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  У класі, де проводиться урок мужності, – оформлений стенд « Навічно в пам’яті», з 

фотографією загиблого воїна та воїнів, які брали участь у бойових діях на Сході 

країни. Стоїть кошик з квітами. Тихо звучить музика.   

Викладач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Добрий день. Сьогодні проводиться урок мужності, присвячений 

військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність України на Сході країни. 

Події, які відбуваються сьогодні не залишили осторонь жодного громадянина України. Як 

могло статися, що країна, яка має оборонну доктрину, яка відмовилася від ядерної зброї, 

яка не мала  практично кордонів з Росією, втягнута в страшну війну, війну на своїй 

території. Гинуть солдати, офіцери, гине мирне населення, руйнується економіка. Горе 

прийшло в українські домівки. І як завжди на захист  приходять герої, хто зі зброєю в 

руках захищає нас. Про мужність і героїзм наших героїв ми і будемо говорити на 

сьогоднішньому  уроці. 

Мета уроку мужності: 

1. Виховувати в учнів національні почуття та любов до Батьківщини на прикладах 

воїнів, які захищають сьогодні незалежність України. 

2. Переконати учнів у необхідності всебічної підготовки до військової служби. 

До підготовки уроку використовувалася :  

- періодична преса 

- вірші, пісні та музика українських поетів, композиторів  та музикантів 



- створена презентація до уроку 

- запрошені учасники бойових дій на Сході 

- до проведення уроку запрошені заступник директора з виховної роботи 

Світлана Олексіївна Міндак та музичний керівник  Муромцев Денис 

Борисович 

 

ведуча  -  читає вірш    (вірш Анатолія Матвійчука – Стіна захисту)                            

Тепер ми знаєм, що таке війна.   

Де волю відбирають у народу. 

Її ми не чекали, а вона 

Підступно так прийшла до нас зі Сходу... 

Свідомість застилає чорний дим 

А на вустах - то вірші, то прокльони. 

Як це незвично - воювати з тим,  

Із ким немає лінії кордону. 

А хтось говорить - щоб спинить війну, 

Не треба нам впадати у зажуру - 

Давайте побудуємо стіну, 

Міцну й високу, мов китайські мури! 

Я згоден. Як потрібна ця стіна! 

Та не лише по морю чи по суші. 

І не залізна, а чи кам'яна, - 

А та, що захищатиме нам душі! 

         2 ведучий – читає вірш 

  Ох, як би врятувати я хотів 

Моїх краян на землях Богом даних 

Від вічних тих бандитів та ментів, 

На їхніх голубих телеекранах! 

Як захиститись всім нам від брехні, 

Від підлості, агресії і хамства? 

Й цинічного кремлівського нахабства, 

Що теж за зброю служать в цій війні! 

О, доленько, врятуй нас і спаси, 

Від злого бодуна і перегару, 

Від наглої російської попси 

І путінського чорного піару... 



Не віддаваймо світ без боротьби, 

Наш рідний світ, що просить порятунку, 

Будуймо Стіну Захисту...в собі! 

Лиш це - стіна найвищого гатунку. 

 

Виступ викладача 

(демонструються слайди бойових дій на Сході) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Україна  упродовж багатьох століть захищала свої кордони. Родючі  землі, багаті надра, 

повноводні озера, річки завжди приваблювали ворога поживитися. Український народ ще 

з часів слов’янського війська, війська княжої доби та періоду запорізького козацтва 

захищав свої землі мужньо, відстоював кожен клаптик своєї землі.  

Україно, якби ти знала, яких страждань довелося пережити твоїм дітям, було й 

приниження , й знущання, й недовіра, але найстрашнішими були війни. Війна -  це жах, 

який відбирає життя, розбиває сім’ї, нівечить красу. І щоразу  нашим предкам доводилося  

зі зброєю в руках захищати свої оселі, свій народ.  Тому в народі завжди говорили: 

«Народився хлопчик – захисником буде». 

Сьогодні в нашій країні війна. Війна не оголошена, брудна, без фронту і тилу, де 

свій, де чужий розібратися тяжко.  А чи бувають війни чистими? Будь-яка війна несе 

смерть, каліцтво, вдягає в жалобу тисячі сердець, материнських сердець.  У війни холодні 

очі, у війни свій рахунок, своя безжальна арифметика. Сьогодні для тисяч українських 



родин слово війна назавжди стало      грізним знаменом біди, символом невгамовних 

душевних мук  і невтішного горя. І як 70 років тому  наші бабусі чекали своїх чоловіків а 

діти своїх батьків, так і зараз жінки з тривогою чекають своїх чоловіків, а діти своїх 

батьків. Ще вчора ми і думати не могли, що таке може статися. А сьогодні ми з болем у 

серці спостерігаємо за подіями на Сході держави. Гинуть солдати, офіцери. Гине мирне 

населення. Руйнується інфраструктура держави, руйнуються заводи, фабрики, шахти. І 

хочеться спитати: Навіщо,  за що? Лише за те, що більше не хочемо жити так, як жили?. 

Щоб нами правили зеки? Щоб нами правили лідери із кримінальним минулим? Щоб вони, 

нас грабуючи, мали мільйони, а ми отримували крихти? Більше так не буде.  Ми вільна 

держава і ми самі виборемо свій шлях. Правда, цей шлях нам дорого коштує. Сьогодні на 

теренах війни знаходяться наші випускники, які тільки вчора закінчили наше училище, 

вивчали військову підготовку і  тепер зі зброєю в руках захищають суверенітет та 

територіальну цілісність нашої країни. Я назову їх : Токар Іван, Нодь Ілля, Субота Василь, 

Мельніков Дмитро, Кобрін Михайло, Русін Іван, Маркусь Василь, Чейпеш Юрій, Продан 

Василь, Каптур Єфрем, Сакалош Андрій, Гецко Юрій, Козьма Павло, Кіш Станіслав, 

якого з нами вже немає. 

На сьогоднішній день загинуло багато героїв, я не можу назвати точну цифру, але 

прийде час коли ми будемо знати кожного героя.   

  

Прошу Хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за 

Україну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лунає музика до пісні «Пливе кача» і демонструються слайди загиблих 

закарпатців)) 

 Ведуча  Глибоко врізалася в душу народу війна на Сході. Вона чорним смерчем 

проноситься над просторами України, зачепила всі верстви нашого народу. Цивільній 



людині важко уявити, скільки терпіння, мужності й мудрості знадобилося хлопцям, які 

були на передовій і відчули на собі той жах війни. 

  Ведучий.  Серце стискається від болю, коли думаєш про тих, хто, виконуючи 

наказ Батьківщини, пройшов тернистий шлях., дивлячись постійно в очі смерті. На цій 

війні знаходяться і наші випускники. Більшості із них від  19 до 23 років. В ці роки тільки 

починається життя, хочеться жити, творити щось прекрасне. А хлопці   випробували це 

страхіття на собі а дехто відчув і гарячий кусок металу в тілі. Скільки ж потрібно буде 

часу, щоб  вони не прокидалися вночі в холодному поті? Скільки ж потрібно часу, щоб   

залікувати душевні рани? Хлопці, ми пишаємося вами. Ви герої. 

 (демонструється показ слайдів – ведення вогню з  реактивних систем 

залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч») 

Ведуча -  Сьогодні вони  з нами: (представлення учасників бойових дій) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Токар Іван Іванович, народився у місті Виноградів у 1992 році. У 2010 році 

закінчив наше училище з професії автослюсар. З січня 2011 року проходив військову 

службу за контрактом в інженерно-саперному батальоні   інженерно-дорожної роти. З 15 

травня  по 20 липня брав участь  у бойових діях  в Луганській області в районі села Жовте, 

поблизу аеродрому. Основна бойова задача створення зеленого коридору для вивозу 

поранених і забезпечення життєдіяльності наших підрозділів в районі Луганського 

аєродрому. 18 липня в бою під час виконання бойового завдання отримав осколкове 

поранення.Після операції проходить реабілітацію. 

Ведучий   



Нодь Ілля Гаврилович 1992 року народження. Народився в м. Виноградів. Після 

закінчення 9-ти класів середньої школи №1 вступив в наше училище на спеціальність 

електромонтер. Закінчив училище в 2011 році. В січні 2012 року призваний на контрактну 

службу в інженерно-саперний батальон в інженерно-дорожну роту на посаду водія. З 17 

травня 2014 року по 24 липня 2014 року брав участь у бойових діях  в районах 

Луганського аєродрому, с. Тарасівка, станиці Луганська. Виконував бойову задачу  на 

посаді сапера. Основна задача створення зеленого коридору для вивезення поранених  та 

створення інженерного загородження на блок-постах. За час бойових дій блок-пост 

переміщувався чотири рази. 24 липпня при виконання бойової задачі отримав кульове 

поранення. Знаходиться на реабілітації. 

 

Ведучий 

Продан Василь, народився в селищі Королево, Виноградівського району в 1991 

році. Закінчив 11 класів в 2008 році. Вступив в 2009 році в наше училище на спеціальність 

автослюсарь. Після закінчення училища призваний в армію на строкову службу.  З 2011 

року на контрактній службі в інженерно-саперному батальоні, інженерній роті. З травня 

2014 року брав участь в бойових діях в районі Луганської області. Знаходився в базовому 

таборі поблизу міста Щастя. Постійно виконував бойову задачу по мінному 

загородженню, а також здійснював заходи з постачання боєприпасів  на блок-пости. 

Ведучий 

 

Станіслав Кіш, Виноградівщина

 



  3 серпня в неділю в районі с. Георгієвка поблизу аєродрому Луганськ при 

виконанні бойового завдання загинув наш випускник Кіш Станіслав , який закінчив 

училище в 2013 році. Колона у складі танка, двух БМП, двох машин здійснювала марш в 

район блок- поста з задачею перекрити дорогу з боку кордону з Росією, щоб не допустити 

прорив противника.  На марші колона обстрілювалася противником з мінометів. При 

під’їзді до блок-поста, особовий склад почав проводити інженерне обладнання і 

маскування блок-поста. При маскуванні машини, вона потрапила на міну, в результаті 

чого був поранений заступник командира батальону майор Олександр Байдак. В цей час 

прапорщик Степан Блажин та солдат Станіслав Кіш здійснювали інженерне загородження 

блок-поста, встановлювали сигнальні міни. Під час виконання інженерних робіт блок-пост 

почав обстрілюватися противником з “Града”. Прапорщик Блажин та солдат Кіш побігли 

до ближнього укриття в посадку. Першим біг Кіш, Блажин біг в 10-15м за ним. Станіслав 

зачепив розтяжку міни, чи міна вибухнула від гілок, які падали з дерев від вибуху 

снарядів. Станіслав помер на місці через декілька хвилин на руках прапорщика 

Візічканіча, прапорщик Блажин отримав тяжке поранення.   Якими словами можна 

висловити це горе. Як можна утішити матір. Станіслав народився  в 1995 році в с. Онок 

Виноградівського району. Після закінчення 9-ти класів вступив в наше училище в 2010 

році. Закінчив училище в 2013 році. Після закінчення училища з 3-го вересня 2013 року  

проходив службу за контрактом в інженерно-саперному батальоні. Зі слів товаришів, 

Станіслав був сміливим солдатом, знав свою справу, неодноразово брав участь в бойових 

діях.   Станіслав брав участь у кількох «зачистках», зокрема, й міста Щастя Луганської 

області. 18 липня, коли почали обстрілювати Луганськ, в нього попали два осколки. Тоді 

врятував хлопця бронежилет. До служби в армії допомагав мамі, грав у футбол за сільську 

команду, мав багатьох друзів, користувався повагою у односельчан. Поховали нашого 

земляка у четвер, 7 серпня. Похоронну процесію   провели в церкві святого Архістратига 

Михаїла. Станіслав Кіш - солдат-контрактник - перша жертва АТО для Виноградівщини. 

Ведучий 

Слово надається Токар Івану – учаснику бойових дій. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Ведучий - Посивілі жінки у чорних хустинках. Скільки ж їх? Скільки сліз? Хіба 

можна висловити словами материнське горе? Цинкова труна, свіжа могила, фотографія у 

чорній рамці. Вічний біль. Вічна скорбота. Але не заростуть стежки до могили солдатів. 

Спогади про них будуть жити у памяті людей, у солдатських піснях. 

 Ведучий  Сьогодні на наш  урок ми запрошували маму  Станіслава. Мама за 

станом здоровя не змогла сьогодні бути присутньою. Мамо, ми знаємо, як Вам боляче. 

Ніщо не може втішити Ваше горе. Ми знаємо, що такі рани не заживають, вони навіть не 

рубцюються, вони завжди кровоточать. Прийміть наші співчуття. Нехай Станіславу земля 

буде пухом, а в  наших серцях живе память про нього. 

 

Ведучий – Від матерів Вноградівщини слово -  звернення до російських матерів 

має заступник директора училища  з виховної роботи Міндак Світлана Олексіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово матері. Я росіянка  і звертаюся до російських матерів: «Що роблять ваші сини у 

нас на Донбасі? Кого вони захищають? ... Хто прийде з мечем - від меча загине. Наші діти 

герої, в них немає вибору. Вони стоять за рідну землю. Заберіть своїх дітей! Заберіть, хай 

вони живуть! Хай вони одружуються, будують будинки свої, а не руйнують наші. Хай 

ростять своїх дітей-героїв, які зможуть захистити свою землю, а не нападатимуть на 

чужу!. Ми не хочемо, щоб гинули ваші діти, ми  хочемо, щоб ви були щасливими. 

Заберіть своїх дітей. Дайте нам жити  так, як ми хочемо. Це наша земля, в ній могили 

наших предків тут зарита наша пуповина. Ми народжували своїх дітей, щоб вони мирно 

жили на цій землі, приносили нам радість, дарували нам онуків. На цій землі місця досить 

всім. Якщо вам немає  місця, то приїздіть до нас і живіть, як живуть мільйони росіян на 



українській землі. Путіни приходять і відходять, а народи залишаються. Ейфорія у вас 

пройде і вам соромно буде. Зрозумійте нас. Не допускайте, щоб убивали наших синів». 

 

 

Ведучий Для виконання пісні, яка присвячена офіцерам і солдатам  виконує – Попович А) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведучий. Завжди солдата зігрівали листи. Листи від рідних, близьких і, звичайно, 

коханої. 

Ведучий. Зараз солдатам пишуть усі. Проводяться акції на кращий лист 

ведучий. Ось вірші 15-тирічної дівчини,  присвячені солдатам.  

На обличчі твоїм горить мужність. 

Хоч підступний за спинами кат, 

Та великого серця потужність 

Підірве і мільйони гармат, 

 Ведучий.  А  ось що пишуть солдати, які отримали листи від дітей: 

“І тут я зрозумів, що Рай на землі все таки є. Рай – це коли люди бачать щасливих дітей, 

заради яких вони живуть і мусять іти воювати за мир. Щаслива країна неможлива без 

щасливих дітей. Це дуже відповідально і дуже важливо. Цей посил від дитини є 

ключовим… У деяких солдатів на очах були сльози, за які на війні не соромно”. 



 Ведучий. Ми теж підготували листи.   

  

 Ведучий.  І хочемо передати нашим солдатам ці листи, а також і малюнки від дітей. Але 

спочатку деякі  з них ми прочитаємо. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                                Лист до солдата 

                                             До кожного особисто 

 Звертаюся до тебе, мій любий солдате! Мені велика честь - писати до 

тебе, до Воїна, якого любить вся Україна. Ти найхоробріший, мужній, чоловік на землі! 

Саме ти є початком і продовженням України, саме ти Герой, якого будуть наслідувати, 

твої, мої і наші діти.   Діти – це янголи землі, які люблять тебе і огортають тебе  своїми 

крилами захисту. 

 Рідний! Я твердо знаю, мені вистачить сил, наснаги і любові 

допомогти тобі. Заплющуючи очі, знай я поруч з тобою за твоєю спиною, відвертаю все 

зло на землі,  мій любий солдате! Знай! На небі тебе не чекають, бо ти потрібний мені, 

твій рай тут на землі, мій воїне! Мій брате! – дякую тобі! За відчуття безпеки на рідній 

українській землі. 



 Коли ти побачиш промінь сонця і почуєш подих вітру, коли прийде 

відчуття посміхнутися,… Знай! Це мій привіт Тобі. Від Юри Яцини  з Теково. 

 

 

 

                                

                           Вручення квітів учасникам бойових дій 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ведучий. Я  хочу звернутися від імені учнів нашого училища до Вас, воїнів Збройних Сил 

України. Поспілкувавшись з Вами  і почувши на нашому уроці багато чого, я відчув  

сором, що де хто із нас ще в минулому році радувалися що не буде призову, що не треба 

служити  в армії. Події на Сході нам  відкрили очі. Тільки та країна може бути впевнена, 

що кордон її на замку, де є боєздатна  армія. Як говорить наш викладач полковник 

Жиленко: “Армія це візитна крточка держави, сильна армія, значить, і сильна держава”. 

Ми будемо вивчати військову справу, щоб якщо буде потрібно, прийдемо  Вам на 

допомогу. Ми всі від щирого серця дякуємо Вам за ваше героїчне служіння нашій Україні. 

Ви будете для нас прикладом вірного служіння нашій Батьківщині. Ми хочемо показати в 

пре зентації всім присутнім, як у нашому училищі вивчається військова справа. Наші 

випускники складають основу Виноградівської частини. 

  Ведучий. Війна закінчиться, а історія – вічна. Але  ще довго будуть турбувати нас голоси 

загиблих і живих – війни не закінчуються безслідно, вони залишають глибокі рубці в 

душах. 

 ведучий. Людству повинно бути соромно, що в XXIст. на нашій планеті панують війни, 

злочин, насилля. Але ми маємо надію, що в майбутньому на всій  землі владарюватимуть 



мир і злагода. Путіни і Януковичі відходять і уходять, а народи залишаються. Наше 

покоління - це майбутнє нашої держави і на всі події, які зараз відбуваються ми повинні 

дивитися виважено і робити висновки. А саме головне пам’ятати - своїх героїв. 

Слава Україні! Героям Слава! 

ведучий. Народ України повинен поставити немеркнучу свічу на символічній могилі 

жертв війни. І скласти молитву про вічну пам'ять безвинно убієнним, про вічну пам'ять 

людського болю. 

ведучий.  

І голови схиліть в скорботі вічній 

За тих, кого убили на війні 

О. Україно! Ніжно пригорни 

Усіх живих своїх синів, як мати, 

Щоб ми уже не бачили війни,  

Не чули щоб ніколи звук гармати. 

 

Викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дякую усім  присутнім на нашому уроці. Пройде час і знову настане мир в нашій 

країні, загояться рани, але вони тільки зарубцюються, та пам'ять про Героїв 

захисників Вітчизни залишиться назавжди. Але урок не закінчено. Запрошую Вас 

на відкриття меморіальної дошки, яка присвячена випускникам нашого училища – 

захисникам Вітчизни. Таким маленьким внеском ми хочемо висловити їм велику 

подяку за їх мужність, героїзм і відвагу.  

Слава Україні! 

Героям Слава! 



 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Виконується  Гімн України 

                    Ще не вмерла України, і слава, і воля, 

                    Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

                    Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 

                    Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

                    Приспів: 

                    Душу, тіло ми положим за нашу свободу. 

                    І покажем, що ми, браття, козацького роду 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Відкриття меморіальної дошки, яка присвячена випускникам нашого  

                           училища  –  захисникам Вітчизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Викладач предмету «Захист Вітчизни» 

                                полковник запасу  В.М.Жиленко 

 

 

 

 

  


