Від проголошення незалежності до нової України
Мета: актуалізація ідеї соборності та суверенності держави головних передумов розвитку незалежної України; формування та
розвиток

громадянської,

історичної

та

національної

студентів; формування активної громадянської позиції

свідомості
і почуття

патріотизму.
Хід заняття
Викладач. Сьогодні на першому уроці я пропоную створити
газету, яка буде незвичайною - «живою». Ми самі станемо її
видавцями. Тема нашої газети - «Від проголошення незалежності до
нової України». Слово головному редакторові.
Головний редактор. Видавати газету дуже цікава і відповідальна
справа. І відкриває її передова стаття. Давайте звернемося до наших
журналістів. Отже, відкриваємо першу сторінку нашої газети.
Студент 1. Україна незалежна уже 25 років. Хоча в історичних
масштабах цей часовий проміжок незначний, однак наш народ пройшов
тернистий шлях, перш ніж здобути таку омріяну незалежність.
Дорогою ціною дісталася державі незалежність, адже нашому народу
довелося пройти через утиски та довгу героїчну боротьбу за свободу.
Україна - це країна болю і краси, смутку і звитяжної відваги, відчаю і
незламної віри.
Викладач.2016 рік, рік відзначення Україною 25-ліття своєї
незалежності, Український інститут національної пам'яті назвав Роком
Державності - на честь низки історичних подій, які привели до
проголошення, а потім

відновлення Україною незалежності у XX

столітті. Давайте пригадаємо ці історичні події. (На екрані з 'являються
ці дати, студенти розповідають про події, пов'язані з ними)
Студент 2. 22 січня 1919 року - на Софійській площі в Києві
урочисто проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну
державу. З цього часу питання єдності української нації в українській
політичній думці вже ніколи не ставилося під сумнів. Упродовж наступних

десятиліть Акт злуки залишався символом боротьби за незалежну, соборну
державу.
15 березня

1939

року

-

Сейм

Карпатської

України

проголосив Карпатську Україну незалежною державою.
Державною мовою Карпатської України проголошувалася українська.
Державним прапором затвердили національний синьо-жовтий прапор,
гімном оголосили національний гімн «Ще не вмерла Україна».
30 червня 1941 року - в окупованому Німеччиною Львові проголошено
відновлення Української Держави.
16 липня

1990

року

-

Верховна

Рада

Української

РСР

прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Державний
суверенітет визначався

в межах території УРСР (фільм проголошення

незалежності)
24 серпня 1991 року - Верховною Радою Української РСР прийнято
Акт проголошення незалежності України. Історичне рішення було
прийнято абсолютною більшістю: 346 голоси було віддано «за»
проголошення незалежності, лише 1 - «проти».
1 грудня 1991 року - відбувся Всеукраїнський референдум на
підтвердження Акта проголошення незалежності України. Під час
демократичного волевиявлення український народ підтвердив і засвідчив
прагнення жити в суверенній державі.
Сьогодні Україна - суверенна, незалежна, демократична держава.
Викладач. З проголошенням незалежності України змінилося і
ставлення світової спільноти до нашої держави. Викликає повагу той народ,
який уміє відстоювати свою свободу та якому властива національна
самосвідомість. Я хочу, щоб кожен із вас усвідомив свою високу місію та
продовжував прославляти нашу рідну Україну своїми словами та вчинками.
Як ви розумієте національна свідомості українця? То: любов до рідної
землі і свого народу; любов до батьків, вшанування звичаїв і традицій свого
народу; готовність захищати свою державу; повага до Конституції України,
державної символіки; бажання власною працею, розумом і здібностями

примножувати багатства держави, трудитися для її процвітання; повага до
народної моралі і етики; усвідомлення громадянської відповідальності та ін.
Сторінка друга. «ОЙ, ЯКА ЧУДОВА УКРАЇНСЬКА МОВА!»
Головний редактор. Наша мова - багатогранна, хвилююча, ласкава.
Вона

є невичерпним джерелом мудрості, краси, мужності та незламності

духу. Тому ми повинні вивчати її, любити та гідно користуватися її
незліченними багатствами.. Отже, друга сторінка нашої газети присвячується
рідній мові. Це мова, яку ми почули уперше в своєму житті.
Наша мова завдяки своєму лексичному багатству, словотворчими
можливостями здобула світове визнання. Про це свідчить перемога у 1934
році на конкурсі в Парижі, де вона була визнана, поряд із французькою та
перською як найкраща та найбагатша мова світу.
Вірш Хто любить, той легко вчить
Якщо з українською мовою
В тебе, друже, не все гаразд,
Не вважай її примусовою
Полюби, як весною ряст.
Примусова тим, хто цурається,
А хто любить, той легко вчить:
Все, як пишеться, в ній вимовляється,
Все, як пісня, у ній звучить.
І журлива вона, й піднесена,
Тільки фальш для неї чужа,
В ній душа Шевченкова й Лесина,
І Франкова у ній душа.
Дорожи українською мовою,
Рідна мова – основа життя.
Хіба мати бува примусовою?
Непутящим буває дитя!
(Дмитро Білоус)
Викладач. Існує чимало висловів, приказок, прислів'їв, поезій та
пісень про українську мову. Це є свідченням того, що тема рідної мови є
одвічною у творчості письменників та поетів, до неї зверталися філософи
та свідомі громадяни своєї держави. Маю надію на те, що сьогодні,
пригадавши всю велич та красу нашої рідної мови, в наших серцях зміцніє

та духовно наснажиться любов до української мови.
Сторінка третя. «МИ- СВІДКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»
Головний редактор. Дедалі частіше в умовах сьогодення із вуст людей
лунає фраза про те, що ми живемо у складні часи. Однак, східна мудрість
говорить, що часи завжди однакові - люди різні. Ця сторінка нашої газети
присвячена тим людям, які прославляли і прославляють нашу Україну.
( розповідь супроводжується фотографіями на екрані)
Мала

Любов

Трохимівна

(1919-2003)

–

видатний

лікар-кардіолог.

Міжнародний біографічний центр ( Велика Британія) за визначний внесок у
науку включив її ім’я до видання «2000 видатних учених ХХ століття». В
Харкові інститут кардіології носить її ім’я, На Холодній Горі є проспект ім..
Любові Малої
Відома поетеса Ліна Костенко – поетеса, лауреат міжнародних премій, її
твори перекладені багатьма мовами. Наша сучасниця.
Катерина Білокур – представниця « наївного мистецтва». Відомий
французький художник

Пабло Пікассо захоплювався роботами цієї

української художниці. Коли в 1954 році він побачив її картини на
міжнародній виставці , то з захопленням зазначив, що її роботи геніальні і
порівняв її з відомою художницею Серафін Луіс.
Сергій Бубка - видатний український легкоатлет, багаторазовий світовий
рекордсмен, олімпійський чемпіон. Герой України, зараз очолює НОК
України.
Яна Клочкова- чотириразова олімпійська чемпіонка, харків’янка.
Андрій Шевченко – володар «золотого м’яча»
В цьому 2016 році на літніх олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро український
гімнаст Ігор Радівілов виконав складний стрибок, який тепер буде носити
його ім’я. цей надскладний стрибок занесено в міжнародні правила і він
носить прізвище українця.
Джамала – українська співачка, яка отримала перемогу на 61 конкурсі пісні
«Євробачення 2016»

Сторінка четверта. «ВЕСЕЛА СКРИНЯ»
Головний редактор. Залишилася остання сторінка нашої газети. За
традицією це розважальна сторінка. На ній звичайно пропонуються
кросворди, тести, анкети, гуморески. І ми пропонуємо вам невеличку
вікторину, пов'язану з історією нашої держави.
Запитання
1. Коли утворилася незалежна держава Україна? (24 серпня 1991 р.)
2. Коли було прийнято чинну Конституцію України?(28 червня 1996 р.)
3. Назвіть свято, яке символізувало об'єднання України? Як зараз
називається це свято? ( День Соборності, 22 січня)
4. Хто ця відома українська художниця, картинами якої захоплювався
Пабло Пікассо? ( Катерина Білокур)
5. Назвіть символи державності України.?( Державний Прапор України,
Державний Герб України, Державний Гімн України).
6. Про що йде мова у такому вислові: «Кордони можна відновити. А
якщо втратити..., то це навічно». Що втрачається навічно? (Мова народу)
7. Яка обов'язкова вимога

була

до того,

хто

вступав

до

козацького війська? (Знання української мови)
8. Український рекордсмен, який встановив багато світових рекордів зі
стрибків з жердиною ? (Сергій Бубка)
9. Хто був, є і залишається в серцях українців Кобзарем? (Т. Шевченко.)
Звучить пісня «Україно, Україно... » (муз. і сл. Т. Петриненка).
Викладач. От і завершується наш урок. Сподіваюся, що тема, яку ми
обговорювали сьогодні, залишить у ваших серцях безмежну любов до
своєї держави і ви пишатиметеся тим, що ви – українці. Бережемо свою
рідну землю та її святині!
.

