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Тема: Україна – мати. Вмій її захищати!
Мета: ознайомити учнів з історією українських військових традицій, сприяти
формуванню патріотично зрілої особистості; розширювати і поглиблювати
національно-громадянські і військово-патріотичні уявлення і знання,
популяризувати серед школярів військову справу та здоровий спосіб життя.
Обладнання: презентація, дитячі малюнки
1.
Розповідь учителя.
14 жовтня церкви східного обряду відзначають свято Покрови
Пресвятої Богородиці. Його суть – ідея заступництва Божої Матері над
християнами. Свій початок свято бере з IX століття: у Константинополі під
час служби у Влахернській церкві блаженний Андрій удостоївся явлення
Богородиці. Вона простягла свій покров над людьми в знак того, що дає їм
свій захист.
Вшанування Пресвятої Богородиці Покрови – захисниці від ворогів має
глибоке коріння і в Україні. Ця традиція прийшла до Русі з Візантії разом із
запровадженням християнства у 988 році. Князь Ярослав Мудрий збудував у
Києві церкву на Золотих Воротах як вияв вдячності Богові і Пресвятій
Богородиці. 1039 року він віддав народ Русі під опіку Божої Матері. Князь
Володимир Мономах писав, що перемогам над половцями завдячує Богові і
заступництву Пречистої Діви Марії. (слайд 1)
Традиція вшанування Покрови як покровительки українського війська
перейшла від руських князів до козацтва. Свято Покрови Пресвятої
Богородиці було одним з найголовніших свят козаків, за що воно отримало
другу назву – Козацька Покрова. Тоді ж виник новий тип ікони – “Козацька
Покрова”, де під омофором Богородиці зображуються українські ієрархи,
гетьмани і козаки. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на
яких вибирали нового гетьмана або членів старшини. Вшанування козаками
Покрови позначилось і на топоніміці території їхнього проживання –
сьогодні багато сіл в Україні носять назви “Покровка”, “Покровське”,
“Новопокровка”. (слайд 2)
Значного поширення культ Покрови набув і в Українській козацькій
державі – Гетьманщині. Найактивніше будівництво церков та іконописання,
пов'язане з Покровою, припадає на добу гетьманування Івана Мазепи. Через
шанобливе ставлення українського козацтва свято у свідомості народу воно
почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга,
мужність, захист кордонів і рідної землі, побратимство. (слайд 3)
У народі існує багато легенд про випробування прийому в козаче
товариство. Розповідають, що після того, як хлопець перехреститься, його
пригощали пекучим від перцю борщем. Новачок мав його з’їсти. Опісля
новачка вели туди, де не – Хортиці, чи в іншому місці на Дніпрі – лежала
перекинута між скелями колода : хлопець мав пройти тим ,,містком”, не

зірвавшись у воду. Подолавши цей іспит, майбутній козак повинен був
пропливти певну відстань проти течії в смузі Дніпровських порогів. Але й то
ще не все. Хлопець повинен був, осідлавши дикого лошака – чолом до
хвоста, - без сідла й вуздечки проскакати полем і повернутися
неушкодженим. Якщо хлопець ,,на дикому лошаку скакав”, то це означало –
у козаки годиться. Чи кожен юнак проходив такі випробування, чи народ
просто наділив їх богатирськими доблестями, - цього не відомо, достовірно
одне : на Січ приймали незалежно від національності, віку та минулого, аби
був вільний та нежонатий, говорив козацькою мовою, був православний, знав
і приймав порядки та звичаї січового лицарства. Козаки були віддані своєму
товариству, любили влучне слово, дотепні жарти, вигадки й розваги, а над
усе – пісню. (слайд 4)
У ХХ столітті козацькі традиції найяскравіше наслідувала Українська
повстанська армія. Символічним днем утворення УПА вважається 14 жовтня
1942 року. УПА діяла до вересня 1949 року, після чого реорганізована у
збройне підпілля, яке діяло до початку 1960 років. УПА – єдина військова
сила у Другій світовій війні, яка визначала стратегічною метою своєї
боротьби створення незалежної Української держави, відповідно боротьба
розгорталася проти усіх держав, що намагалися завадити цьому.
УПА будувалася за принципами регулярної армії: мала Головний
військовий штаб та штаби військово-територіальних одиниць, офіцерські
школи, військово-польову жандармерію, медичну службу, власну систему
звань і нагород. За час діяльності через лави УПА пройшло понад 100 тисяч
осіб. За участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами
СРСР було репресовано понад півмільйона осіб.
Діяльність УПА була логічним продовження попередніх періодів
розвитку українського визвольного руху, тобто національної революції 1917–
1920-х років, підпільно-бойової діяльності Української військової організації
та Організації українських націоналістів 1920–1930-х років. З іншого боку,
продовженням боротьби УПА у формі ненасильницького опору став
дисидентський рух 1960-х років і національно-демократичне відродження
кінця 1980-х – початку 1990-х років. (слайд 5)
Вояків УПА об’єднувала ідея захисту України від зовнішнього і
внутрішнього ворога й утворення незалежної України. Їхня головна перевага
– наслідування бойових традицій українських воїнів, відвага, мужність і
звитяга. Постановою Української Головної Визвольної Ради від 30 травня
1947 року було визнано 14 жовтня 1942 року Днем постання УПА та
встановлено святковим днем УПА.
Сьогодні Збройні Сили України переживають глибокі зміни –
реформування системи управління та матеріально-технічного забезпечення й
переозброєння. Сьогодні українська армія змушена захищати свою
Батьківщину із зброєю в руках.(слайд 6). Ми дякуємо всім, хто захищає нашу
землю, хто віддав своє життя за мирне небо над нашою головою.
2.
Вернісаж дитячих малюнків.
3.
Привітання хлопчиків. (слайд 7)

Наші хлопчики, майбутні чоловіки. Ми віримо, що вони виростуть
мужніми, сильними, сміливими і в будь-яку хвилину стануть на захист своєї
України.
1 дівчинка:
Ви — наша опора,
Ви — наша надія.
2 дівчинка:
Дорослими станете —
Будьте міцними,
Твердими, мов криця.
Для цього ще треба
Багато вам вчиться.
3 дівчинка:
Тож хай вам всміхається
Вранішнє сонце.
Бажаю вам радості
В кожне віконце.
4 дівчинка:
Ростіть і мужнійте,
Любі хлоп’ята!
5 дівчинка:
Хай вами гордяться
Ваші мама і тато.
Використано матеріали: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/metoduchni.html

