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      У даному методичному посібнику здійснено короткий аналіз по 

патріотичному вихованню. Видання також містить матеріали, які можна 

застосовувати в роботі, календар патріотичних дат та сценарії. 
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працівників та широкого кола читачів. 
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 «Не думайте, що Ваша країна  

може зробити для Вас,  

думайте, що Ви можете  

зробити для Вашої країни»  

Джон Кеннеді  

     Державотворчі процеси, що відбуваються в незалежній Україні 

протягом останніх років, зумовлюють необхідність вирішення 

проблем виховання національно-свідомих громадян, справжніх 

патріотів, відданих Вітчизні, готових до захисту рідного народу та 

рідної країни. Стрижнем системи виховання стала національна ідея, 

яка відіграє роль консолідуючого фактора у становленні молодого 

покоління, формування у нього активної громадянської позиції, 

відповідальності за себе, народ, країну. Патріотичне виховання – 

процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та 

планомірного впливу на свідомість, поведінку молодих людей 

щодо формування почуття любові до Батьківщини, шляхом 

виховання високих громадянських, моральних, психологічних, 

професійних, фізичних якостей, необхідних для реалізації 

інтелектуального та творчого потенціалу особистості. Воно 

включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та 

інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує усі 

сторони життя: соціальну, економічну, політичну, духовну, 

правову, педагогічну.  

     Патріотичне виховання є складовою частиною загального 

виховного процесу та являє собою систематичну, цілеспрямовану 

діяльність органів державної влади, установ освіти та культури, 

громадських організацій щодо формування у громадян високої 

патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до 

виконання громадянських, конституційних обов’язків.  

    Метою патріотичного виховання є: становлення громадянина 

– патріота України, готового самовіддано будувати її як суверенну,          

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; 

забезпечувати її національну безпеку; знати свої  права та 
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обов’язки, цивілізовано відстоювати їх; сприяти єднанню 

українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. 

Зусилля бібліотекарів сучасної бібліотеки повинні бути спрямовані 

на утвердження в державі патріотизму, посилення моральної 

складової в загальній системі формування національної гідності, 

готовності відстоювати інтереси держави, поглиблення знань про 

державну символіку і т.п. Патріотичному вихованню молоді слід 

приділяти надзвичайну увагу: показувати велич української нації, її 

історію, необхідність дотримування заповітів батьків, забезпечення 

розвитку української мови та літератури на території України. З 

2014 року Україна відзначає День Перемоги під Європейським 

символом – червоний мак. Цей символ – вияв поваги до тих, хто 

знищив нацизм. Знаємо, що маки зацвітають там, де пролилася 

кров. Мак – це пам’ять про скорботу, кривавий слід від кулі. 

Наслідки війни проявилися у трагічних жертвах кривавих боїв, 

падінні рівня життя населення, загрозі державності України. І для 

збереження цілісності та незалежності України і розгорталася 

Революція Гідності, де постраждали тисячу українських громадян, 

загинули сотні кращих синів нашої держави. В новітню історію 

України вписана важлива й неймовірно яскрава сторінка. Багато 

наших земляків-військовослужбовців беруть участь в АТО на сході 

України. Для всіх нас вони вже стали героями. Сьогодні бібліотеки 

мають надавати не тільки корисні послуги, але й стати своєрідним 

центром «психологічного розвантаження», «аптекою для душі». 

Бібліотекарі повинні намагатися лікувати постраждалі душі 

книгою, відволікати від суворої буденності. 
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Використай у роботі: 

     В бібліотеках варто оформити альбоми, тематичні полички 

газетних та журнальних статей, присвячених подіям, які 

відбувалися на Майдані, та подіям, які нині відбуваються в зоні 

АТО. Основними формами такого виховання мають бути:  

- інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, 

інтелектуальні аукціони, вікторини, вечори, подорожі до джерел 

рідної культури, історії держави і права);  

- діяльністно - практичні (екскурсії, свята, огляди-конкурси); 

 - інтегровані (клуби, гуртки);  

- діалогічні (бесіди, між рольові спілкування); 

 - індивідуальні (творчі завдання, доручення, індивідуальна 

робота);  

- наочні (музейні кімнати, виставки творчості, тематичні 

виставки та стенди тощо).  

   За допомогою різноманітних форм і методів роботи працівники 

бібліотек мають впливати на патріотичне виховання. Серед них 

можуть бути використані такі як  «Громадянські форуми» – це 

зважені діалоги і пошуки відповідей на питання соціальної 

тематики;  ярмарки солідарності, що організовуються з метою 

продажу «товарів», зроблених читачами. Вахти пам’яті, заходи, що 

сприятимуть виробленню шанобливого ставлення до героїчного 

минулого своїх співвітчизників та індивідуальних героїчних 

вчинків;  уроки видатних особистостей – де звернути увагу на 

біографії та діяльність героїв війни;  тематичні вечори-портрети; 

вечори-зустрічі з цікавими людьми; уроки мужності;  уроки 

пам’яті; історичні квести; відео-презентації і т.п. Доцільно 

організовувати  бібліо - терапевтичні години, використавши 

спеціально відібрану для читання літературу. Самі цікаві факти, 

пов’язані з найвідомішими історичними місцями, подіями та 

людьми можна об’єднати в масовий захід – «Караван історій» та ін.  

Оформлення книжкових виставок: виставки-попередження, 

виставки фотографій, виставки малюнків, виставки швидкого 

реагування, виставки-персоналії, виставки однієї книги, експрес  та 
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віртуальні виставки, виставки вшанування, виставки мемуарних 

публікацій і т.п. Бажано, щоб вони супроводжувались 

інформаційними оглядами, подавались списки рекомендованої 

літератури та відповідних сайтів. За допомогою масових заходів та 

наочності бібліотеки, як накопичувачі історичної пам’яті, мають 

виступати провідниками між поколіннями та намагатися повернути 

істинне значення таким словам як «патріотизм», «геройство», 

«мужність», «подвиг». Ці заходи мають виконати місію пам’яті та 

передачі інформації молоді про героїчне минуле нашого народу, на 

долю якого випала сама жорстока війна, акцентувати увагу про те, 

що Київський Майдан породив дивовижний феномен патріотизму 

та зрілості сучасної молоді.   

Доцільно використати такі назви, як:  

«Пам’ять про війну нам книга залишає», «І на землю у травні 

яблунева впаде сивина», «Народу подвиг вікопомний», «Встеляйте 

квітами дороги бійцям, що мир несли в наш край», «Стогнала 

земля від біди і тривоги», «Роки війни – століття пам’яті», 

«Мадонни війни! Ваші ліки святі!», «Пісні, що прийшли з війною», 

«У боях ми гинули, але не всі», «Війна не прощається з нами», 

«Подвиг, який увійшов у століття», «Їх  імена стали символами 

мужності», «Живі загиблим зобов’язані вічно», «Мак як символ 

пам’яті України». 23 травня відзначається День Героїв - свято 

героїв минулого, сучасності та майбутнього, встановлене на честь 

українських вояків – борців за волю України.  Цьому може бути 

присвячена експозиція «Майдан у книгах»; «Загинули за волю 

України»; патріотичну годину «АТО: Без Перемоги не 

повернемось»; «На своїй землі нас не здолати!»; виставку-

вшанування «Хай буде вільна Україна на всі віки, на всі часи!»; 

акцію миру «Мужнім серцям від творчих сердець», «Їх називають 

“совість часу”», «Не зорі падають із неба, зірки ідуть у небеса», 

«Війною поламане дитинство», «Ваша жертва – безцінна», 

«Героїв стежина – від батька до сина», «Небесна сотня: герої, які 

змінили хід історії», «Ще не вмерла і вмре твоя слава», «Озброєні 

піснею, покликані маршем». Виведення наших військ з 
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Афганістану та вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав можна висвітлити за такими темами:  

«Афган триває: у спогадах, снах і думках», «Афганістан – то біль і 

смуток, чиєсь обірване життя», «Покотилась у вічність 

тривожна афганська дорога», «Пройти і не зламатись», «Кариби. 

Косово. Афганістан… – це пам’ять наша, наша біль», «Афганістан 

– афганських гір гірке відлуння», «Поряд з нами живуть ветерани, 

що пройшли по дорогах війни.  

Майже вся середньовічна історія України – це історія її козацького 

лицарства – гаранта державного самоутвердження. Цю тему можна 

висвітлити через історичні постаті ватажків козацького руху 

України, як-то: «Життя довжиною у вічність: гетьмани України», 

«Рідна земля моя, ти козацькою славою вкрита», «Запорізька Січ – 

оберіг волі українського народу», «Лине слава козацька з далечі 

віків», «За честь, за волю, за козацьку долю», «Щоб козацька слава 

повік не пропала», «У пошуках омріяної України», «Біля джерел 

козацької слави». Серед масових форм можна використати такі як 

козацьке свято, козацький турнір, історичний екскурс, козацький 

ринг, уроки мужності, козацьку експедицію і т.п. 

До Дня пам’яті Героїв Крут, можна присвятити годину пам’яті 

«Коли до зброї стають діти, народ цей не перемогти!», 

«Мужність приречена на безсмертя», історико - патріотичний 

альманах «Священна пам’ять в спадок нам дана», вечір історичної 

правди «На кров’ю политім Крутянськім снігу в безсмертя 

вписалось геройське ім’я», героїко-патріотичне читання «Ви стали 

прикладом усім, про вас нікому не забути», «Вічну славу здобували 

Україні біля Крут», «Від жаху застигли лани біля Крут», 

«Лицарський подвиг юних українців», «Крути – приклад для 

живих». 

Провести цикл заходів по відзначенню дат  загальноукраїнської 

значущості, зокрема, Дня Державного Прапора України та 

відзначення Дня Незалежності України – “круглі столи”, 
тематичні вечори, години запитань і відповідей, уроки історії та 

пам’яті, виховні години, історичні години, лекції, бесіди, години 
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спілкування на тему “Нема ціни святині дорогій”, “Зростаємо 

громадянами-патріотами землі, що Україною зветься”, “У 

пам’яті світ врятований”, “Утверджувати ідеали культури миру 

– служити миру”, “Люблю я свій народ – ціную його звичаї”, “Наш 

стяг у золоті й блакиті”, “Я – громадянин-патріот незалежної 

держави України”, “Пам’яті вдячні нащадки”, “Моя рідна 

Україна”, “Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, Прапор і Гімн», 

“Наша вітчизна – Україна”, “Державна символіка Батьківщини”,  

“Патріотизм – нагальна потреба України”, “Моя земля – земля 

моїх предків”, “Україно, матінко моя”, “Символи України”, “І 

синє небо, і жовте колосся”, “Народні символи”, “Можна все на 

світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!”; 

флеш-опитування “Що ви знаєте про український прапор?”; “Я – 

громадянин і патріот держави”, “Я – українець!”; віче “Цвітуть 

неначе квіти волі, знамена жовто-голубі”, “Хай майорить прапор 

нашої держави”, “Українці, єднаймося!”; організовувати екскурсії 

до музеїв, зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби, 

пошукову роботу, акції, виконання патріотичних віршів про 

Україну, тощо. До Дня захисника України та Збройних Сил 

України проводити цикл заходів і кінолекторіїв, декади 

патріотизму, презентації нових історичних книг, дні історичної 

книги, зустрічі з ветеранами, вечори та години патріотичної освіти, 

акції пам’яті, уроки мужності: “Гей ви, хлопці, славні запорожці”, 

“Хай же змилоститься над вами доля і майбутнє буде без війни”, 

“Герої живуть поруч”, “Наша армія – символ мужності”.  

Велику удачу обіцяють засідання біля історичних місць, 

пам’ятників, участь у мітингу-реквієм “Вони визволяли наше село”, 

“Герої віддали своє життя за Україну”. Серед форм популяризації 

літератури може бути пошукова робота краєзнавчого характеру, 

зокрема, знаходити відомості про учасників визвольної боротьби, 

проводити зустрічі з ними, їхніми родинами, побратимами. 

Створювати ізотеки, фототеки, тематичні теки естампів, 

репродукцій, листівок, плакатів, фактографічний банк мистецьких 

цікавинок “Хто є хто на Ярмолинеччині”. Пропагуючи краєзнавчу 

тематику слід обов’язково включати дати краєзнавчої значущості. 

Пропонуємо провести цикл заходів за темами “Ярмолинеччина – 

Батьківщина моя”, “Їх імена в історії мого села”, “Літературний 

портрет Ярмолинеччини”, “Їх славні імена в літописі 

Ярмолинеччни”. Оформіть виставку “Біографія книг – біографія 
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поколінь. Штрихи до портрета земляків”. Пропонуємо представити 

на цю виставку книги, речі, які мають відображати реалії часу, з 

яких можна скласти уявлення про минулі роки, зміни в суспільному 

житті і конкретної історичної ситуації. Можна використовувати 

особисті бібліотечки книг читачів. Складовою частиною роботи з 

краєзнавства можуть стати історико-культурні години біля 

пам’ятників і меморіальних дощок, години цікавої інформації, 

електронні презентації, слайд-подорожі, години краєзнавства, 

конкурси, пізнавальні ігри, віртуальні подорожі по меморіальних 

місцях Ярмолинеччини і т.д. Пропонуємо вам назви масових 

заходів: “Джерело ти моя, Батьківщина”, “Мій Край, 

Ярмолинеччина!”, “Люби свій край, поважай свою історію”, “Мала 

Батьківщина – велика любов”, “Мій край задумливий і ніжний”, 

“Мій край і я: чим більше думаю, тим більше бережу”, “Нам не 

дано забути подвиг земляків”, “Наша вулиця носить ім’я героя 

війни”, “Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли 

Україну від нацистів”, “Про ту землю, де ти народився”, “Співаю 

тобі, мій рідний край”, “З милим краєм дихаю заодно”,  “Світ малої 

Батьківщини”, “Ти всіх країв дорожче мені”, “Куточок батьківський 

я в душі своїй зберіг”, “Ярмолинецькі маршрути”,  “Я виріс тут – і 

цей край мені дорогий”, “Я не випадковий гість рідної землі”, “Я. 

Мій будинок. Моя Україна” і т. д.  

“Бібліотека – територія толерантності” – такий слоган ми сьогодні 

чуємо часто. Завдання бібліотек – сприяти формуванню в 

суспільстві нової толерантної думки, відкритості, бажання і вміння 

зрозуміти інше та інших, виховувати повагу до інших культур, 

європейських цінностей і одночасно не допустити втрати свого 

коріння, допомагати збереженню своєї національної ідентичності.  

Згідно річного плану роботи в бібліотеках проводяться заходи по 

патріотичному вихованню. Тож пропонуємо використати календар 

патріотичних дат, який можна використовувати протягом року. 

(додаток №1) 
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Додаток №1 

 

Календар патріотичних дат : 

Січень  

22 січня – День Соборності України 

Свято, яке відзначають щороку в день проголошення Акту 

возз’єднання Української Народної Республіки й 

Західноукраїнської Народної республіки, що відбулося в 1919 році. 

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. 

Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року 

Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до 

знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості 

представників інших національностей, буде завжди слугувати всім 

людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі 

ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей 

документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. В цей 

день в 1945 році війська 1-го українського фронту увійшли до 

нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному 

світі символом нацистських злочинів.  

29 січня - День пам’яті Героїв Крут 

29 січня 1918 року . Збройне зіткнення на залізничній станції біля 

села Крути , яка розташовувалася на 130 -му кілометрі в північно-

східному напрямку від Києва, Україна . Учасники події : невеликий 

загін з боку юної Української Народної Республіки (близько 600 

чоловік) і знаменита Червона гвардія Радянської Росії , яка значно 

перевищує своїх вимушених супротивників числом, бойовим 

потенціалом і досвідом. 

Лютий 
 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав  

1979-1989 роки. Протягом цього часу тривала запекла війна в 

Афганістані, де загинуло 15 тисяч радянських солдатів. 15 лютого 

1989 року останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон 
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біля містечка Термез. Відтоді ця дата увійшла в новітню історію як 

День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав. 
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні 

 Пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

Березень 

27 березня – День  визволення Ярмолинеччини від фашистсько-

німецьких загарбників. (1944 року) 

Квітень 

14 квітня – річниця з початку АТО 

14 квітня 2014 року, спікер парламенту Олександр Турчинов 

підписав указ про проведення антитерористичної операції на 

Донбасі."Відповідно до статей 107 та 112 Конституції України 

постановляю: увести в дію рішення РНБО від 13 квітня "Про 

невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження 

територіальної цілісності України", - йдеться в тексті указу. 

Турчинов закликав бойовиків скласти зброю до 9 ранку 14 квітня і 

пообіцяв амністію для тих, хто не стріляв в українських 

правоохоронців, після чого указ набрав чинності. 

Травень 

8 травня - День пам’яті та примирення  

  Пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю 

капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати 

як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до 

Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою 

відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, 

його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської 

коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям 

проти нацизму» 

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні, який прийшов на зміну "Дня перемоги" над фашизмом у 

Великій вітчизняній війні 1941-1945 років,  

23 травня - День Героїв України  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, 

встановлене на честь українських вояків — борців за волюУкраїни, 

передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, 

січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН. 

Червень 

 22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні  

Українці вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Щорічно 

22 червня є Днем скорботи в Україні. 

У період з 1941 до 1944 року полягло до 10 мільйонів наших 

співвітчизників. Початок Другої світової війни. 

Серпень 

23 серпня – День Державного Прапора України 

Державне свято України, присвячено одному з її державних 

символів – Прапору України. Відзначається щорічно.  

24 серпня – День Незалежності України 

Державне свято, яке відзначається на честь ухвалення Верховною 

Радою України про проголошення незалежності України від 24 

серпня 1991 року. 

Вересень 

22 вересня - День партизанської слави  

Свято партизанської слави встановлено в Україні «...на підтримку 

ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування 

подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років, увічнення їхньої пам'яті...». 

Про це сказано в Указі Президента України «Про День 

партизанської слави» від 30 жовтня 2001 року N1020/2001. 

29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру 

День пам'яті жертв Бабиного Яру традиційно проводиться 

наприкінці вересня – у дні, коли почалися масові розстріли, і 

присвячується всім загиблим в роки окупації Києва, людям різних 

національностей та конфесій, військовополоненим, українським 

патріотам, мирним жителям міста. Під час німецької окупації Києва 

у 1941–1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів 

нацистськими окупантами мирного населення і радянських 

військовополонених, євреїв та ромів за етнічною ознакою. 

 

 



15 
 

Жовтень 

 14 жовтня - припадає одразу три величних свята ‒ День  

українського козацтва 
Українське козацтво має довгу уславлену історію. Перші офіційні 

згадки про козаків можна знайти ще у 1492 році. Саме тоді 

запорожці нанесли нищівну поразку турецькій воєнно-морській 

галері і визволили з полону своїх побратимів.  

  День захисника Вітчизни. 

Починаючи з 2014 року, 14 жовтня – українці святкують День 

захисника Вітчизни. Експерти з Українського інституту 

національної пам’яті прийшли до висновку, що це найкращий день 

для того, щоб вшановувати наших мужніх захисників 

28 жовтня- день визволення України від фашистських загарбників 

Було офіційно встановлено Днем звільнення України від 

фашистських загарбників. Саме у цей день в 1944 році було 

покладено край поневоленню території України нацистами і 

лиходійствам, які вони чинили. Завершила звільнення України 

Карпатська операція, що почалася 9 вересня 1944 року наступом 1-ї 

Гвардійської армії. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, а 

28 жовтня радянські війська вийшли на нинішній кордон України. 

День створення УПА 

   Цього самого дня, 14 жовтня 1942 року, була офіційно утворена 

Українська повстанська армія, тому традиційно це також день УПА. 

28 жовтня – День визволення України від фашистських 

загарбників 

Відповідно до указу третього Президента України Віктора Ющенка 

від 20 жовтня 2009 р. цей день був встановлений як національне 

свято "з метою всенародного відзначення визволення України від 

фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і 

жертовності Українського народу у Другій світовій війні". 

Листопад 

 21 листопада - День Гідності та Свободи  

День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада – у день 

початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої 

революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 

25 листопада – День пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій 
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У четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається 

скорботна пам’ятна дата — День пам’яті жертв Голодомору та 

політичних репресій. Ця дата присвячена подіям 1932-1933 років, 

коли в результаті радянської політики хлібозаготівель і 

колективізації від голоду в Україні померли мільйони жителів. 

Відзначається з 1998 року. 

Грудень 

6 грудня - День Збройних сил України  

6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закони "Про 

оборону України" та "Про Збройні Сили України". Рівно через два 

роки - 6 грудня 1993 року - ВРУ заснувала дату для проведення Дня 

Збройних Сил України. Вона була приурочена до дня прийняття 

закону "Про Збройні Сили України". Тому саме вона увійшла в 

історію сучасної Української держави як професійне свято 

української армії. 

14 грудня – День вшанування учасників Чорнобильської АЕС  

Згідно з Указом Президента України «Про День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» від 10 

листопада 2006 року №945/2006 в нашій державі щорічно, 14 

грудня, відзначається День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  

Саме у цей день було завершено будівництво саркофага над 

зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Кожна хвилина цього 

надзвичайного будівництва – це мужність і професіоналізм, 

самовідданість і самопожертва ліквідаторів заради збереження 

життя людей в Україні та в усьому світі. 
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Додаток №2 

Будь готовий захищати вітчизну 
Сценарій свята мужності 

Бібліотекар. Сьогодні ми зібрались, щоб відзначити День 

Збройних Сил України. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України 

прийняла постанову про створення Збройних Сил.  Україна – це 

отча земля, рідний край, де ви народилися. Її багатства – це хліб і 

цукор, вугілля і сталь, а ще тихі озера, калинові гаї і народні пісні. 

Батьківщина – це труд і свято 

Батьківщина – це мама і тато, 

Це мої найщиріші друзі 

І бджола у весняному лузі. 

Зацвітає калина, зеленіє 

ліщина, 

Степом котиться диво-луна. 

Це моя Україна! Це моя 

Батьківщина! 

Що як тато і мама одна. 

Бібліотекар. Політичний, економічний,духовний розвиток України 

можливий за умови гарантування її державного суверенітету, 

політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та 

недоторканості кордонів. Гарантом національної безпеки України 

виступають боєздатні Збройні Сили, побудовані за принципом 

оборонної достатності. Збройні Сили є необхідним атрибутом 

держави і виконують її найголовнішу – захисну функцію. Сьогодні 

строкова військова служба відповідно до Конституції та Закону 

України «Про загальний військовий обов’язок» є почесним 

обов’язком кожного громадянина (чоловічої статі). Хоча, потрібно 

зауважити,що багато службових посад в армії займають жінки і їх 

кількість з кожним роком зростає. Тому це свято стосується всіх,це 

свято України! 

І наш сьогоднішній захід завітали:_______________________  

День Збройних Сил України – це мужності й геройства свято. 

І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато 

І тим, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає 

Велику нашу всю родину – Рідну, вільну Україну 

Бібліотекар. Україно! Важким і тернистим був твій шлях із сивої 

давнини і до сьогоднішніх  днів. Протягом віків численні вороги 

шматували твої землі, топтали твої простори, грабували твої 
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багатства, терзали твої серце і душу. Ніщо не виникає на 

порожньому місці. 

Бібліотекар. Україна сьогодні – незалежна держава. Українські 

Збройні Сили покликані охороняти незалежність рідної землі. І 

несуть службу наші хлопці сьогодні . Ми любимо свою армію. 

Служити  в ній – справа честі та обов’язку… 

Бібліотекар. День захисника Української держави! Незважаючи на 

досить невелику офіційну історію українського війська, справжній 

вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції 

формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської 

Русі до Другої Світової війни. І сьогодні солдати і офіцери 

Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і 

батьків. 

Бібліотекар. Бажаєш жити в мирі – готуйся до війни, говорить 

мудре народне прислів’я. Армія – це один з основних елементів 

стабільного і впевненого розвитку Української держави, а тому й 

рівень забезпечення військових має бути відповідним до 

покладених на них завдань.  

Бібліотекар. Народна мудрість стверджує, що земля може 

нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, 

але захистити себе не може. Тому  це святий обов’язок  тих, хто 

живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей 

почесний обов’язок , ідуть юнаки служити в армію, щоб берегти 

мир і спокій своєї Батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. 

Бібліотекар. Рідний край, рідна земля, Батьківщина, Україна… Які 

це прості й разом із тим прекрасні і святі для нас слова. Велика і 

священна любов до Батьківщини жила, живе і житиме в усіх чесних 

і щирих серцях її синів і дочок. Любов до Вітчизни і любов до 

людей – ось два стрімкі потоки, які зливаючись, утворюють 

могутню річку патріотизму. 

Бібліотекар.  Із березня 2014 року наша країна знаходиться в стані 

неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого 

народу за цей час, але він проявив свій незламний дух. Сьогодні на 

Сході України йдуть військові дії. Точаться криваві бої. Там 
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вирішується доля і майбутнє України. Весь народ нашої держави 

об’єднався нині проти російського агресора. Сили АТО 

намагаються протистояти  терористам. На полі битви – захисники, 

воїни. Ярмолинеччина також оплакувала своїх синів,які не 

повернулись з АТО. 

Бібліотекар. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власного  

життя, захищали неньку - Україну. Це бійці, що зі зброєю в руках 

захищали і захищають крихкий східний кордон України. 

Бібліотекар.  Сьогодні ми ще хочемо вам представити фотоальбом 

про героїв АТО, які живуть з протезами з символічною назвою 

«Переможці», який показує 17 мужніх, красивих і сильних 

чоловіків і одну жінку – волонтера наших захисників, які живуть з 

протезами. Вони втратили частини тіла в військових діях на сході 

України, але не втратили сили духу. Тому ці люди є справжніми 

переможцями в багатьох сенсах: над ворогом, над обставинами, над 

болем, над проблемами, над собою. Найпопулярніші бажання 

наших воїнів були подорожі. Більшості хлопцям в їх житті ще не 

вдалося побачити світ, вони рідко бували на морі і дуже мріють 

побачити Європу і США «Переможці» привертають увагу широкої 

громадськості до всіх, хто живе з інвалідністю. Такі люди теж 

мають право зручно переміщатися по місту, спускатися в метро, 

ходити в театри і кіно, подорожувати Україною. Наша 

інфраструктура, будинки, різні установи, тротуари повинні бути 

облаштовані для комфортного пересування всіх людей. 

Бібліотекар. Багато синів нашого міста та району пішли 

виконувати свій обов’язок перед Батьківщиною. Вони з гідністю 

несли і несуть бойову службу в лавах Збройних сил  України. 

Бібліотекар. Нелегка  військова служба. Це ранні 

підйоми,багатокілометрові пробіжки і армійська дисципліна. 

Вітаючи хлопців та чоловіків хочемо зайвий раз підкреслити у 

чоловіків такі якості, як мужність, надійність, сміливість, 

щиросердя і шляхетність. 

Ми бажаємо вам, хлопці 

Друзі наші щирі, 

Гарно всім навчатись 

І жити у мирі! 
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Щоб зростали і мужніли 

Ви кожну годину, 

Щоб батьки пишались вами 

У будь – яку днину! 

Бібліотекар. Щиро вітаємо всіх військовослужбовців з Днем 

Збройних Сил України та бажаємо Вам усім незламної волі в 

подоланні труднощів військового буття. Надійного родинного тилу, 

богатирського здоров’я та звершення всіх ваших мрій і побажань. 

Бібліотекар. А нашим хлопцям для того, щоб стати справжніми 

захисниками. Треба уже зараз готуватися: загартовуватися, 

займатися спортом. І не тільки! Треба ще бути мужніми, 

винахідливими і кмітливими. І сьогодні зможемо переконатися,що 

сильна половина людства дійсно наділена такими якостями. 

Бібліотекар. Сьогодні ми пропонуємо вам здійснити цікаву 

подорож у дивовижний  світ чоловічої сили і краси,  кмітливості і 

майстерності. Тож розпочинаємо наші вікторини з юнаками. 

Конкурс. «Дозвольте представитись» 

Ведучий: Нашим хлопцям необхідно буде представитися. Але це 

потрібно зробити по військовому. Кожен юнак вже познайомився з 

основними вимогами військової служби. Опанували правила 

поведінки, стройовою підготовкою. То ж використовуючи ці 

знання хлопцям необхідно вийти стройовим кроком, привітатися та 

представитися. 

Ведуча: Я думаю, що наш військовий керівник допоможе нашим 

учасникам. 

Ведуча: Так як наш конкурс присвячений армії, то як же обійтися 

без своєрідних тестувань. Наш конкурс називається «Чи готовий ти 

до армії» То ж і запитання будуть про армію, минуле, сьогоднішнє і 

майбутнє життя солдатів. 

Чи готовий ти до армії 

В яких військах ви мрієте служити 

В яких військах ви зустрічатимете слово «Кубрик»  (морського 

флоту) 

Як називається пробіжка на довгу дистанцію в повній екіпіровці 

(Марш кидок) 
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Як в армії називають солдат останніх місяців служби  (Діди, 

дембель) 

Як називають місце для утримання порушників військової 

дисципліни (Гауптвахта) 

Що означає слово «камбуз» (Кухня на кораблі) 

Назвіть найдавніших воїнів України  (Козаки) 

Хто головний командуючий військ України (Президент) 

Головний символ влади козацького гетьмана (Булава) 

Чи є в сучасній армії піхота і як вона називається (Мотострілки) 

Назвіть автора стрілецької зброї, якою озброєна сучасна армія ( 

Калашников) 

Назвіть основний технічний засіб пересування мотопіхоти (БМП-

бойова Машина Піхоти) 

Назвіть основне місце проживання солдат в армії (Казарма) 

З яких частин складається танк (Гармата, башня, корпус,гусениці) 

Конкурс. Вам необхідно швидко та якісно пришити до тканини 

ґудзика. Враховується і якість виконання роботи. Перед вами всі 

необхідні предмети: тканина, голки, нитки, ножиці. Можна 

приступати до справи. 

Ведучий: Сучасні воїни повинні бути добре підготовлені, 

розбиратися в техніці, уміти влучно стріляти А от сьогодні  їм 

потрібно довести, але використовуючи дитячу зброю – рогатку. 

Конкурс – жартівлива вікторина 

1. Син твого тата, але не твій брат Хто це (Я) 

2. Летіли три страуси. Одного вбили мисливці. Скільки 

залишилося (Страуси не літають) 

3. Що знаходиться між містом і селом (Сполучник і) 

4. На що схоже пів яблука  (На іншу половину) 

5. Що можна побачити з закритими очима  (Сон) 

6. Хто відзначає день народження лише раз у чотири роки  (Той, 

хто народився 29 лютого) 

7. Коли чорній кішці легше зайти до будинку  (Коли двері 

відчинено) 

8. По чому лазять, а ніколи не їздять (По драбині) 
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9. Який птах складається з букви та ріки (Іволга) 

10.  Якою хворобою ніхто не хворіє на суші (Морською)  

Конкурс «Інтелектуал» 

1. Які види військ існують в Україні (сухопутні, війська повітряної 

оборони, військово-морські) 

2. Хто є Головнокомандуючим української армії ( Президент) 

3. Де виставляється пост №1 (Біля прапора) 

4. Скільки зірок на пагонах капітана (8, запитання на уважність: не 

на погоні, де їх 4, а саме на погонах) 

5. Капітан 3 рангу це армійський (Майор) 

6. Під яким кущем сидить солдат в той час, коли йде дощ (під 

мокрим) 

7. Який рід військ носять сині берети  (Десантні) 

Конкурс «Медсестри» 

Солдати мають  піклуватись один про одного. І щоб бути 

готовими до всього – будемо вчитися бинтувати поранених 

солдатів. Кожен хлопець підходить до хлопця, який сидить 

перед ним на стільчику. В руках у кожного по моточку бинта. 

По команді ведучого вони починають бинтувати голови 

хлопцям. Хто перший впорається – той переможець. 
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