
14 жовтня – День захисника України 

Сценарій виховного заходу 

Мета: : Відзначати День захисника України, сприяти згуртуванню дитячого 

колективу. Розвивати театральні  здібності, виразність та інтонаційність 

читання віршів, формувати дикцію. Виховувати патріотичні почуття до рідної 

землі, до захисників України та взаємоповагу один до одного, взаєморозуміння. 

Прищеплювати інтерес до героїчного минулого держави і сьогодення, любов до 

Батьківщини. 

Зміст заходу 

Вчитель 2 

14 жовтня Свято Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського 

козацтва. Отже, наш виступ присвячено триєдиному святу, бо саме 14 жовтня 

традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії — 

військово-політичної формації українського визвольного руху, а також свято 

Покрови 

Учень 2  

14 жовтня 1942 року відзначено як день створення Української Повстанської 

Армії (УПА) постановою Української Головної Визвольної ради. Перший раз 

це свято відзначено 1947 році.  

Учень 3 

УПА розвинулась з бойових груп ОУН, керованих Степаном Бандерою, в 1942 

році в умовах завзятої боротьби українського народу проти гітлерівських 

загарбників. 

Учень 4  
День захисника Вітчизни –  

Мужності й геройства свято . 

І ми вклоняємося тим, 

Хто літ тому назад багато 

І тим, хто нині з автоматом 

Наш спокій береже і захищає, 

Всю нашу велику родину, 

Рідну землю свою – Україну. 

 

Вчитель 1 

     Нелегкою була доля українського народу. В її історичному минулому були 

роки процвітання і тяжкі роки поневолення. Все це знайшло свій відбиток в 

українській традиційній вишивці. Червоне – це любов, а чорне – це журба. 

Учень 

Вишита колоссям і калиною, 

Вигойдана співом солов'я, 

Звешся величаво - Україною, 

Земле зачарована моя. 

Учень 

Ти мені боліла важко ранами, 

Як тебе хотіли розп'ясти, 

І нитками - чорними й багряними- 

Власний образ вишивала ти. 



Учень 

Нині свято нашого народу, 

Свято України, її роду і захисника! 

Ще пройти доріг нам слід багато... 

Свято майбуття, надії свято. 

 

Сценка 

Юнак. Станемо на коліна перед Матір'ю-Україною і помолимось, як Матері 

Божій. 

Дівчина. Станемо на коліна перед Матір'ю і душею засвітимось правдою, як на 

сповіді. 

Юнак. Станемо на коліна перед Україною - і виростемо духом до небес. 

Дівчина. Молюсь за тебе, Україно, 

                молюсь за тебе кожен час, 

                бо ти у нас одна-єдина,- 

                писав в своїх віршах Тарас. 

 

Вчитель 1 

Важливу роль у визволенні української держави відіграла Українська 

Повстанська Армія. Згадаємо історію її створення і функціонування. 

 

Учень 

День 14 жовтня визнано днем утворення Української Повстанської Армії. Це 

свято збігаються з історичним , козацьким святом Покрови. 

 

Учень. 

Минуло 73 роки з того часу, коли збройні групи ОУН, відділи самооборони 

почали об’єднуватися  в армію. Волинь і Полісся стали колискою УПА. Потім 

УПА поширила своє функціонування на всю Україну. 

 

Учень. 

З 1943 року головним командиром УПА став Роман Шухевич, якому через три 

роки присвоїли звання генерал-хорунжого УПА. З метою конспірації він 

виступав під псевдонімом «Тарас Чупринка» 

 

Учень. 

Де зараз ви, кати мого народу? 

Де велич ваша, сила ваша де? 

На ясні зорі і на тихі води  

Вже чорна ваша злоба  не впаде. 

 

 

 

Вчитель 2 

Не встигли загоїтись важкі рани минулої війни , як на Сході України  

прогриміли нові постріли і вибухи гранат, де гинуть найкращі сини України. 

 



Учень 

Не плач, моя мамо, даремно не жди. 

Не мрій про маленькі внучата… 

Кохання – пил чистий , як капля води, 

Згасила остання граната. 

 

Учень. 

В тривожний час непросто говорити…. 

Всі мріємо, що спиниться війна. 

Там гинуть люди, їм би жити й жити, 

Але пострілів здригається земля. 

 

Учень. 

Що буде далі? Чи настане завтра 

Для тих людей, що зараз у бою? 

На них чекають вдома їхні мами. 

Благаю, припиніть вже цю війну! 

 

Вчитель 1 

Схилімо наші голови перед світлою пам’яттю тих лицарів, котрі в ці далекі 

роки  стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом , і тих воїнів, які в 

наш час загинули за волю України. 

 

 

Вчитель 2. Прошу хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять.  

 

Хвилина мовчання. 

 

Пісня «Мамо, не плач»  
 

Учень. 
Летять, зриваються гранати, 

Земля горить, ридає мати… 

На сході української землі 

Ще й досі йдуть грізні бої. 

 

Вчитель 2. 

Збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв!  

Нехай і для нас , теперішніх захисників України, будуть священними слова 

українських  повстанців:  

       «Батьківщині будь вірним до загину, нам Україна вища понад усе» 

 

Учень. 

Хай буде небо голубе. 

Хай буде сонечко ясне. 

Хай буде спокій у родині. 

Хай буде мир на Україні. 


