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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор школи              А.О.Деркач 

«_____» січень 2017р. 

Тиждень вчителів історії та правознавства 

(23.01-27.01) 

№ Виховний захід Вчитель Час проведення Місце 

проведення 

1. Відкриття тижня історії та 

правознавства 

Загальношкільна лінійка 

до Дня Соборності 

«Україна – єдина, цілісна 

і неподільна» 

Дерлюк І.В. 23.01.2017 
Вестибюль 

школи 

2. Виставка малюнків, 

плакатів на історичну 

тематику «Історія в 

подіях і датах» 

Вчителі історії 

 

Протягом 

тижня 
2-й поверх 

3.  Випуск історичного 

альманаху  

«Історія – це цікаво» 

Дерлюк І.В. 23-27.01  

4. Презентація правових 

проектів «Збудуй свою 

державу» 

Курдельчук В.Л. 27.01 
9-В клас 

(1-й урок) 

5.  Круглий стіл «Україна на 

карті світу»  
Смусь О.І 25.01 

9-ті класи 

 

6. Радіогазета «Події січня в 

історії»  
Дерлюк І.В. 23.01  

7. Пізнавально-розважальна 

гра з правознавства Курдельчук В.Л. 26.01 

Актовий 

зал 

8-9 класи 

8. Літературно-музична 

композиція «От де люди 

наша слава, слава 

України» присвячена 

героям Крут 

Ходорчук О.М. 27.01 

Актовий 

зал 

9-11 класи 

9. Закриття тижня історії та 

правознавства. 

Підведення підсумків. 

Вчителі історії 

 
27.01 

Актовий 

зал 
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23 січня 2017 року  у стінах нашої школи була проведена лінійка 

присвячена Дню Соборності України. Учні 5, 11класів ще раз нагадали усім, як 

22січня 1919 у Софіївському соборі Києва відбувалася церемонія злуки УНР та 

ЗУНР. У присутності десятків тисяч киян В.Винниченко проголосив Декларацію 

про об’єднання двох частин українських територій. 

 

Господи Всевишній! Я благаю 

Дай нам сили жити із Хрестом 

Об’єднавши з краю і до краю 

Україну ниткою – Дніпром 

Боженьку, хай матінка колише 

Діток в мирі… Їм пісень співа 

І ніхто не мре в «режимі тиші» 

І нікого Град не побива 

Боже, хай свідомі до загину 

Пліч-о-пліч, рукою до руки 

Ми з колін зведемо Україну 

Сильну і соборну на віки…      

     (Дерлюк І.В.) 

 

 

 

Відзначаючи День Соборності України, ми не тільки віддаємо шану 

минулому. Ми по новому переосмислюємо тернистий шлях становлення 

української держави. Високу ціну і не переборне бажання кожного свідомого 

українця жити у свої суверенній, незалежній, соборній державі. 
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Виставка малюнків, плакатів на історичну тематику 

«Історія в подіях і датах» 



5 
 

 



6 
 

З 23.01 по 27.01.2017 р у стінах нашої школи було проведено тиждень 

історії, протягом якого учні 11класів зібрали і впорядкували збірку цікавих 

фактів з історії України. Особливість даного видання полягає у тому, що воно 

може бути використане як додаткове джерело інформації на уроках історії.   

 

 

 

 

Історичний альманах 

Історія –це цікаво                            

 

 

 

                                    

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Виконали учні 11-А, 11-Б, 11-В класів 

Керівник: Дерлюк І.В. 
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Україна на карті світу,                                                                                 

українці в світі. 

 Вступне слово вчителя 

   Наша держава Україна – одна з великих країн у світі. Площа її території -   603 

тис.км2 і кількістю населення - 48 млн. чол. Розташована майже в центрі Європи 

. На території українського Закарпаття стоїть пам’ятний знак, що позна-чає центр 

Європи.  Україна має багату і славну історію, яка є складовою частиною світової 

історії . В різні історичні часи українці робили значний вклад у світову культуру 

, збагачуючи європейську і світову цивілізацію. Україна має чудову природу, 

родючі чорноземи , багатоводні ріки, земні надра, а саме голо- вне трудолюбивий 

народ. І ці багатства нашої землі з давніх часів приваблювали войовничих 

сусідів. Вони зазіхали на наш край, чинили грабіжницькі напад і війни, 

захоплювали людей в полон , грабували, палили, руйнували міста і села, несли 

кров і сльози нашим предкам. 

 

1 учень   Але були в історії часи, якими ми гордимося . Так уже в ІХ –Х ст. через 

територію України проходив важливий водний шлях по Дніпру  «Із варяг у 

греки»,  тобто з Скандинавії у Візантію через територію Київської Русі . А за 

часів Ярослава Мудрого авторитет Києва був такий великий, що європейські 

государі один перед одним просили у князя руки його дочок, або своїх дочок 

віддавали заміж за синів Ярослава .  Його навіть називали «Тестем Європи». Його 

діти, як і сам Ярослав були письменні, виховані в християнських звичаях .  Так 



8 
 

донька Анна Ярославівна вийшла заміж за французького короля Анрі. Їдучи до 

Франції вона взяла із собою книгу – слов’янське Євангеліє. Як стверджують 

деякі дослідники, на цьому Євангелії Анни Ярославівни французькі королі 

складали присягу. Нині книга зберігається в Реймсі. Після смерті чоловіка 29-

річна Анна допомагала малолітньому синові Філіппу І керувати державою. 

Відомі документи, на яких стоять її підписи. 

 

2 учень  З часом коли Київська Русь ослабла, розпалась на окремі князівства, 

стала жертвою монголо-татар.  Але через запеклу боротьбу наших предків 

монголи понесли значні втрати . Хан Батий не досяг поставленої мети: заволо- 

діти Європою. Таким чином Русь врятувала народи Європи від страшних 

ворогів, сама була спалена, знищена, обезлюднень і, майже  на 2,5 століття 

опинилася під монгольським ігом . 

 Починаючи із ХІV активізували вторгнення в українські землі  сильніші сусіди 

з усіх боків . Особливо добивались українських земель Польща, Угорщина, 

Литва, Московська держава, яка зміцніла на руїнах Київської Русі  і вже до кінця 

ХІV століття всі українські землі були поневолені і розділені цими державами 

між собою. 

  Знемагали в неволі українські селяни і ремісники, мало того, що важко працю-

вали на чужинців, а ще і терпіли постійні вторгнення різних ворогів на Україну, 

які на нашій землі випробовували свої сили.  

 

3 учень        Усі віки ми чуємо брязкіт зброї,       
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                     Були боги у нас, і були герої.           

                     Який нас ворог тільки не терзав,       

                     Але говорять: «Які руїни Трої»,       

                     Наш Київ з попелу не раз вставав . 

Вчитель. Ніхто в світі не уявляє собі Україну без козацтва, Запорозької Січі. Тут 

витоки нашої державності, нашої вольниці і надії, нашої демократії.                                                

                     Звучить пісня «Гей ви козаченьки» 

    4 учень  Я - мала частина України :щастя,  

                  горя, усмішок і сліз. 

                  Прабатьків прославлена дитина , 

                   Що воздвигли Запорозьку Січ. 

                  Тих,хто мужньо бились з татаркою 

                   Ой не легко йшли в чужий ясир! 

                   Їхню міць пізнав на полі бою, 

                  Не один наїзник бузувір! 

 

                        

                 Скільки дерево оте було обрубано, 

                 Зрубано, підважено з основ. 

                 А воно і скривджено й порубане, 

                 Проростало і зростало знов. 
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                 І пустило паростки по світі , 

                 І безсмертя сила проросла 

                 В добрих діях,його вічних дітях 

                 Із прапредків духу джерела 

 5 учень В цьому навчальному році  на уроках історії України  ми, восьмикла- 

сники, вивчили дуже цікавий в історії нашого народу період козаччини, героїчної 

боротьби наших предків за волю Україну в ХVІІ ст. під проводом видатного сина 

України, видатного патріота, державного діяча Богдана Хмельницького. 

Хмельницький був надзвичайно здібний дипломат .У важких умовах війни він 

налагоджував добрі стосунки з сусідніми державами,  Кримським ханством, 

молдавським і трансільванським володарями, московським царем і правителем 

Англії - Кромвелем, венеціанським правителем і турецьким султаном. 

 

  Під його мудрим керівництвом Україна здобула незалежність і в неймовірно 

несприятливих зовнішніх обставинах Гетьманщина проіснувала майже 100 

років. 

Бесіда « В чому заслуга Пилипа Орлика» 

6 учень А якщо говорити про національну освіту і мудрість, то її колискою була 

теж Запорозька Січ. Тут виникли перші світські школи , серед козаків було 

освічених людей. А Пилип Орлик, який у 1710 році був обраний гетьманом 
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України , написав Конституцію козацької республіки . Це була перша 

демократична Конституція в Європі . Це викликає у нас українців національну 

гордість.  

Вчитель  Безперечно, ми повинні знати свою історію, адже  історія – це душа і 

біографічний храм народу, історія – це візитна карта народу, його вічний дух і 

вогонь.                                                                                                                                  Цілий 

світ знає Настю Лісовську, уродженку Рогатина, славнозвісну Роксолану, яка 

стала дружиною турецького султана, захищала нашу землю і наш народ . Турки 

і татари  в ті  часи не чинили грабіжницьких набігів на нашу землю        ( «край 

улюбленої ханум»). 

7 учень    Дитя селянське з царственним чолом , 

                 Кохана жінка грізного султана - 

                 Коли тебе забрали у полон, 

                Хто дав тобі імення - Роксолана? 

                Курився шлях, чужі іржали коні, 

                Твій рід поліг в нерівному бою. 

                А вслід тобі дивилися ікони, 

                Лиш Божа Мати схожа на твою. 

8 учень  Нелегка доля судилася Україні. Тернистим був шлях її державності, вона 

не раз нищилася ворогами. Так було і в 1764 і 1775 роках, коли за наказом 

російської імператриці Катерини ІІ було знищено Гетьманщину і Запорозьку Січ.                                                                                                                                           

Це – і Українська Народна республіка 1917-1919 рр., яка свої зблиском оживила 

прагнення до волі  цієї знедоленої нації, але знову була розтерзана і потоплена в 

крові чужинцями . Це і проголошена соборна Україна 30 червня 1941 р., яка 

проіснувала декілька днів і була підступно розстріляна фашизмом. 
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Вчитель  І вся ця слава України, її герої  були затавровані і знищені. І довгий час 

Україна та її національні символи залишались невідомими навіть своєму 

народові. 

І ще одна трагічна сторінка нашого українського народу і про це не можна не 

згадати сьогодні. Це українська еміграція. 

Першим українськими емігрантами (тобто втікачами з рідної землі через 

переслідування, репресії і терор з боку московських властей) були козаки на чолі 

з І Мазепою і П.Орликом в 1709 р. Із тих пір доля почала розкидати наших 

співвітчизників по всьому світу . Одні рятувалися від переслідувань чужинців, 

які поневолили Україну, інші шукають кращої долі через безземелля, злидні і 

відчай . 

З середини ХІХ ст. десятки тисяч селян з Західної України вирушили в чужі краї 

. А наприкінці ХІХ ст.. почалася масова еміграція в українців до Канади, США, 

Бразилії і навіть Австралії . В 90-х рр..ХІХ ст. із Західної України за океан 

емігрували більше як 250 тис. осіб. Вони свято вірили, що вітчизною нова земля 

для них стане тимчасово. Але не так сталося як думалося. Більшість з них своєю 

нелегкою працею перетворили безлюдні  дикі чагарі, степи і прерії в чужих 

землях на родючі ферми, квітучі міста і назавжди залишилися, а чужині. Але їхні 

нащадки з покоління в покоління передавали спогади про землю предків – рідну 

Україну . 
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 І тільки в піснях передавалась туга, жаль і глибокий відчай за рідним краєм, як 

у пісні в еміграції  «Чуєш брате мій». 

  9 учень Друга хвиля еміграції з України була викликана війною, яку розв’язала 

більшовицька Росія щодо України в 1917-1920 рр. 

А третя могутня хвиля еміграції почалася вході Другої світової війни. І після 

війни багато українців волею долі опинились на території країн Західної Євро- 

пи. Серед них були насильно вивезені гітлерівцями під час війни на примусові 

роботи до Німеччини, військовополонені в концтаборах . Вони знали, що після 

повернення в СРСР (додому) їх чекають допити, нові, тепер уже сталінські, 

концтабори.  Багато учасників національно-визвольної боротьби втікали з рідних 

країв через переслідування за кордон. Підрахунки показали , що на кінець ХХ ст. 

на трьох українців проживаючих на території своєї держави припадає як мінімум 

один українець, що мешкає за її межами. 

 

 10 учень Найбільша діаспора українців в Канаді – це понад 1 млн. чол. Серед 

них є державні діячі, вчені, інтелігенція, робітники, фермери. Вони видають 

українською мовою журнали , газети , мають канали на телебаченні українською 

мовою, школи українського хорового мистецтва, театральні трупи та бібліотеки.  

Багато українців були переселені російським царизмом на Дон, Кубань, Північ-   

ний Кавказ, Далекий Схід, Казахстан. Саме на Далекому Сході вони компактно 

заселили та освоїли величезну територію, що увійшла в історію під назвою  

«Зелений клин».  
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 А скільки нашого люду було насильно депортовано в ці краї на заслання, у 

в’язниці сталінським режимом. 

  Це мабуть про наш народ сказано «Нашого цвіту багато – багато по всьому 

світу»  

                          Звучить пісня «На Україну повернусь» 

Вчитель Коли ж у 1991р. Україна здобула незалежність , то радості , що 

переповнювала українців усього світу не було меж. 

 Активізувалися взаємовідносини українців всього світу. У серпні 1992 року в 

Києві відбувся Всесвітній форум українців. Були розглянуті питання співробі- 

тництва  світового українства, його об’єднання навколо ідеї державності 

України. У 1997 р. відбувся другий Всесвітній форум . Українці, розкидані 

лихоліттями по всьому світу, всіляко допомагають у розбудові незалежної 

України (І як приклад допомоги тепер Уляна Супрун, в.о. МОЗ). 

 Україна, як одна з великих держав Європи, бере участь у розвитку загально -

європейського процесу. Вона є активним учасником ООН,членом Ради Європи, 

членом Міжнародного Валютного фонду . Світ усе більше дізнається про 

Україну, а Україна в свою чергу активно інтегрується у світовий економічний та 

культурний простір . 
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Вчитель.  Діти,  всі ви знаєте в якому важкому становищі перебуває нині  наша 

Україна. Вже майже три роки як підступна сусідня держава Росія розв’язала 

жорстоку війну проти нас . Нахабно відібрала Кримський півострів, окупувала 

частину Луганської і Донецької областей. Ворог щоденно обстрілює мирні 

міста і села, позиції захисників української землі  з великокаліберної зброї. 

Тисячі людей загинули і стали інвалідами через важкі поранення . В цей  

важкий час майже весь світ підтримує Україну. Більшість європейських держав 

наклали на Росію санкції, надають матеріальну допомогу і моральну підтримку 

Україні. Багато важкопоранених бійців перебувають на лікуванні і реалібітації 

в  США, Ізраїлі, Німеччині, Фінляндії, Литві, Естонії та інших державах. Ми 

віримо в перемогу .Бо справедливість перемагає завжди.  

Памятаймо, що в знанні – сила і мудрість народу .  І ми щоденним наполегли -

вим навчанням  маємо примножувати бездоганну криницю знань, звеличувати 

економічну і духовну велич України, знайти своє гідне місце серед цивілізова- 

них країн світу ! 

                                   Звучить пісня «Червона калина» 
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Презентація правових проектів «Збудуй свою державу» 

З метою патріотично-правового виховання, вчитель правознавства 

Курдельчук В.Л щорічно проводить проект-гру “Побудуй свою державу”. 

Залучаються учні 9-х класів. Гра проходить в три етапи: 1.Підготовчий 2. 

Створення проекту 3.Захист проекту. 

         На першому етапі учні обговорюють завдання вчителя, а саме: 

1. Назва держави, яку вони створюють. 

2. Державні символи. 

3. Закони, за якими вони хочуть жити. 

Другий етап учні виконують проекти на ватмані, де втілюють свої бачення 

майбутньої держави, проявляють креативність у підготовці проекту. 

 На третьому етапі проходить захист творчих робіт – проектів, де учні 

розкривають суть назви держави, чому саме такі державні символи вони обрали 

і закони, які вони створили. Діти з-задоволенням розказують про створені ними 

держави, що в майбутньому допоможе їм стати гідними будівниками держави 

Україна. 
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        Турнір юних правознаців 

Виховна мета : виховати в учнів прагнення до поглиблення своїх 

правових знань, сприяти поширенню правової культури та освіченості в 

учнівському середовища. 

Місце проведення правознавчого турніру : актова зала. 

Обладнання : два столи для команд, стіл для членів журі, стільці для вчителів, 

гостей школи і вболівальників, дві сигнальні лампочки, мультимедійна дошка, 

проектор, стінгазети, плакати з написами афоризмів і висловлювань відомих 

людей про закон і законність, дипломи для команд, синьо-жовті прапорці, синьо-

жовті надувні шари, чисті аркуші паперу, роздатковий матеріал, ручки. 

У правознавчому турнірі « Юні знавці права » беруть участь команди учнів 9 – 

А і 9 – Б класів, ведучі, члени журі, вчителі, вболівальники. 

 

 

Ведучий 1. 

Країн на світі є чимало – 

Великі, дружні і малі. 

Ми ж вирушаємо у Право – 

Країну мрій людей всіх на Землі. 

Ведучий 2. 
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Хоч не знайдеш її на карті, 

Вона ж - порадник добрий у житті. 

Дає знання громадянина 

Заради спільної мети. 

Ведучий 1. 

Щоб розквітала ненька Україна – 

Ведучий 2. 

Велика, рідна, мила Батьківщина. 

Презентація ( пісня ) 

Ведучий 1. 

Добрий день! 

Ми раді вітати всіх, хто зібрався у цьому залі, – юних правознавців. 

Вітаємо майбутніх юристів і просто правослухняних громадян на нашому 

турнірі. 

Ведучий 2. Сьогодні, напередодні Всеукраїнського тижня права ви 

зможетеперевірити, як добре Ви знаєте свої права та обов’язки. 

 

Ведучий 1. 

Мораль і Право, Право і Закон – 
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Рушійні сили для життя людини. 

А їх знання надасть нам вірний тон 

У розвитку держави України! 

 

Ведучий 2. 

Регулювати світ людських стосунків, 

Впровадити державницький процес – 

Все в правознавстві міститься в рахунку: 

Розумно й чесно твориться прогрес. 

Ведучий 1. 

Сьогодні на нашій сцені виступатимуть ті, хто через декілька років стане  

а стражі закону: майбутні юристи, судді, прокурори, адвокати. 

Ведучий 2. 

Турнір буде проходити у формі змагання. Отож, просимо привітати оплесками 

нашу першу команду - «Юні правознавці», учнів 9 – А класу! Нехай переможе 

сильніший! 

Ведучий 1. 

Просимо привітати оплесками нашу другу команду - «Феміда», учнів 9 – Б класу! 

Ведучий 2. 

Поважні знавці права і закону. 

Обладунок Ваш – ввічливість і люб’язність, 

Увага й доброзичливість. 

Ведучий 1. 

Будьте тричі гідні великого звання! 

Хай переможе найсильніший! 
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Уже традиційною є проведення у нас  в    школі турніру юних правознавців. 

Кожен рік ми відзначаємо кращу команду серед 9 класів або 10 класів. 

Пропонуючи учням цей захід ставлю таку мету: перевірити якість засвоєних 

знань, формувати громадську компетенцію школяра через  навчальну, 

дослідницьку і комунікативну компетенцію, вміння на практиці  

використовувати набуті знань .       

 На першому етапі (підготовчому ) дається завдання кожній команді  

підготувати привітання, назви команди, емблему і випустити плакат-рекламу  

своєї команди.    

  На другому етапі підготовки діти повторюють вивчений матеріал  і 

складають запитання іншим командам. Кожне питання характерне для  різної 

суспільної групи: сім’ї, родини , друзів, класу, вулиці, школи, держави.   

Запропоновані теми розглядаються в морально-етичному, правому, історико-

культурному аспектах.                                                  
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Сам конкурс проходить такі етапи:                                                                                                                                  

1) привітання команд;   

2) конкурс запитань і відповідей;     

3) конкурс художньої творчості команд;    

4) конкурс» «Ти мені, я тобі»;        

5) конкурс малюнку «Феміда»;  

6) конкурс вболівальників;        

7) конкурс  «Шерлок  Хомс» (знайди людину за описом в залі);     

8) підбиття підсумків, виступ журі.   

Під час першого конкурсу учні продемонстрували своє таланти. 

Привітання команд були у віршованій формі з піснями і танцями. 
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Другий конкурс був на знання учнів матеріалу за 9 клас з правознавства. 

Ведуча задавала запитання різного ступеня важкості з пройденого матеріалу 

програми 9 класу. Відповіді були чудові. Кожна з команда намагалась дати, як 

можна більше правильних відповідей.  

В третьому конкурсі  художньої творчості учні 9-А класу команда 

‘Фіделіс’ 

продемонстрували сценку на правову тематику (за що, отримали найвищий бал), 

учні 9-Б класу проспівали пісню, а учні 9-В – танець, показавши цим, що не 

тільки знання з юриспруденції, але й різноманітність своїх захоплень. 

В четвертому конкурсі кожна з команд задавала запитання суперникам , 

які заздалегіть підготували узгодивши з ведучою. Команди достойно справились 

із цим завданням. Запитання були з усього вивченого матеріалу з програми 

правознавства в 9 класах. 

Запитання до команд: 

1. Акт законодавчого органу влади, який має вищу юридичну силу щодо 

інших нормативно-правових актів. ( закон ) 

2. Здатність особи своїми вчинками набувати та реалізовувати права та 

обов’язки. (дієздатність) 
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3. Особа, яка перебуває у сталих юридичних зв’язках із конкретною 

державою, що знаходить вираження саме в наявності відповідного 

громадянства. (громадянин) 

4. Певні правила соціальної поведінки людини, що сформувалися в 

суспільстві, порушення яких призводить до морального осуду. (мораль) 

5. Форма життєдіяльності людей, що склалась історично й відокремилась 

від навколишньої природи. (суспільство) 

6. Особа, яка немає правового зв’язку з жодною державою. (апатрид) 

7. Особа, яка не досягла 18-річного віку. (дитина) 

8.  Норми суспільного життя, які визначають дії людей, організацій, 

колективів у певних життєвих ситуаціях. (правила) 

9. Конституційний принцип, за яким особа не вважається винною, доки її 

вина не буде доведена. (презумпція невинуватості) 

10.  Сумлінне виконання особою діючих правил поведінки. (дисципліна) 

11.  У світовій практиці спосіб отримання громадянства за народженням. 

(філіація) 

.
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П’ятий конкурс був надзвичайно веселий тому, що завдання швидше було 

гумористичне, а саме з зав’язаними очима намалювати богиню Правосуддя 

«Феміду». 

В шостому конкурсі вболівальників оцінювалась підтримка команд і 

плакати, які були заготовлені напередодні. Вболівальники всіх команд дружньо 

підтримували своїх фаворитів. 

В конкурсі ‘Шерлоків’ було поставлене завдання: за описом який був 

даний ведучою знайти людину в залі. Найспритнішими виявились представники 

9-А класу команда «Фіделіс», які серед присутніх найшвидше відшукали 

потрібну людину. 

 

Роботу команд оцінювало журі, яке відмітило високий рівень підготовки 

учнів до турніру, їх креативність, науковість і особистий підхід до кожного із 

завдань. 

Захід підтвердив підготовку до взаємодії з соціальним середовищем тому, 

що передумовою формування та розвитку правосвідомості, особистості є на сам 

перед правова освіченість і здатність керуватись відповідними знаннями в 
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умовах сучасного суспільного життя, що досягається засобами громадянської 

освіти та вихованням. 

Вірш учениці. 

Я маю право жити на землі, 

Творити, дихати, учитись. 

Примножувать багатства всі її, 

Своєю Україною гордитись. 

Я маю право Україну прославляти, 

Боротися за неї і за честь стояти. 

Безкрайнії поля її любити, 

І щовесни журавликів із вірою зустріти. 

Я маю право на веселку й на весну, 

На щедру осінь і на тепле літо, 

На зиму, так безмежно чарівну, 

І на лани із стиглим житом. 

На золотаве сонце в небесах, 

Що щедро Україну зігріває. 

На соловейка спів в гаях, 

І на любов батьків, безмежну і безкраю. 

                                            Робота журі 
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Ведучий 1. 

Дякуємо капітанам команд за відповіді. А зараз, поки наше компетентне 

журі підсумує результати конкурсів і оголосить переможців правознавчого 

турніру, до вашої уваги пісня ( Ми твоє майбутнє Україно ) у виконанні ( Ірини 

та Марини Човганюк ). 

Ведучий 2. 

Просимо оголосити результати правознавчого турніру. Слово надається … 

Ведучий 1. 

Вітаємо команду з перемогою…. 

Ми з вами сьогодні провели чудовий турнір правознавців. Пригадали свої права, 

побачили реальне рішення різних ситуацій, які трапляються з нами в 

повсякденному житті. 

Ведучий 2. 
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Права та закони супроводжують людину все її життя. Тому знання правових 

норм, вміння користуватися ними може суттєво полегшити життя, допомогти 

нам у вирішенні життєвих проблем. 

Ведучий 2. 

Знаючи свої права ми все ж таки, зможемо захистити себе у майбутньому. Адже 

саме в правовій державі ми станемо повноправними й активними громадянами 

своєї країни. 

 

У грі перемогла команда 9-А класу «Фіделіс», яка найкраще розкрила свій 

творчий потенціал і вміння застосовувати набуті знання на практиці.  
 

 

Сценарій тематичного вечора 

"Під Крутами пішли в безсмертя» 

Мета: Розкрити суть, причини трагедії під Крутами, виховувати в 

користувачів інтерес і повагу до історичного минулого своєї країни, до борців 

за незалежність України. 

Оформлення: На столі хліб на рушнику і червона калина, свічка, прапор 

України. Виставка книг «Під Крутами пішли в безсмертя». 
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        Учитель: Сьогодні ми запросили вас до зали учні 10-А, щоб 

вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої 

держави..Було багато величних історичних подій в Україні, але була й подія, що 

займає окреме місце-29 січня… Є така дата в нашій історії. Дата, полита кров’ю 

    Дата нерозривно пов’язана зі словом Крути, яке ще вчора нам, 

українцям, ні про що не говорило. Та звідки нам було знати, що назва станції 

уособлює героїчний подвиг цілого покоління, яке піднялося на захист 

української державності. 

     Коли більшовицька Росія у грудні 1917 року розв’язала війну проти 

Української Народної Республіки і з переможним наступом пішла на Україну, 

триста юнаків-студентів виступили на зустріч шеститисячній орді 

.   Ще на початку січня українське студентство Університету Святого 

Володимира  і новоствореного Українського університету вирішило створити 

курінь січових стрільців. До них приєдналися учні другої Української гімназії. 

Не віриться, як могли ці п’ятнадцятилітні юнаки – ваші однолітки, котрі ще не 

вміли тримати зброї,фактично неозброєні довгий час стримували могутні сили 

ворога.     
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Ведуча 1: Це правда: кров з каміння може змити дощ, червона місяця 

хустина може стерти, але наймення ваші, багряніші від рож, горять у просвіті 

на плитах незатертих. 

Ведучий 2: Супроти чужої навали, 

Супроти смерті – в стужу, сніг, 

Ось тут вони, ось тут стояли 

І всього жменька – триста їх. 

Ведуча 3: Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до 

сьогоднішнього дня та спить в знаних і безіменних могилах розкиданих по 

рідній і чужій землі – ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ. 

 

Ведуча 1: Цвіту нашого народу, його славним синам і дочкам, що в 

розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що є в 

кожного з нас – життя – ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ. 

Ведуча 2: Тим, кого в умовах більшовицької тиранії ми повинні були 

забути і викреслити з своєї пам’яті і історії, героям, що впали в страшному бою 

під Крутами – ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ. 
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Учень: Добре кажуть: „Хто не знає свого минулого, не вартий свого  

майбутнього”. І це дійсно так, бо так само, як дерево тримається на землі своїми 

коріннями, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає 

минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Але ж 

людина не перекотиполе, і, як сказав у своєму романі Павло Загребельний: „На 

порожньому місці роду не заснуєш”. Саме тому ми повинні знати історію . А 

історія наша полита кров’ю і сльозами. 

Учениця: 

Сьогодні безкровно на диво вікам 

Будується наша Вкраїнська держав              

Її незалежність потрібна всім нам                         

І ми помилятись не маємо права. 

Історія наша нам більш не простить, 

Забудьмо зловіснії сварки і чвари. 

Як зрадим Вкраїну в цю жадану мить, 

Нам знов не минути всім Божої кари. 

Згадаймо, як предки боролись колись, 

В боях здобували і волю, і славу; 
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Як річеньки крові за край наш 

лились, За рідну Вітчизну, 

Вкраїнську державу. 

Учень: Багатовікова історія українського народу, насамперед літопис 

життя і смерті народу-великомученика, на долі якого було досить лиха... 

Майже кожне століття, як свідчать давні джерела, розпочате голодними 

роками, наслідками епідемій, спустошливими війнами, чужоземними 

навалами. 

Людина має пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати 

історію свого народу, його мову, культуру. 

Учениця: 

І знов, у котрий це вже раз,  

Зійшлися ми в одній родині,  

Щоб пом'януть той славний час,  

Коли в офіру батьківщині 

Себе принесли кращі з нас. 

Нема любові понад ту, 

Що окропила кров'ю Крути,  

І ту гарячу кров святу 

Повік Вкраїні не забути. 

Учень:У пам’яті кількох народів зберігається історія про 300 героїв, що 

загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків це були 300 

спартанців при Фермопілах, у грузинів – 300 арагвійців на підступах до Тбілісі, 

а в українців – 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під Крутами. 

29 січня 1918 року назва невеликої станції, що розташована на 

Чернігівщині уздовш лінії Бахмач – Київ, ознаменувала відлік нового духовного 

злету нації, який уже протягом майже століття є націонольним символом для 

десятків поколінь борців  за свободу та незалежність. Вже 25 січня 1918 року на 

засіданні Української Центральної Ради було прийнято IV Уніварсал, який 

проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте 

більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого „молодшого брата”. 
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Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє п’ятитисячне 

військо під проводом Муравйова на Київ. 

 

Учениця: 

 Послу хай, як шумлять жита, 

Де стільки літ буяли січі І 

смерть дивилася у вічі , І 

воля марилась свята. 

Послухай стогін і збуди 

Порив душі, надії Квіти ; 

Чиї сини, чиї ми діти, 

Спитай і сам себе суди. 

Земля кипіла навкруги 

Вмирало юне покоління… 

Послухай, стогне як коріння , 

Котре зрубали вороги. 

У боревій доби , 

Щоб скрипіння не зміліло, 

Безсмертя дух освятить тіло –  

І совість стане на диби. 

Послухай вікові пісні 
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І власну вимости дорогу, І 

присягни собі і Богу, 

Що не відступиш у боротьбі. 

Бо кличуть сурми й солов’ї  

Для внуків воля – краща доля 

Одна є мати – Україна, 

Як син, ти захисти її. 

Учень: Поїзди, проходячи повз цю маленьку станцію, стишують хід, а в 

день, коли сталася трагедія, тривожно сигналять... Немов будять приспану й 

присипану порохом забуття за часів СРСР нашу пам’ять про тих, хто поклав 

голову в цих полях, захищаючи незалежність молодої Української держави. 

Передчасно зів’ялий цвіт, юні романтики... 

               Звучить пісня Павла Дворського  «Балада про Крути». 

 

 

 

Учень: Лише 300 українських юнаків – добровольців виступили на 

захист Української Народної Республіки і прийняли на засніженому 

чернігівському полі нерівний бій із майже п’ятитисячною армією більшовиків. 

Основу українських добровольців складали бійці, створених за ініціативою 

молодіжного Братства Українських Самостійників Юнацької школи ім. 

гетьмана Б.Хмельницького та Студентського куреня ім. Українських Січових 
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Стрільців – переважно студенти Київського університету, Київського 

політехнічного інституту та учнів старших класів київських гімназій. 

Учениця: 

Ще юнаки, ще майже діти,  

А навкруги і смерть, і кров. 

«На порох стерти, перебити!»  

Іде на Київ Муравйов. 

 

Полків його не зупинити, 

Та рано тішитесь кати:  

Коли стають до зброї діти,  

Народ цей – не перемогти. 

 

Славних хлопців-добровольців зібралося триста,  

А дорога, наче доля, – коротка, терниста. 

Ой ви, Крути, ой ви, Крути, заступіть собою,  

Бо проллється кров юнача цілою рікою. 

 

Учень: Не наважуючись зустріти ворога у Бахмачі, де перебувало до 2 

тис. по- більшовицькому налаштованих робітників, Аверкій Гончаренко 

наказав відступити до залізничної станції Крути і зайняти оборону. Туди вони 

дісталися вже 28 січня 1918 р. Позиції, розташовані за кілька сотень метрів від 

самої станції, були непогано підготовлені для бою. На правому фланзі вони 

мали штучну перешкоду – насип залізничної колії, на лівому студентська сотня 

в складі вже наявного там загону почала риття окопів і спорудження земляних 

укріплень. Командувач загону в Бахмачі Аверкій Гончаренко мав у своєму 

розпорядженні 4 сотні бійців, переважно студентів та юнкерів. Студентський 

курінь був поділений на чотири взводи по 28-30 чол. Три з них зайняли позиції 

в окопах, четверта, що складалася з наймолодших та тих, хто не вмів стріляти, 

перебувала у резерві. 
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Учень: 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища 

Крути за 130 кілометрів на північний-схід від Києва розпочався бій, який 

тривав годин із 5 між 4- тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова 

та 300-ми київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Загін 

матросів Ремньова потрапив під обстріл захисників Крут. З тилу їх підтримував 

ще й бронепоїзд і гармата, які здійснювали виїзди у тил наступаючому ворогові 

та вели їх обстріл. На залізничній платформі також була гармата сотника 

Лещенка, якою також стримували наступ більшовиків. Втрачаючи вбитих і 

поранених, більшовики вперто просувалися вперед. Їх гарматна батарея, що до 

часу стріляла не досить вдало, зосередила вогонь по українських позиціях. Бій 

тривав більше 5 годин, українці відбили кілька атак, під час яких понесли 

значні втрати. Приблизно у цей  час на допомогу Ремньову почали надходити 

інші загони Муравйова (зокрема, 1-й Петроградський загін), а з боку 

Чернігівської колії підійшов ворожий бронепоїзд і почав обстріл обороняючих 

з тилу. 

 

Учениця: 

Під Крутами сльози, зітхання тяжке... 

І як же це сталось, здатний хто на таке? 

Стало каменем серце отут біля Крут 
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І заповідь божа затоптана в бруд.  

А заповідь п'ята каже: «Не вбий!» 

То хто ж породив тебе кате людський?   

Під Крутами вбивство, під Крутами гнів... 

І все пам'ятаю через тисячі днів. 

І пам'яті свічка горить не згаса 

І 300 сердець – наша гордість, краса.  

Під Крутами квіти, «Реквієм» спів... 

Пам'ятай, Україно, патріотів синів! 

 

Учень: Тим часом, за свідченням очевидців, у студентів та юнкерів 

почали кінчатися набої і скінчилися снаряди для гармати. Наступаючі загони 

росіян почали обходити позиції обороняючих з лівого флангу — настала 

небезпека оточення і юнкери зі студентами почали відхід в напрямку Києва. 

Більшості вдалося відступити на потязі, який їх чекав. Коло  станції Бобрик 

знаходився більший загін під керуванням Симона Петлюри, але отримавши 

звістку про повстання на заводі Арсенал Петлюра рушив на Київ, оскільки на 

його думку найбільша небезпека була якраз там. 

Юнкери відступали під прикриттям насипу, а у студентів спереду і позаду 

була відкрита місцевість. Командир студентської сотні сотник Омельченко 

вирішив спочатку багнетною атакою відбити ворога, а вже потім відступати. 

Атака виявилася невдалою, адже юнакам протистояли професійні вояки. Сотня 

понесла втрати, загинув і сам Омельченко. Допомога резерву не дала 

більшовикам оточити та знищити студентів. Забравши вбитих і поранених, 

українське військо відходило до ешелону. Росіяни, або не хотіли, або, швидше   

за все, не могли наздогнати основні сили і продовжувати наступ на Київ того ж 

дня — залізницю заздалегідь розібрали ще в Крутах. 

Учень: Коли близько 17 години зібралися усі українські підрозділи, 

виявилося, що не вистачає одного взводу студентів, що стояв найближче до 

станції: у сум'ятті битви в полон потрапив розвідувальний взвод (близько 30 

чоловік). Відступаючи у сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли 
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прямо на станцію Крути, вже зайняту червоногвардійцями. Один із 

більшовицьких командирів Єгор Попов втратив рівновагу, коли дізнався, що 

втрати склали не менше 300 чоловік. Щоби якось їх компенсувати, він наказав 

ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців з 27 студентів спочатку 

знущалися, а потім розстріляли. Учень 7-го класу Пипський перед розстрілом 

перший почав співати «Ще не вмерла Україна» і всі інші студенти підтримали 

спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли ховати тіла 

померлих. 

Звучить пісня  «Господи, Україну збережи».  

 

Учениця: 

Ти впав, товаришу, у ранах Між 

трупами таких, як сам , Та не 

останній в могіканах , Борониш ти 

святий вігвам. 

Вони ідуть у лавах щільних 

Вперед, вперед, і не один Упав, як 

ти, в огняхсвавільних Під спів 
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червоних хуртовин. 

Благослови ж їх льот шалений , 

Умри з усміхом на устах ; 

Не поведе більш кат скажений 

Твоїх братів у кайданах. 

Коли ж здригнуть міцні їх лави , 

Коли не схочуть умирать, 

Покрий тавром ганьби й неслави , 

Спали пожежею проклять!.. 

 

Учениця: 

День помирав, як недобитий лебідь, 

Ніч перейняла невимовний біль. 

Здригнулись зорі в сполотнілім небі  

І тихо подали в криваву заметіль. 

Стогнали Крути і молився вітер, 

Цілуючи скривавлені сліди: 

Вас мало, діти, вас так мало, діти, 

Супроти п’яної московської орди. 

В пекучий сніг… Навзнак.  

Не на коліна. 

Заплакав місяць в зоряну блакить.  

Всі – як один… Кріпися Україно,  

Хоч їхня смерть вовік не відболить. 

Учень: Існувало багато версій, чому сталися трагічні події під Крутами. 

У загибелі студентів звинувачували керівництво українських збройних сил, яке 

кинуло їх напризволяще перед загрозою сильного і небезпечного ворога. 

Останні розвідки доводять, що командування армії УНР розуміло стратегічну 

важливість оборони бахмацького напряму. Туди передбачалося відправити 

частину Гайдамацього кошу Слобідської України на чолі з Симоном 

Петлюрою, але ці плани зазнали краху через січневі події у Києві. 
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Учень: Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала 

символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Вже в 

березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з 

поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 

березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на 

Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 27 вояків-студентів було перевезено до Києва, 

де відбулася громадська жалоба і поховання. На церемонії виступив Михайло 

Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним. Протягом 

десятиліть існували різні суперечливі трактування перебігу подій і кількості 

загиблих — від декількох до декількох сотень. Наприклад Павло Тичина 

присвятив свій вірш «Пам'яті тридцяти»: 

Учениця: 

На Аскольдовій могилі Поховали 

Тридцять мучнів-українців, 

Славних молодих... 

На Аскольдовій могилі Український  цвіт! 

– По кривавій по дорозі Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 

Зрадницька рука? 

Квітне сонце, – грає вітер І 

Дніпро-ріка... 

На кого завзявся воїн? Боже, 

покарай! 

Понад все вони любили 

Свій коханий край. 

Вмерли в Новім Заповіті З 

славою святих. 

На Аскольдовій Могилі 

Поховали їх. 

Павло Тичина, 1918 рік  
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Ведуча 1: 

Подвиг українських юнаків під Крутами, що своєю кров’ю окропили 

святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ 

національної честі. 

Ведучий 2: 

Вони – студенти, курсанти, школярі – виявилися у своєму патріотизмові 

вище за класові інтереси і, коли постала потреба, без вагань віддали молоде 

життя в ім'я волі свого народу. 

Ведуча1: 

В масштабах всесвітньої історії ця битва зовсім невеличка. Вона не є 

зразком військового мистецтва. Просто це – символ нескореного духу нашої 

нації. 

Ведуча2: 

Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під Крутами, буде вічною. І 

нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою Батьківщину. 
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Перегляд  фільму «Невідома Україна»,фільм 91 «Лист без конверта». 

 

Учениця: 

:На роде мій, для всіх завжди відкритий, 

Не вір, що воля з'явиться сама, 

Не дай себе підступно обдурити, 

Мовляв, дороги іншої нема. 

Як знову йти до старшого нам брата 

Просить своє... й на весь світ працювать, 

Не дай себе до нитки обідрати, 

Зумів же двічі пута розірвать. 

Не вір невтомним брехунам пихатим. 

На жаль, такі синочки в тебе є, 

Що все на світі ладні обібрати, 

Купити, перезрадити, продати, 

Священну волю навіть розіп'яти, 

Покривдить рідну матір, осміяти, 

щоб тільки крісло втримати своє. 

Народе мій, великий, український, 

Як буде в тебе воленька свята, 

То буде й коровай, і мед по вінця, 

Не зразу, та на вічнії літа.  
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.  

Учитель: Крути ввійшли в історію України як символ національної честі. 

Ті, хто загинув у битві під Кругами назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вони 

полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній і незалежній Українській державі. 

Перші згадки і справжня , реальна оцінка захисників Крут відбулася вже після 

набуття Україною незалежності в 1992 році. Не можна викреслити з пам’яті 

людської той великий та безсмертний подвиг юних студентів , що захищали 

українську державність , поклавши на її вівтар найцінніше – власне життя. 

 ВШАНУЄМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ. 

Тебе чекають випробування , які Ти мусиш витримати , щоб захистити 

Батьківщину від будь-якої агресії. Гартуйсь і готуй себе до праведної боротьби 

за воля і майбутнє Твого Народу , пам’ятаючи наших Героїв. 

 Звучить гімн «Молитва за Україну». 

 

 

 

 

 

 


