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Мій край чудовий -

 Кіровоградщина, 

Тут народились ти і я.  

Тут над ставком верба й калина 

Чарівна пісня солов'я.           

Із пісні  

 

Шматок землі, ти звешся 

Україною.  

Ти був до нас. Ти будеш після нас. 

                                                                                                                        Ліна Костенко 

  

Мета: виховання національної свідомості учнів і людської гідності, відродження 

паростків духовності, єдності родини; формування рис громадянина 

української держави; виховання глибокої поваги та любові до 

Батьківщини. 

Обладнання: тематична виставка книжок, малюнки дітей, рушники, соняшник, 

різнокольорові стрічки. 

Хід заходу: 

Ведуча  

Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує  місце, 

де народилася, де минуло її дитинство. То родинне вогнище, маленька батьків-

щина кожної людини, де живуть мама, тато, бабуся, дідусь, сестри, брати. І якщо 

скласти маленькі батьківщини кожного з нас — вийде наша велика держава 

Україна. «Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої 

пшениці, медові та молочні ріки... 

Україна — це розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять 

заплакані зорі...» (С. Васильченко) 

Україна — це наша земля, наша країна з багатовіковою історією,   

мальовничою  природою,  чарівною  піснею  і мудрими співучими людьми.  

   

ССИИММВВООЛЛИИ  
Ведучий  

Кожна держава світу має свій герб, прапор та гімн. Це символ держави. В 

Конституції України у ст. 20 говориться: «Державними символами України є 



Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн 

України».  Символ — грецьке слово, означає «знак».  

 

Ведуча  

ГГііммнн — це найголовніша пісня України, в якій виражаються  найсердечніші  

думки і прагнення народу. Автор українського гімну — Павло Чубинський.  Він 

написав вірш ще в 1862 р.  Композитор Михайло Вербицький створив музику до 

вірша.  І в 1885 р. пісня-гімн була вперше надрукована з нотами. З 1991 р. пісня 

«Ще не вмерла Україна» стала гімном нашої незалежної Батьківщини.  

 

Учень 

Слова палкі, мелодія врочиста. 

Державний гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста — 

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва. Заповідь священна. 

Хай чують друзі й вороги, 

Що Україна вічна, незнищенна. 

Від неї ясне світло навкруги. 

   

Слухаємо  і  співаємо  державний  гімн  України 

 

Ведучий  

УУккррааїїннссььккиийй  ппррааппоорр  
Синь українського неба і золото неозорих пшеничних ланів переніс наш народ 

на свій прапор. Кольори ці мають ще інше значення «мир» і «багатство», бо народ 

наш є мирний і трудолюбивий. Працею в поті чола здобував він славу рідній землі. 

Коли ж злі вороги порушували спокій народу-трударя, він ставав воїном. А синьо-

жовтий прапор кликав до бою, перемоги. 

 

Учениця 

Прапор — державний символ.                      

Це для всіх — ознака сили, 

Це для всіх — ознака слави. 

Синьо-жовтий прапор маємо: 

Синє — небо, жовте — жито. 

Прапор свій оберігаємо, 

Він — святиня, знають діти. 



Прапор свій здіймаєм гордо, 

Ми з ним дужі і єдині. 

Ми навіки є— народом 

Українським в Україні. 

 

Учень  

Блакитний колір — це колір води, чистого неба, це символ миру. 

 

Учениця  

Жовтий колір — це колір вогню, сонця, без лагідних променів якого немає 

життя на землі, це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. 

 

Ведучий  

Ці кольори мають значення миру і багатства, бо наш народ є мирний і 

працелюбний. Це підтверджують ст. 1, 18 Конституції України, в яких 

говориться, що Україна є суверенна і незалежна, демократична держава, і 

загальнополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних 

інтересів і безпеки, мирне і взаємовигідне співробітництво з іншими державами.  

 

Учень  

ГГееррбб — тризуб найголовніший із символів.  Слово «герб» прийшло до нас із 

польської мови, а в польську — з німецької. Воно означає «спадщина». Це 

старовинний знак.  Багато століть тому запровадив його в Україні київський князь 

Володимир Мономах. Княжий тризуб зображає старовинну зброю. Нею наші 

прадіди мужньо билися з численними ворогами. Виборювали волю для свого 

народу.  

 

Учень 

Наш герб — тризуб, це воля, слава, сила. 

Наш герб — тризуб, недоля нас косила. 

Та ми зросли, ми є, ми завжди будем, 

Добро і пісню несемо ми людям. 

 

Ведуча  

Народним символом українців є батьківська хата і святий хліб, вишитий 

рушник і материнська пісня, верба і калина, і хрещатий барвінок, дивовижна 

писанка, і вірний своєму краю лелека. Всі вони — наші давні і добрі обереги. 

 

 



Учениця  

Батьківська хата — наша берегиня і родинне вогнище. 

  

Ведуча.     

Кіровоградщина – рідний наш край. Край близький і дорогий кожному, хто 

хоч раз побачив безмежне привілля степу, вдихнув чистого п’янкого повітря на 

луках, почув сюрчання коника в лагідному надвечір'ї. Вітри героїчної історії 

проносились над нашою землею і назавжди залишились в степових могилах, 

німих свідках історії. 

 

1-й  учень   

Золотий Кіровоградський краю! 

Батьківщини частка степова! 

Я для тебе пісню заспіваю 

Свої щирі і прості слова. 

То ж дзвени, мій краю, зерном пшениці, 

 Щоб про Ятрань, про Дніпро і Вись, 

 Про людей, про землю – степовицю 

 Пісні радістю дзвінкою налились. 

 

  Ведуча. 

I дзвенять, дзвенять пісні на берегах Ятрані, Висі, Бугу і Iнгулу, Синюхи і 

Дніпра. I багато з них розповідають про історію нашого краю. Адже жодна з них 

не може порівнятись глибиною і чарівністю з однією написаною книгою – 

великою книгою народної пам’яті – книгою пісень, дум, переказів та легенд. Iз 

покоління в покоління як найбільшу коштовність, як зброю і плуг, хліб і вогонь, 

передають наші земляки перлини народної творчості. А з розвитком науки, 

культури і літератури це багатство поволі спіткалося в спільну духовну 

скарбницю всього українського народу. I кожен, хто доторкнеться серцем до 

народних легенд і переказів про отчу землю, пройметься ще більшою любов’ю до 

рідного краю, до свого народу. 

 Ведуча. 

Степовою перлиною України називають Кіровоградщину – багату родючими 

ґрунтами, славну працьовитими людьми.  Iсторія  Кіровограда і Кіровоградщини 

пов’язана з пам’ятними подіями та іменами уславлених людей. Тут проходив 

колись військову службу Є. Пугачов. Був у наших краях О. Суворов та 

М. Кутузов – полководці, декабрист Е. Оболенський, поети О. Пушкін, 

Т. Шевченко, А. Міцкевич. 



Єлизаветграду судилось стати колискою українського професійного театру. 

Біля його витоків стояли корифеї національної сцени: М. Кропивницький, 

I. Карпенко-Карий, М. Садовський, М. Садовська-Барріотті, П. Саксаганський. 

Перші життєві університети тут проходили поет Д. Бєдний, Ю. Яновський, 

драматург I. Микитенко. По нашій землі, охопленій воєнним полум’ям, пройшли 

фронтові шляхи письменники: О. Гончар, Б. Полевой, В. Биков, 

Є. Долматовський, В. Козаченко. I закономірно, що історія краю знайшла широке 

відображення в багатьох художньо – документальних, прозових та поетичних 

творах. Значну кількість своїх творів присвятили рідному краю і письменники – 

земляки. 

Давайте з ними познайомимось. Ю.I. Яновський – український письменник.  

Народився він у селі Майрово, що поблизу Нечаївки, потім учився і жив у Києві.  

Багато своїх творів присвятив рідній землі, своєму степовому краю.  Такі твори – 

«Вершники», «Мир», «Дума про Британку», «Майстер корабля», п’єса «Дочка 

прокурора», відомі не тільки нашим читачам, але й за кордоном. У своєму романі 

«Вершники» він зображує події громадянської війни в нашому краї «…Загони 

зіткнулись в рідному степу під Компаніївкою».  Він був співцем степу.  В 

Нечаївці бережуть пам'ять про письменника, там створено музей Ю. Яновського. 

 Д.Бєдний писав вірші, байки, пісні, епіграми. «В родных полях – вечерний 

тихий звон. Я так любил ему внимать когда-то…» 

Славна талантами Кіровоградщина.  Багато талановитих поетів дала наша 

земля світу.  Це поети–земляки: Д. Iванов. В. Гончаренко, П. Біба, Бровченко, 

Л. Народовий, В. Базилевський, А. Корінь. Як не згадати українського педагога 

В.О. Сухомлинського, який народився у селі Василівка на Кіровоградщині. Для 

наймолодших він написав біля 1500 художніх мініатюр – казок, оповідань, легенд, 

притч, новел. 

Василь Олександрович Сухомлинський прожив всього 52 роки. «Людина,- 

стверджував великий педагог,- народжується на світ не для того, щоб зникнути 

безслідною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний».   

 

А тепер проведемо вікторину по творчості письменників–земляків. 

1. Коли було створено Кіровоградську спілку письменників України? (1985р.) 

2. Кого з перших літераторів області удостоєно обласної Комсомольської 

премії ім. Ю. Яновського? (В. Базилевський) 

3. Кого з українських письменників–земляків Луї Арагон називав 

«українським Гомером»? (Ю. Яновського) 

4. Хто з наших письменників–земляків надихнув написати роман «Овод» 

Войнич і в якій мірі був прообразом її героя? (Степняк-Кравчинський) 



5. Літературний псевдонім Ю.Олеші, які твори, крім казки «Три товстуни», ви 

знаєте? («Зубило», «Зависть», «Любов», «Розмова в парку», «Видовище», «1 

травня», «Друзі»)  

6. Які твори I.Микитенка, присвячені нашому краю, ви знаєте?  

(Вірші  «Сай»,  «Старий став»,  поема «На чорній землі»,  нариси і 

оповідання «Гордій», «Між кучугурами», «Рекрути», повісті «Антонів 

вогонь», «Брати»). 

 

 


