
Тема: Пам’ятаємо! Перемагаємо! 

Мета: педагогічне спонукання до самовиховання 

моральної стійкості, волі, цілеспрямованості, мужності, 

почуття обов'язку, патріотизму і відповідальності перед 

суспільством. 

Обладнання: мультимедійне устаткування, свічка, 

презентація. 

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів. 

Епіграф: «Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутнього.»  

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація 

 Слово вчителя 

Пам’ять... Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових 

фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і не дає 

померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. А 

ми, молоде покоління, про їхні бойові подвиги, їхнє воєнне життя можемо 

сьогодні дізнатися тільки з їхніх розповідей, кінофільмів, 

творів художньої літератури. 

 Перегляд  відео «Хустина» 

 Аналітична бесіда 

 Вручення символіки 

ІІІ. Оголошення теми, завдань уроку 

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок 

Читець: 

 Війна і смерть – дві сестри, ніби 

пара,  

Які крокують разом вже віки…  

Це – ніби чиясь невблаганна кара,  

Що слід лишає на усі роки.  

Війна… Ти був там? Ні? То ти 

щасливий,  

Бо ти не бачив сльози, біль і кров,  

Не бачив ти, як погляд свій 

зрадливий  

Кидала смерть на юних знов і знов.  

Чи бачив ти, як проводжає мати  

Свого єдиного, не воїна – дитя,  

І молить Бога, щоби дочекати,  

Або за нього дать своє життя?  

Чи чув ти тихий плач дівчини,  

Коли почула вість, що вже нема  

Того, до кого серцем лине,  

І що тепер вона уже одна?  

А може, ти вдовиний погляд бачив,  

Тої вдови, що на руці дитя,  

Що ще недавно тато сина няньчив,  

Сьогодні ж – сирота оце маля?  

Чи хоч у сні до тебе приходила  

Ота проклята усіма війна,  



Яку ще в сорок п'ятім загасила  Чарівна, бажана і прошена весна. 

Учитель: Війна - це 4 роки кровопролитних боїв, це 1418 безсонних днів та 

ночей.  

Війна – це на кожні 2 метри по 22 загиблих. Війна – це 13 загиблих 

щохвилини. За роки війни було повністю зруйновано 1710 міст та 70 000 сіл, 

спалено 6 млн. будинків. Залишилися без дахів над головою – майже 25 млн. 

людей. Країна втратила 30% національного багатства.  

Учитель:  

На захист Батьківщини піднялися всі - і дорослі, і діти. У ці страшні часи діти 

нарівні з дорослими воювали, працювали на військових заводах, допомагали в 

шпиталях та лікарнях. Актори та співаки виступали з концертами перед 

пораненими , намагаючись підняти їх бойовий дух, а інколи, пісні лунали під 

кулеметним вогнем противника.  

Учитель:  

Але найтяжчий тягар ліг на плечі жінок, бо саме жінки проводжали своїх 

чоловіків, саме вони чекали їх до останнього, саме вони отримували 

поховальні листи на своїх синів. Матерям та дружинам поети присвятили свої 

найкращі рядки:  

 

Читець: 

Чуєш…  

Ти чекай мене,  

Над усе чекай,  

Коли смуток огорне,  

Жовтий дощ стіка… 

І в спекотну каламуть, 

В заметіль, у сніг 

Коли інших вже не ждуть 

Вже й забувши їх… 

І коли листів нема 

Із далечини 

Інші вже не ждуть дарма, 

Стомлені вони… 

Повернуся, тільки жди 

І не зич добра. 

Тим, хто каже «Далі йди», 

Вже забуть пора… 

Хай повірять мати й син, 

Що нема мене. 

Друзі втішаться отим 

«Було й промине»… 

Сядуть в коло при вогні 

І ковтнуть вина 

На помин душі. Та ні, 

Ти чекай одна. 

Ти чеканням повернеш 

Із смертельних лав. 

«Поталанило. Еге ж!» - 

Скаже, хто не ждав. 

Не дано збагнути їм 

В літо вогняне, 

Як чеканням ти своїм 

Вберегла мене. 

Як вцілів я, вижив як 



Знаємо без слів. 

Просто ти чекала так, 

Як ніхто не вмів.

Учитель: нарешті настала щаслива мить, коли радісна звістка облетіла всю 

країну: перемога, свята перемога прийшла у наші родини. (Історія свята) 

Читець:  

Весна іде, і переможним кроком  

В тюльпановому вічному вогні  

Йде травень крізь хвилини, дні і роки,  

Несе нащадкам спогади свої .  

V. Підсумок 

Учитель: Давно відгриміли залпи війни, суворий час Великої Вітчизняної 

став надбанням історії. Але не померла слава тих днів, ніколи не зітреться в 

нашій пам’яті велич народного подвигу. Не забути ніколи цього ні нам, ні 

нашим дітям та онукам.  

Багато лиха наробила війна, але не зважаючи ні на що, наш народ переміг. Він 

переміг ворога, який підкорив пів-Європи. День Перемоги - це величне свято 

для усієї держави. Ви, молоде покоління, повинні вшановувати пам’ять тих, 

хто загинув, повинні віддячувати тим, хто залишився живий, ви маєте зробити 

все необхідне, щоб подібне лихо ніколи не повторилося. 

Читець: 

Вічний вогонь палає, 

Дзвонить у долі століть. 

Вічний вогонь закликає: 

Щастя живих бережіть! 

Вічний вогонь клекоче: 

Люди, не треба війни, 

Щоб не вмирали дочки, 

Сестри, батьки і сини.  

 Пісня-відео «Маки» 


