку з питань дотримання 

задовільного санітарного стану, бережного 

ставлення до майна, охорони праці. 

Протягом року Вихователі, 

керівники 

академ. груп 

чергові, 

викладачі 

6 Організувати самоврядування у блоках та на 

поверхах гуртожитку.  

Вересень,  

жовтень  

Вихователі, 

студрада 

7 Контролювати самопідготовку студентів, 

підтримувати робочу атмосферу під час 

самопідготовки, слідкувати за дотриманням 

студентами режиму дня. 

Протягом року Вихователі 
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8 Провести анкетування серед мешканців 

гуртожитку 

«Гуртожиток – мій дім».  

Жовтень Психолог, 

вихователі 

9 Участь у засіданнях методичного об’єднання 

керівників академічних груп і вихователів 

гуртожитку. 

Протягом 

року 

Вихователі 

10 Співпраця з практичним психологом з питань 

роботи зі студентами-сиротами, інвалідами, 

студентами з неблагополучних сімей. 

Протягом року Психолог, 

вихователі 

11 Організація в гуртожитку бібліотечних 

виставок: 

«Знайомий і незнайомий Ірпінь»; 

«Світ проти тероризму»; 

«Законодавчі права й обов’язки  студента у 

світлі вимог ЗУ «Про вищу освіту». 

Протягом року Бібліотекарі, 

вихователі 

12 Підтримка тісних зв’язків і співпраця з 

керівниками академічних груп, батьками щодо 

дотримання дисципліни в гуртожитку, 

уникнення ризикової поведінки та  

правопорушень. 

Протягом року Вихователі, 

комендант, 

керівники 

академ. груп  

 

II. Національно-патріотичне виховання 

Мета: 
виховну роботу спрямувати на формування суспільно-гуманітарних та 

громадсько-патріотичних переконань, ідеалів. 

№п

/п 

Назва заходу Термін проведення Відпові-

дальні 

1 2 3 4 

1 Брати активну участь у заходах з відзначення 

знаменних дат та подій України. 

Постійно Вихователі, 

студрада 

2 Провести екскурсію по місту та до 

краєзнавчого музею.  

Вересень- 

Жовтень. 

Вихователі, 

студрада 

3 Провести вечір до Дня Збройних сил України . Грудень Вихователі, 

кер.худ. 

самод. 

4 Провести конкурс снігових фігур між 

мешканцями поверхів «Найкращий сніговик» 

Грудень Вихователі, 

студрада 

5 Провести фольклорне свято-акцію «Сієм, сієм, 

посіваєм …» 

Січень Вихователі, 

студрада 

6 9. Забезпечити участь мешканців гуртожитку 

у конкурсі Великодніх композицій.  

Квітень  Вихователі, 

студрада 

7 Провести вечір-зустріч з ветеранами до Дня 

Перемоги. 

Травень Вихователі, 

студрада 

8 Провести вечір – диспут «Що означає бути 

патріотом?». 

Травень Вихователі 

9 Провести виставку гасел до Дня Захисника 

Вітчизни. 

Лютий Вихователі, 

студрада 
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10 Організувати обговорення - перегляд 

щоденних інформаційних програм з 

актуальних проблем України та світу. 

Щочетверга Вихователі, 

студрада 

 

Ш. Морально-правове виховання 

№п

/п 

Назва заходу Термін проведення Відпові-

дальні 

1 Взяти участь у проведенні свята 

Першокурсника. 

Серпень Вихователі 

2 Провести анкетування студентів з метою 

виявлення моральних цінностей молоді. 

Листопад Психолог 

3 Проводити огляд преси та телепередач на 

правову тематику. 

Постійно Вихователі 

4 Організувати зустріч з працівниками міської 

міського відділу міліції.  

Листопад Вихователі 

5 Шляхом спостережень, індивідуальних бесід 

виявити студентів, схильних до 

правопорушень, девіантної асоціативної 

поведінки, розробити план заходів щодо 

психо-корекційної роботи з такою категорією 

студентів. 

Вересень- 

жовтень 

Вихователі,п

сихолог 

6 Провести диспут «Справедливість – твій 

третій кулак?».  

Грудень Вихователі  

7 Провести виховний захід «Жити за законами 

держави». 

Лютий Вихователі, 

студрада 

8 Провести бесіди з культури поведінки: 

«Ласкаво просимо, або театр починається з 

вішалки»; 

«Молодіжний сленг»; « Стосунки у кімнаті: як 

уникнути конфліктів»; 

«Крадіжка – це злочин, який карається 

законом»; « Про жіночу честь і гідність»; 

«Культура поведінки в громадських місцях»; 

«Коли зустрічаються двоє …». 

Протягом року  Вихователі, 

студрада 

9 Провести інформаційно-просвітницькі бесіди: 

«Від сесії до сесії…», 

«Як не стати жертвою злочину»,  

«Поважай тих, хто поруч»,  

«Хочеш мати друга – навчись бути другом!», 

«На чому грунтується порозуміння» тощо 

Протягом 

року 

Вихователі 

10 Проводити диспути: « Яким ти бачиш 

гуртожиток?». 

Лютий Вихователі, 

Рада 

гуртожитку 

11 Тематичні бесіди-консультації «Закон про 

тебе і для тебе». 

Травень Юрист 

 

ІУ. Превентивне виховання 

 

№п Назва заходу Термін проведення Відпові-
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/п дальні 

1 Шляхом спостережень, індивідуальних бесід 

виявити студентів, схильних до 

правопорушень, зловживань спиртними 

напоями, тютюнопаління. 

Протягом року Вихователі, 

студрада, 

практичний 

психолог 

2 З метою профілактичної роботи щодо 

порушень Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку провести: 

- зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів; 

- ознайомити мешканців гуртожитку з наказом 

Міністерства освіти і науки від 27.02.02 «Про 

підвищення рівня профілактичної роботи 

серед дітей та молоді по запобіганню 

вживання наркотичних засобів і психотропних 

речовин», Положенням про гуртожиток;  

- заслуховувати порушників дисципліни на 

засіданнях студради та ради з профілактики 

правопорушень 

 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

При потребі 

Вихователі, 

комендант 

практичний 

психолог, 

голова 

студради 

3 З метою формування здорового способу життя 

продовжувати роботу лекторію «Моє здоров’я 

в моїх руках». 

Протягом року Мед. 

працівник, 

вихователі 

4 Провести круглий стіл «Життя без нікотину та 

наркотиків можливе». 

Березень Нарколог 

5 Проводити індивідуальні бесіди із студентами 

з метою запобігання зловживань 

наркотичними засобами, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями. 

При потребі Вихователі 

6 Організувати та провести виховні заходи: 

а) «Жінки на продаж»; 

б) «Злочин, про який не розголошують»; 

в) «СНІД – хвороба віку» тощо. 

Протягом року Вихователі, 

студрада, 

психолог 

коледжу 

7 Провести шахово-шашковий турнір, змагання 

з настільного тенісу. 

Листопад, грудень Керівник 

фізичного 

виховання, 

вихователі 

 

V. Художньо-естетичне виховання 

 

№п

/п 

Назва заходу Термін проведення Відпові-

дальні 

1 Допомога та участь у проведенні свята 

посвяти студентів - першокурсників 

Вересень Вихователі, 

студенти  3-х 

курсів 

2 Провести вечір знайомств мешканців -

студентів І-ІV курсів  

Вересень Вихователі 

3 Організувати екскурсії студентів на художні 

виставки, в краєзнавчий музей, театральні 

вистави 

Протягом року Вихователі 
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4 Провести вечір музики і святкові дискотеки Протягом року Вихователі, 

студрада 

5 Провести до Дня матері конкурс-виставку 

родинних реліквій, давніх речей «З бабусиної 

скрині» 

Травень Вихователі, 

студрада 

6 Проводити Дні іменинника  1раз у квартал Вихователі, 

студрада 

7 Взяти участь у відзначенні свята «День 

Святого Валентина» 

Лютий Вихователі, 

студрада 

8 Провести: - конкурс-інтелектуальну гру «Що? 

Де? Коли?» на тему «Історія коледжу»; 

- Свято дерунів. 

Жовтень, 

 березень 

Культмасо-

вий сектор 

студради 

9 Провести вечір відпочинку, присвячений 

Міжнародному Дню студента. 

Листопад Студрада 

10 Організувати випуск стінних газет до 

державних та обрядових свят.  

Протягом року Редколегія 

 

VI. Трудове виховання 

 

№п

/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відпові-дальні 

1 Підготувати приміщення гуртожитку до 

нового навчального року  

Серпень Комендант, 

вихователі, 

студрада 

2 Організувати заходи з озеленення кімнат, 

поверхів та території, що прилягає до 

гуртожитку. 

Осінь, весна Вихователі, 

комендант, 

студрада  

3 Підтримувати самообслуговування в 

гуртожитку на належному рівні і відповідно 

до вимог. 

Протягом року Вихователі 

4 Запровадити санітарний день в гуртожитку.  Щочетверга Житлово-

побутова комісія 

5 Моніторинг «Затишна кімната . Як ти це 

розумієш?».  

Жовтень Вихователі 

6 Організація і контроль за чергуванням в 

гуртожитку.  

Постійно Житлово-

побутова комісія 

7 Проводити суботники по прибиранню 

прилеглої до гуртожитку території. 

Протягом року Житлово-

побутова комісія 

8 Проводити бесіди про правила особистої 

гігієни та профілактики захворювань. 

Протягом року Вихователі, 

медпрацівник 

 

VIІ. Екологічне виховання 

 

№п

/п 

Назва заходу Термін проведення Відпові-

дальні 
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1 Залучити дітей до озеленення території, 

кімнат та поверхів. 

На протязі року Вихователі 

2 Організувати екскурсію до Ботанічного саду 

м. Київ. 

Жовтень Вихователі 

3 Провести бесіду про небезпеку отруєння 

грибами. 

Вересень-червень Медпрацівни

к 

4 Провести конкурс малюнків на екологічну 

тему. 

Березень  Вихователі 

5 Провести диспут на екологічну тему.  Квітень Викладачі 

екології  

 

VIІІ. Сімейно-родинне виховання 

 

№п

/п 

Назва заходу Термін проведення Відпові-

дальні 

1 Взяти участь у загальноколеджанських зборах 

батьків.  

Серпень, листопад, 

квітень 

Вихователі 

2 Вивчити матеріальний стан студентів, 

встановити зв'язки з батьками.  

Протягом року Вихователі, 

комендант 

3 Підтримувати тісний зв'язок з рідними та 

опікунами дітей-сиріт. 

Постійно Вихователі, 

студрада 

4 Інформувати батьків про стан успішності та 

поведінки мешканців гуртожитку. 

Постійно Вихователі, 

студрада 

5 Провести диспут на тему «Складові здоровʼя». Квітень Вихователі, 

студрада 

6 Провести бесіди з проблем сімейної етики, 

відносин, шлюбу, сім'ї.  

Протягом року Вихователі, 

практичний 

психолог 

7 Провести конкурс на кращу господиню. Березень Клуб «Молода 

господарочка» 

8 Провести круглий стіл до Дня матері.  Травень Вихователі, 

студрада 

9 Провести свято з вшанування українських 

звичаїв та обрядів. 

Квітень Вихователі 

10 Проводити виховні бесіди про 

загальнолюдські норми поведінки у стосунках 

юнаків та дівчат, якості сім'янина, проблеми 

невдач, тривожності, помилок. 

Постійно Вихователі,  

практичний 

психолог 
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Додаток 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
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ВСТУП 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми 

учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого 

визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого 

світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів 

та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у 

політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного 

поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, 

пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення 

нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, 

яка великою мірою  формує майбутній розвиток Української держави.  

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, 

що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін. 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, 

пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних 

громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які 

накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни 

всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в 

особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску 

інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, 

релігії, традицій і звичаїв українського народу. 
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Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно 

враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 

переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.  

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у 

просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі 

державницькі традиції України.  

Серед них Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо 

Запорозьке, Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла 

Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна та 

інші українські визвольні проекти. На особливу увагу заслуговує формування 

української політичної культури в часи Речі Посполитої та Австро-Угорщини, 

нове осмислення ролі Кримського Ханату як держави кримськотатарського 

народу, включно з тривалим воєнним протистоянням і плідною військовою та 

культурною співпрацею. 

Особливого значення набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби 

українського народу за державну незалежність протягом свого історичного 

шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, 

студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. 

Важливим завданням є розгляд порівняльно-історичних відомостей про 

переривання державності в інших європейських країнах, які сьогодні 

представлені потужними європейськими націями. Спеціального розгляду 

потребують історичні обставини, що призводять до переривання державницької 
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традиції.  

Разом із тим, національно-патріотичне виховання не повинно 

прищеплювати ідеї культурного імперіалізму, тобто способу споглядання світу 

лише очима власної культури.  Ця Концепція виходить з ідеї об’єднання різних 

народів, національних та етнічних груп, які проживають на території України, 

довкола ідеї української державності, українського громадянства, що 

виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний соціальний 

та культурний розвиток. Українська держава заперечує будь-які форми 

дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, що зазнали такої 

дискримінації в часи колоніальної залежності України. 

На жаль, до сьогодні українська освіта не мала переконливої і позитивної 

традиції, досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді, у попередні 

часи боялися взагалі терміну ―національний‖, а ―патріотичне виховання‖ 

сприймали винятково в етнонародному або неорадянському вимірі.  

Протягом останніх десятиліть було розроблено низку концепцій:  

Концепція національної системи виховання (1996); 

Концепція національно-патріотичного виховання (2009); 

Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного 

виховання громадян на 2013-2017 рр.; 

Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012). 

Проте жодна з них не була розгорнута і не втілилася в конкретні кроки з 

реалізації через зміну векторів розвитку держави і, відповідно, освітньої 

політики, через різні погляди правлячих еліт на ідеологію і напрями розвитку 

освіти.  

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза  

денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу 
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іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і 

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного 

виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі 

національних та європейських цінностей: 

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); 

- участь у громадсько-політичному житті країни; 

- повага до прав людини; 

- верховенство права; 

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої 

культури, а також до регіональних та національно-мовних  

особливостей; 

- рівність усіх перед законом; 

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. 

Відтак, враховуючи всі обставини, виникає гостра потреба у розробленні 

концепції, яка б визначала нову стратегію цілеспрямованого і ефективного 

процесу виховання суб’єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота 

України. 

 

1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом 
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національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Патріотичне виховання – складова національного виховання,  головною 

метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 

гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних 

обов’язків,  до успадкування духовних і культурних надбань українського 

народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню 

українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних 

основ розвитку українського суспільства і держави.   

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – 

пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування 

у молодої особи готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати 

військові професії, проходити службу в Збройних Силах України як 

особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними 

інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у 

збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його 

складників спільними зусиллями органів державного управління, а також 

освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил 

України, інших силових структур.  

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути 

спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, 

формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, 

задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні 

своєї підготовки до захисту Вітчизни. 

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких 

виховних завдань: 
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- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування 

ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів;  

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства;  

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої культури; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

 

2. Принципи патріотичного виховання 
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Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи 

виховання, такі як дитиноцентризм, природовідповідність, 

культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних 

особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що 

відображають його специфіку. Серед них:  

- принцип національної спрямованості, щопередбачає формування 

національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського 

народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх 

народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну 

ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у 

розбудові та захисті своєї держави;  

- принцип самоактивностій саморегуляції забезпечує розвиток у 

вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й 

самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську 

позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та 

вчинках; 

- принцип полікультурностіпередбачає інтегрованість української 

культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних 

передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного 

ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших 

народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, 

спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури 

загальнолюдської; 

- принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту 

і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій 

організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді 

готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем; 
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- принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження 

духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у 

реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності; 

- принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки 

української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні. 

 

3. Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді   

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання 

молоді: 

–  підготовка нормативно-правових документів з питань національно-

патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства; 

–  розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, 

спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної 

війни; 

–  розроблення порядку державного фінансування заходів, спрямованих на 

національно-патріотичне виховання молодих людей; 

–  підготовка комплексної програми військово-патріотичного виховання та 

нормативно-методичного забезпечення її реалізації з метою виховання 

здорового підростаючого покоління, готового захищати національні інтереси та 

територіальну цілісність України; 

–  вироблення науково-теоретичних і методичних засад 

патріотичного виховання молоді:включення проблематики патріотичного 

виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних 

закладів (через світову історію можна показати, як державність поновлювали 

інші народи, зокрема чехи та поляки; через зарубіжну літературу показати, як ці 

народи утверджували свою ідентичність; через дисципліни природничо-

наукового циклу  розкрити здобутки українців у науці і техніці, якими слід 

пишатися, бо тільки цілісна і системна картина гарантуватиме осягнення мети 
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Концепції);  

– вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних 

досліджень; 

–  забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку фізичного і 

морального здорової , патріотично налаштованої зростаючої особистості. 

3.2. Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у 

сфері національно-патріотичного виховання: 

–  проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання 

у закладах системи освіти, культури, спорту;  

–  підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської 

діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення 

молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і 

проектів на благо України; 

–  створення умов для популяризації кращих здобутків національної 

культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського 

народу, підтримки професійної і самодіяльної творчості; 

– активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді - 

учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, 

які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію; 

– залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності 

українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і 

злагоди; 

– сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на 

утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням 

принципів національно-патріотичного виховання;  

– налагодження співпраці з військовими формуваннями України як 

мотивація готовності до вибору військових професій; 

– сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного 
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виховання та інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне 

виховання молоді; 

 - активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами 

всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри ―Сокіл‖ (―Джура‖); 

– удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються 

питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі 

освіти, культури, спорту.  

3.3.  Співпраця органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з громадянським суспільством: 

–  активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), 

використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів 

України; 

– організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, 

проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді; 

–  долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду 

патріотичного виховання; 

– посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади стосовно національно-патріотичного виховання молоді. 

3.4 Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді: 

– організація у теле-, радіопрограмах, Інтернет-ресурсах та в друкованій 

пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу 

українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з 

національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій; підтримка 

україномовних молодіжних засобів масової інформації; 

– запобігання пропаганді в засобах масової інформації культу насильства, 

жорстокості й бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що 
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суперечать загальнолюдським та національним духовним цінностям, 

заперечують суверенність Української держави; 

– виробництво кіно- і відеофільмів, підтримка видання науково-популярної, 

наукової, художньої літератури національно-патріотичного спрямування; 

– підготовка інформаційної та науково-популярної літератури для батьків з 

питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї; висвітлення у засобах 

масової інформації кращого досвіду родинного виховання;  

– здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних 

подій, публікація розсекречених архівних документів, видання історичної 

науково-популярної літератури, довідкових матеріалів про здобутки України за 

роки незалежності, книг патріотичної спрямованості. 

Процес патріотичного виховання дітей і молоді повинен мати 

випереджувальний характер, відповідати віковим і сенситивним періодам 

розвитку дитини та особистісним характеристикам. 

 

Етапи впровадження національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді  

На першому етапі (2015 р.) планується : 

- створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного 

забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді; 

- створення Центру патріотичного виховання у підпорядкуванні 

Міністерства освіти і науки України; 

- створення інформаційного ресурсу, присвяченого національно-

патріотичній тематиці. 

 На другому етапі (2016-2017 pp.) передбачається: 

- розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів 

гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне 
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виховання дітей та молоді; 

- підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних 

рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів 

патріотичного виховання. 

На третьому етапі (2018- 2019 рр.) забезпечується : 

- проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та 

молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного 

тестування; 

- проведення науково-методичних конференцій, створення банку 

передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі; 

- аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально-

виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.  

 

 Очікувані результати 

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання 

очікується: 

–  забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне 

благо, збереження та шанування національної пам’яті; 

–  зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, 

готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності України з метою 

становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;  

– збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному 

розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;  

– створення ефективної виховної системи національно-патріотичного 

виховання молоді;  

– консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління. 
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Необхідною умовою втілення Концепції  в практику є широке обговорення її 

положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що 

будуть актуалізувати визначені питання і поставлені завдання та спонукатимуть 

до розроблення конкретн 

 

 


