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Виховна година : „Ніхто не забутий – ніщо не забуто” 
Мета заходу:  
- розвивати мовлення учнів, вміння висловлювати власну думку; 

          - виховувати в учнів повагу до героїчних подвигів співвітчизників, 

вшановувати пам’ять тих, хто загинув у роки Великої Вітчизняної війни 

- формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, 

його історії та героїчного минулого; виховання громадянських почуттів, 

свідомої соціальної активності та відповідальності;  

         - формувати почуття гордості за старше покоління, сприяти 

пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції, 

уболівати за майбутнє країни 

Обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор, екран, запис 

пісень, хроніка-відеоролики; виставка книжок; малюнки; Книга Пам’яті. 

Хід уроку: 

«Хто ховає минуле ревниво, 

 той навряд чи з майбутнім в ладу» 

О. Твардовський. 
 

Вступне слово вчителя: Невпинно минає час. З кожним роком він все далі 

віддаляє нас від жорстоких подій Другої світової війни. Минуть століття, але 

в пам’яті народній завжди житимуть спогади про героїчним подвиг 

Українського народу, який на фронті і в тилу кував священну Перемогу… 

1-й учень: Все далі в історію відходять жорстокі битви Великої 

Вітчизняної війни, в яких наш народ проявив справді героїчну мужність, 

відстояв честь і незалежність Батьківщини. Уже давно на місці руїн і 

попелищ виросли світлі квартали міст, нові заводи і фабрики, здається, ніщо 

не нагадує про війну.  

Але ніколи не будуть забуті імена тих, хто в тяжкий для нашої країни 

час здійснив неповторні подвиги, хто не пощадив самого життя, заради щастя 

нинішніх поколінь. Подумайте тільки, яке величезне щастя випало 

наступним покоління – шістдесят шість років мирного життя.  

Так, саме 70 років над нами тихе, мирне небо. Ми радіємо, що можна 

спокійно навчатися, мріяти, жити. Але потрібно завжди пам’ятати, якою 

дорогою ціною завойоване наше щастя.  

2-й учень: 

Дед, расскажи мне о прошлой войне. 

Прости, что прошу тебя снова и снова. 

Я знаю по ранней твоей седине, 

Как было безжалостно там и сурово. 

Дед, расскажи мне о друге своем. 

Мы с ним уже больше не встретимся в мае. 

Я помню, как в праздник вы пели вдвоем 

Военные песни притихнувшей маме.. 



Дед, я их знаю давно наизусть, 

Те песни, что были твоею судьбою. 

И если тебе в подголоски гожусь, 

Давай мы споем эти песни-с тобою. 

Я часто ловлю твой внимательный взгляд, 

Когда ты глядишь на друзей моих шумных, 

А годы, как старые раны, болят, 

С которых в войну началась твой юность. 

Дед, раздели со мной память и грусть, 

Как тихие радости с нами ты  делишь. 

Позволь, в День Победы  я рядом пройдусь, 

Когда ордена ты, волнуясь, наденешь. 

Війна … це слово відомо лише з історії, розповідей ветеранів-

фронтовиків, зі спогадів про суворі минувші дні.  

- Кому із вас довелося чути розповіді людей, котрі пережили це 

страхіття ? 

- У кого родичі приймали участь у війні? 

Давайте й ми з вами на нашому уроці згадаємо ті страшні події, ті 

незвичайні подвиги, щоб потім пам’ятати про них усе життя  

Вчитель: Був літній недільний день 22 червня. Ласкаво світило сонце, 

зігріваючи землю своїми променями. Шептався один з одним очерет. Птахи 

співали на всі голоси. Люди прокидалися, будували плани на вихідний день. 

Ніщо не передвіщало біди. І раптом – війна.  

Ранкову тишу розірвали залпи тисячі знарядь.  Саме в цю чарівну ніч 

ворожі бомби і снаряди впали на мирну землю. Україна стала ареною 

жорстоких смертельних боїв: 57 дивізій, 1500 літаків, 1200 танків були 

направлені на неї…...                       

З репродуктора донесла страшна звістка… 

(Лунає аудіо запис) 

3-й учень: 

Все починалося з грому небесного, 

Такого жорстокого, такого нечесного. 

Із ненависного, злісного грому, 

Який на світанку вигнав із дому… 

А небо світле закрили чорні хрести! 

Господи! Боже! Якщо ти є, захисти!.. 

Крізь руки у двір гусенята малі… 

І кров на травиці…І кров на землі… 

І шипить у ставку гаряче залізо, 

І полум’я дике шугає над лісом… 

І мамо мовчазно-бліді, мов стіна… 

І тато поволеньки кажуть: «Війна…» 

Вчитель: Почався активний супротив, все населення пішло на війну, 

захищати свою землю. 

 



4-й учень: Сп’янілі від воєнних успіхів, окупанти нестримно рвались 

до Москви. На заклик „Відстоїмо Москву” піднялися майже всі, хто міг 

тримати в руках зброю. 

 900 днів тривала блокада Ленінграду. Його захист – це один із самих 

видатних масових подвигів народу і армії в історії Великої Вітчизняної 

війни.  

За всю свою історію не бачив сивий Дніпро такої битви, яка 

розгорнулася на підступах нашої столиці - міста Києва. Оборона Києва 

тривала 73 дні. Вона зіграла велику роль в зриві гітлерівського плану 

„блискавичної війни”.Київ нагороджено великим званням „Міста-героя”. 

  За мужність і героїзм м. Керч і Одеса були удостоєні честі найвищої 

нагороди „Місто-герой”, 250 днів тривала оборона Севастополя. 

 Втрати України дуже великі:  зруйновано 714 міст , 28тис. сіл , 9 

мільйонів українців загинуло в роки війни. Мільйони людей залишились без 

житла. 

Звичайні хлопці і дівчата ціною власного життя захищали свою 

Батьківщину! Не став виключенням і Михайло Іванович, який теж приймав 

участь у ВВ війні. 

Перегляд відео «Війна та діти» 

Вчитель: Фашисти хотіли зруйнувати все, що було створено розумом 

та працею людей. А що вони хотіли зробити з самим українським народом? 

Частину його знищити, а частину перетворити в рабів. Так людей гнали на 

роботи до Німеччини, створювали концтабори. Не описати ті жахіття, що 

коїлись там. 

5-й учень: Особливою сторінкою увійшли в історії Шостки роки війни. 

27 серпня 1941 року фашисти захопили місто і хазяйнували в ньому 2 

роки. Вони майже повністю зруйнували промислові підприємства, 

житловий фонд, пограбували медичні та учбові заклади, вивозили у 

Німеччину худобу, цукор, ліс. 
У будинку на перетині вулиць Леніна і К. Маркса знаходилось гестапо. 

У гуртожитку хімтехнікума розташувалася жандармерія, а учбовий корпус 

технікуму було перетворено на в'язницю.  

Але найбільш великою втратою була загибель мирних людей. За роки 

окупації загарбники розстріляли, повісили, або поховали живцем чи спалили 

2217 ні в чому не повинних мирних жителів. На території коледжу є могила, 

де поховано 750 шосткинців, яких розстріляли фашисти. 

20 000 синів і доньок міста билися на всіх фронтах Великої Вітчизняної 

війни, у партизанських загонах, у підпіллі. За мужність і відвагу та бойові 

заслуги в роки війни 10952 наших земляки нагороджені орденами та 

медалями, а 13 удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 

6-й учень: 2 вересня 1943 року прийшла жадана свобода. Воїни 6-ої 

Гвардійської Ордену Леніна Червонопрапорної Ордену Суворова стрілецької 



дивізії під керівництвом генерала Д. П. Онупрієнка визволила Шостку від 

фашистів. 

На честь 35-річчя визволення Шостки було встановлено пам'ятний знак 

воїнам 6-ої Гвардійської дивізії. Іменами визволителів було названо вулиці 

міста. - Імена яких людей, що героїчно захищали наші землі вам відомі? 

Вчитель: Спочатку були поразки, але потім сталися блискавичні 

перемоги біля Москви і Сталінградом, Курська дуга і форсування Дніпра, 

звільнення Європи і битва за Берлін, сотні і тисячі інших безіменних боїв.  

          7-й  учень: Не щезне в пам’яті людській, не йде в забуття великий 

подвиг і велика трагедія нашого народу – його битва, його перемога над 

фашистами. Можна по-різному ставитися до Великої Вітчизняної війни, по 

різному її називати, але хіба можна забути тих, хто поліг у боях, хто віддав 

своє життя для щастя інших. 

 

 Ніхто не забутий; на попіл 

 Ніхто не згорів: 

 Солдатські портрети на вищих крилах пливуть. 

 І доки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. 

 Їх прийняла війна, лишивши списки 

 Загиблих у праведнім бою, 

 Застигли в тузі обеліски, 

 В гранітнім каміннім строю. 

 Пам’ятайте, друзі, цих людей довіку, 

 Тих, хто повернувся і поліг в боях. 

 І вклонімось всі ми низько до землі їм, 

 Квітами устелим їх тернистий шлях. 

(Лунає аудіо запис) 

Вчитель: Дорогою ціною дісталася нам Перемога. Я знаю, що 

пройдуть роки, змінюватимуться люди, покоління і настане той час, коли 

зовсім не залишиться живих свідків того страшного лихоліття, але я 

впевнена, залишиться пам’ять про них, про їхні подвиги, про ту жорстоку і 

бездушну війну, яка забрала життя мільйонів людей, принесла лихо і горе на 

нашу українську землю. І від нас усіх залежить, щоб це залишилося у пам’яті 

наступних поколінь. Бо без пам’яті немає майбутнього. Уклонімося ж тим, 

хто поліг у бою… Хто покрив рідну землю собою. 

8-й учень: 

Хвилина мовчання, хвилина мовчання 

Пекуча й терпка, як сльоза. 

Хвилина мовчання – в ній наша любов і гроза 

Як подвиг полеглих, 

Священна хвилина мовчання. 

 

(Оголошується хвилина мовчання) 

 



Заключне слово вчителя: Вічна слава переможцям! Сьогодні у нас ще 

є можливість сказати спасибі ветеранам, які живуть в Україні та за її межами. 

 

(Учень читає вірш А. Малишка «Україно моя»). 

 Запалали огні за долиною синього неба, 

 Самольоти гудуть, бо на захід фронти і фронти. 

 Україно моя, мені в світі нічого не треба. 

 Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. 

 Як росли ми і змалку? Скрипіла у хаті колиска, 

 Загасав каганець чи горіла воскова свіча. 

 Ти нам шлях показала, який під зірницями блиска, 

 І проміння багряне подібне було до меча. 

 Україно моя, далі, грозами свіжо пропахлі, 

 Польова моя мрійнице. Крапля у сонці з весла. 

 Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, 

 Щоб з пожару ти встала, тополею в небо росла… 

 Буду дихати, падать, рости й воювать до загину, 

 Бо великий наш гнів, бо дорога рівнішою є. 

 Я візьму твого смутку і горя важку половину 

 У розтерзане, горде, нескорене серце моє! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


