
Історико-літературна композиція 

МУЖНІСТЬ І ВІДВАГА КРІЗЬ ПОКОЛІННЯ 

 
  Ведучий.   Шановні вчителі, учні, батьки та гості. Ми раді вас вітати на 
історико-літературній композиції «Мужність і відвага крізь покоління», 
присвяченій   Дню захисника України. 

 
Ведуча.                 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. 

 
Ведучий.              Вітчизну зі святом вітаємо нині 

І хочемо, щоб вона мужніла і цвіла, 
Навіки слава, слава Україні, 
Її народу слава і хвала! 

                
Ведуча.        Звучить пісня   «Лише у нас на Україні»  

 
Ведучий.                    Наша славна Україна,  
                                    Наше щастя і наш рай,  
                                    Чи на світі є країна  
                                    Ще миліша за наш край? 

 
Ведуча.             «Музика рідного дому».  
                            Виконує ансамбль учнів 7-х класів 

 
Ведучий.  14 жовтня церкви східного обряду відзначають свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. Традиція вшанування Покрови як покровительки 
українського війська перейшла від руських князів до козацтва. Під її 
омофором зображуються українські ієрархи, гетьмани і козаки.  
 
Ведуча.  У ХХ столітті козацькі традиції продовжила Українська повстанська 
армія. Символічним днем утворення УПА вважається 14 жовтня 1942 року.  

 
Ведучий.              Наш український древній рід 

Благословенний Богом на життя довічне. 
Його коріння з давніх літ 

                              Дає нам силу титанічну. 



 
Ведуча.   Українці мають усі підстави пишатись, що їхня Батьківщина не раз 
переживала дні слави, мужньо переносила найважчі випробування. Не одне 
покоління кращих синів та дочок беззавітно клало своє життя до ніг рідної 
неньки – України. 
 
Ведучий.   З глибини віків, із давніх-давен доходять до нас легенди про 
воїнів- звитяжців, які не жаліючи життя свого боронили рідну землю-неньку 
Україну. 
 
Ведуча.     Про Українське Запорізьке козацтво, його звитяги й подвиги було 
відомо не лише в Україні, а й далеко за її межами ще у далекому XVII 
столітті. 
 
Ведучий.   І до сьогодні  не загинула слава запорожців -  великих героїв, 
котрі поклали свої голови за віру, за народ, за людські права, за безцінну 
волю. 

ВИСТУП КОЗАКІВ 

Ми козацького роду,                                Гей, козаки-козаченьки,  
Славних предків діти,                              Славно вміли жити,  
І у школі всі вчимося,                              Від заклятих воріженьків  
Рідний край любити.                                Землю боронити.  

Дуже радує малят                                     Скрізь гриміла ваша слава,  
Добре свято козачат.                                Що живе й до нині.  
Свято славної родини -                            Стала слава козацькая  
Вшанування Батьківщини.                      Славою Вкраїни. 
 
Любі друзі! Хоч маленькі,                       Нині – вільна й незалежна  
Ми вже добре про це знаєм,                    Україна – ненька.  
Що зовемось українці                               Її ревно захищають  
Й українських предків маєм.                   Нові козаченьки. 

Але, щоб цю землю свою                         Ми є діти українські ,  
Міцно, щиро покохати,                            Хлопці та дівчата.  
Треба все її минуле                                   Рідний край наш – Україна,  
Добре вивчити, пізнати.                           Гарна і багата. 

Треба знати те, як предки                         Присягаємо, край наш рідний,  
На землі цій колись жили,                        Над усе любити,  
Як її грудьми своїми                                 Народ рідний шанувати  
Заступали – боронили.                              І для нього жити. 

  
                        Хай не буде ні одної  
                        Української дитини,  

                        Що не вміла б розказати                                  ПІСНЯ   «Ми – козаки» 
                        Про минуле України. 

 



 Ведуча.       Бій під Крутами належить до однієї з найтрагічніших сторінок 
нашої історії. Під Крутами загинув цілий студентський Курінь – триста 
студентів – цвіт української молоді, цвіт української Нації. Трагедією було 
те, що під Крути пішли лише триста і лише молодь. 
 
  Ведучий.     Гімназисти і студенти. Найстаршому 21 рік. А наймолодшим – 
14-16 років. Вони пішли, щоб затримати ворога, який був майже під 
Золотими Воротами Києва… І полягли … Вони принесли в жертву 
Батьківщині своє молоде життя. Ця трагічніша сторінка історії стала нашим 
болем і  нашою гордістю. 
 

                               На Аскольдовій могилі 
                               Поховали їх – 
                                Тридцять хлопців-українців, 
                                Славних, молодих. 
  
                                На Аскольдовій могилі 
                                Український цвіт! 
                                По кривавій по дорозі 
                                Нам іти у світ. 
  
                                 На кого посміла знятись 
                                 Зрадника рука? 
                                 Квітне сонце, - грає вітер 
                                 І Дніпро-ріка. 
  
                                 На кого завзявся Каїн? 
                                 Боже! Покарай! 
                                 Понад все вони любили 
                                 Свій коханий край. 

 

 Ведучий.        Українські солдати і офіцери здобули славу  і на фронтах 
Другої світової війни.   Вони боролися проти фашизму, брали участь в 
партизанському та підпільному русі . Ця війна завдала Україні величезних 
втрат.  
 
 Ведучий.        Майже кожен  6-й мешканець України загинув у ній. 
Зруйновано і спалено 714 міст і селищ, 28 тис. сіл і хуторів, 16 тис 150 
підприємств. Кожне молоде серце сьогодні і завжди повинно берегти пам’ять 
про всіх, хто  відстояв рідну землю в тій страшній війні. 
 
                                               «Пам’ять»  

  Священна пам’ять в спадок нам дана  
  Вона вогонь незгасний запалила 
  Там, де солдатська вирита могила, 
  Де громом прокотилася війна… 
  Не владний час війни зітерти слід. 
  І вдячна Пам’ять вічно буде жити, 
  Як кров бійця, живі палають квіти 



  На тлі печальних мармурових плит. 
  …Я в літаку і в танку не горів, 
  В атаках не дивився смерті в очі 
  Та пам’ять забувать моя не хоче 
  Невтішних в своїм горі матерів. 
  З кривавої жорстокої війни 
  Вони синів своїх і досі виглядають, 
  До пожовтілих знімків припадають 
  Й пряде зажура пасма сивини… 
   Мій дід у сорок другому упав 
   На  білий сніг, 
   Що чорним став від бою. 
   Моє життя він прикривав собою 
   Щоб я в шаленім вирі не пропав 
   …Милує зір цвітіння біла повінь 
   Зігрій, надіє, радосте земна 
   Йдемо до обелісків, як на сповідь 
   І згадуєм полеглих імена. 

 
 
Ведучий.   Про ці славні сторінки нашої історії нагадає танець «Смуглянка» 
виконує зразковий хореографічний колектив Лановецького районного 
комунального будинку дитячої та юнацької творчості, хореограф Голишева 
Ольга Григорівна. 
 

ТАНЕЦЬ 
 

Ведуча.   Хто вони – «бандерівці»?   Їх убивали, катували, поливали брудом, 
але вони лишилися в історії нескореними лицарями духу, «маленька армія 
великого народу». То хто ж вони – «бандерівці»? 
 
                  «Благословенна та держава, що має відданих синів!» 
                                     автор  Наталія Козленко  
                                        Заради щастя і свободи, 

Заради гідності народу, 
Заради честі України – 
Вшануємо синів країни, 
Тих, що в нерівному бою 
Свою Вітчизну захищали 
І кров за неї проливали! 
Згуртована патріотизмом, 
Від комунізму і фашизму 
УПА загонами міцними 
На захист встала України! 
Бо патріот – це та людина, 
Що кров, без жалю, до краплини 
Віддасть за долю Батьківщини, 
За свій народ, за незалежність, 
За неба і ланів безмежність, 
За Прапор наш жовто-блакитний! 



УПА – стояла непохитно! 
Героям України – слава! 
Благословенна та держава, 
Що має відданих синів! 
Нехай боронить Матір Божа 
Від ворожнечі та війни! 

 
Ведуча        пісня  «Ой упав стрілець» 
 
Ведучий.   Далекий грудень 1979 року… Далека та чужа країна Афганістан… 
Безглузда війна… Проте ця безглуздість не применшує героїзму наших воїнів 
там, в афганському пеклі.    
   
Ведуча.  За десять років  війни 160(ста шестидесяти ) тисячам наших 
земляків судилося пройти це випробування. 3383 з них повернулися додому в 
цинкових гробах, 12 тисяч залишилися інвалідами, понад 100 тисяч живуть, 
але з невиліковними хворобами. 
 
 Ведучий.     15 лютого відзначається скорботний день пам’яті воїнів - 
афганців.  Діди наші думали, що та війна остання. Вони не знали, що їх 
онуків також називатимуть ветеранами. 
 
 Ведуча.     І  поки на землі існують гарячі точки, і поки порушується 
біблійна заповідь “ Не вбивай”, ми не можемо, не повинні заспокоюватись, 
не можем спати спокійно, коли не спокійно у світі, коли йдуть війни, коли 
гинуть діти. 
 
Ведучий.  Вірш «АФГАНІСТАН» присвячується усім, хто проходив 
військову службу в Афганістані.  

 
Афганістан - ти край війни і крові,  
тих молодих завзятих юнаків,  
в котрих у грудях полум’я любові,  
горить допоки дух їх не дотлів.  
Афганістан – проклятий ти батьками,  
всіх тих синів, котрих ти вербував.  
Бо їх серця скривавлені ножами,  
у кожну мить, як воїн помирав.  
За що ж боролись, що там здобували?  
Добробут, волю, Боже, це ж вуаль?  
Прокляті битви, що життя ламали,  
несли в собі лиш сльози і печаль.  
Афганські гори, кров’ю, ви, омиті,  
тих юних тіл, що гинули в бою.  
І, ви пекельні, горем оповиті,  
а мертвим душам місце у раю.  
Ви відчували запах смерті в битві,  
і кожен спраглий подих до життя,  



жага і віра, сплетені в молитві,  
думки юнців, їх щире каяття.  
Афганістан – твоя війна це сльози,  
братів, сестер і ледь живих батьків,  
жахлива спека і страшні морози,  
навіки в пам’яті відважних юнаків.  
Пройшли роки, війну ж ту не забути,  
бо кожен воїн, що вернувсь живим  
згадає тих кого не повернути  
бо й вірний друг там згинув молодим. 

 
                    Демонструється відеоролик про Афганістан 

 
   Ведуча.   Здавалось би, доля нарешті подарувала нам унікальну можливість 
стати незалежною Європейською державою, але у листопаді 2013 року  в 
Україні розгорнулися неочікувані надзвичайні події: закличний дзвін 
Майдану сколихнув не лише країну, але гучним відлунням відбився в світі 
паростком  народної свободи.  
    
 Ведучий.  Події в Україні 2014 року навіки залишаться яскравою сторінкою 
всенародного літопису, невмирущої слави Небесної сотні та тих, хто вижив у 
цьому пеклі, вистояв у протиборстві сил, де часто лунало  гасло «Слава 
Україні! Героям слава!». 
 
                      «Небесна Сотня, що пішла у вічність» 
                               Небесна Сотня, що пішла у вічність, 

За нас замовить слово перед Богом, 
Щоб ми згадали, що вогні досвітні 
Чекають вже за батьківським порогом, 
І не казали: «Моя хата скраю», - 
Герої кажуть: «Як не я, то хто?». 
Нам шле сусід злочинців зграю, 
Хоч не війна у нас – АТО. 
Уже не Сотня там тепер, на небі, 
Бо тисячі загинули в бою… 
Але нам вистояти треба, 
Щоб волю здобути свою. 
А вже в оновленій державі, 
Збудувавши красиву Вкраїну, 
Ми згадаємо кожного в славі, 
Хто за нашу свободу загинув. 
 

Ведучий.   В пам’ять про тих, хто поліг на Майдані під час лютневих 
подій звучить  пісня «Ангелику» 

 
Ведуча.           Вставай, Україно, вставай! 

     Виходь на дорогу свободи, 
     Де грає широкий Дунай, 
     Де ждуть європейські народи. 



  
Ведучий.         Вставай, і кайдани порви, 

      Дай познак ясніший від грому 
      Що ти не рабиня Москви, 
      Й рабою не будеш нікому.  

 
Ведуча.     Споконвічна боротьба за волю України не могла не дати паростки 
волі, паростки свободи. Україна здобула самостійність і позбулася 
протекторату ненажерливих сусідів.   
 
Ведучий.       Росія споконвіку була «старшим братом» щодо України. І хоче, 
щоб під його «чоботом» ми були завжди. Тому й розпалює національну 
ворожнечу, щоб зробити нашу державу розрізненою та беззахисною. 
 
                             Вірш Ліни Костенко «Війна»  

Болить мені …Ти знаєш як болить? 
Болить біда, що зараз в Україні. 
Ця рана душу втомлену ятрить, 
І сліз не можу втримати я нині… 

Війна… Неоголошена ніким, 
Вбиває і калічить українців. 
І це наш брат? Та і чи був він ним? 
Щоб убивати нас прислав чужинців. 

Болить мені…Ти знаєш як болить. 
Ця рана не дає мені спокою. 
І ця неоголошена війна, 
Розв’язана «братерською» рукою… 

Ведучий.        Вірш до «брата», автор Віктор Семенишин  

Так сильно ви хотіли вбити, 
У нас надію на життя, 
Не вийшло - знаєм ми як жити, 
Ми бачим своє майбуття. 

Своєю силою злякати, 
Ви нас хотіли , та проте, 
Нас не злякали - ви не варті, 
Забрати в нас життя просте. 

Ми боремось , щоб виживати, 
У світі цьому не простім, 
Від вас йдуть танки й автомати, 
За все , що було - нас простіть. 

Простіть за те , що годували, 
Ми вас пшеницею з полів, 
У ті поля , ви військо гнали, 
Ми годували вас-простіть. 



Нас звинувачуєте в тому, 
Що відвернулись ми від вас, 
Прости нас брате , нашу втому, 
Ходити під ярмом весь час. 

Своєю кров’ю здобували, 
Свободу ми , багато літ, 
На цю свободу ви-начхали, 
За це , ви також нас простіть. 

Ми не вбивали тебе брате, 
Ми дружньо жили , але ти, 
Пішов війною - «Брат на Брата», 
Щоб свою першість довести. 

                                    Ти показався в своїй «славі», 
                                    Пішов вбивати ти своїх, 

 Мовляв: - Щоб інші побоялись!, 
 Ти взяв на душу страшний гріх. 

 Не можна знаєм не прощати, 
 Тебе б простили , але ти, 
 Продовжуєш своїх вбивати, 
 Не хоч до істини прийти. 

 Простити можна лише тому, 
 Хто вирішив по правді жить, 
 Розкаявся у всьому злому, 
 І проти свого не грішить. 

 Прощавай брате , нам не треба 
 Твоїх подачок газу й зла, 
 Ми не замерзнемо без тебе, 
 Бо тепла в нас Душа , проста… 

 

  Ведуча.                      Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла!  
Як хочеться, щоб світлий день настав!  
Щоб Україна в мирі зажила.  
І щоб ніхто нікого не вбивав! 
 

                                       Звучить пісня    «Ми за мир» 
 

  Ведучий.      Мужність і героїзм, доблесть і слава, відвага і честь - саме ті 
чесноти, на яких базується вся багатовікова історія нашої України. На долю 
захисників усіх поколінь випало багато випробувань, однак вони завжди 
долали їх з гідністю. Захищати Батьківщину, свою землю, свою домівку - це 
святий обов`язок кожної людини. Пам'ятаймо про це! 
 
Ведучий.        Ми сьогодні згадували тих, хто поліг у боротьбі за волю і 
незалежність України – від часів козацтва до сьогодення.  
Прошу вшанувати  їх пам’ять хвилиною мовчання. 

 
Звучить аудіозапис «Піккардійська терція» «Гей, плине кача…» 



 
 
 Ведуча.     Ось небо блакитне і сонце в зеніті! 

Моя Україна – найкраща у світі. 
Моя Україна  - це ліс і озерця, 
Безмежні степи і чарівні джерельця. 
Красиві пейзажі і гори високі, 
Маленькі струмочки і ріки глибокі. 

 
Ведучий.   Міста старовинні і замки прекрасні, 

Великі будови і дуже сучасні. 
Сади чарівні, мальовничі села, 
Моя Україна – це пісня весела. 
Вітчизна свята, дорога Україна, 
Для кожного з нас ти у світі – єдина. 

 
 Ведуча.           Пісня «Україна – це ти»  

 
Ведучий.   Край боронити – чоловіча справа, 

Пішли у вічність хлопці з перед нас… 
І ми вже звикли, що Героям - слава, 
А нам, нарешті, об’єднатись час 

 
Ведуча.      У боротьбі за вільну Україну, 

За нашу мову, звичаї, поля, 
Щоб дух Майдану не загинув, 
Бо це святе, як небо і земля. 

 
Ведучий.             Пісня «Казковий світ»  

 
Ведуча.                 Це не сон, не синдром маячні, 

Ця війна не в далекій країні 
Не в Іраку чи десь там в Чечні, 
А в вишневій моїй Україні. 
 

Ведучий.  Ніщо так не об’єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна … 
Війна,  ...АТО.., хоч як би ми це не називали. Хтось бере у руки зброю і йде 
захищати рідну землю, хтось допомагає фізично, фінансово, а хтось 
морально. 
 
Ведуча.   В прагненні підтримати наших відважних воїнів єднаються і 
дорослі і діти . Ми горді з того, що  наша школа не залишилась осторонь тих 
непростих подій, що відбуваються у нашій державі. 



Ведучий.   З ініціативи учнів , вчителів та працівників школи  липні 2014р 
школа перетворилася на перший в районі волонтерський центр  по збору 
допомоги нашим воїнам , що були в АТО, на передовій.  
 
Ведуча.  У ті важкі часи ( липень - серпень 2014р) було зібрано і відправлено 
на передову більше 40т. продуктів. 
       
Ведучий.  А з першого вересня, рішенням учнівського самоврядування ця  
робота продовжилася під гаслом «Ми сильні, коли ми разом». 
  
Ведуча.     За цей рік у школі було проведено 45 масштабних заходів. Під час 
благодійних акцій, ярмарку було зібрано тисячі банок консервів, до 5 тон 
овочів. 
 
Ведучий. Матеріально підтримали 32 воїни,які мобілізовані з Лановець і не 
тільки, а також батьків наших учнів. Усім цим людям ми передали 17395грн. 
           
Ведуча.  Разом з тим учні зібрали і відправили на передову більше 500 пар 
шкарпеток, дуже багато ліків,тисячі листів,малюнків та оберегів,  
11 маскхалатів та 2 великі маскувальні сітки. 
 
Ведучий.  Звичайно за кілька хвилин всього не перерахуєш. Та і воно не 
потрібно, адже найбільше приносить користь,те що робиться з щирою 
душею.  
 
Ведуча.  Ми з вами стали  мирними воїнами і надійними помічниками наших 
захисників. А наша діяльність стала зразком самовідданості та петріотизму.  
 
Ведучий.  Вже занадто багато ми чуємо кожен день про кроки війни. Ми 
думали, що вона далеко, десь там на Сході… А вона тихенько пробирається  
коридорами нашої школи . 
 
Ведуча.      22 учні нашої школи найбільше відчули цей неспокій… Їх батьки 
–герої…вони стали на наш захист і ми щиро їм вдячні. 
            
Ведучий. А сьогодні, ми передаємо сердечні вітання батькам наших учнів, 
які брали і зараз беруть участь в АТО. А саме 
 

Вельмі Андрію 
Трофимчуку Євгену 
Політикіну Ігорю 
Воєводіну Віталію   
Підлапському Ярославу 
Солтису Григорію 
Романюку Василю 



Олійнику Віталію 
Кухаруку Юрію 
Шевякову Сергію 
Рамськомк Леоніду 
Шабану Мар`яну 
Швецю Віктору 
Ковалю Юрію 
Валецькому Віталію 
Пальчику Михайлу 
Бурику Василю 
Демчуку Валерію 
Довгалю Олегу 
Рудьку Василю 

 
Ведуча.  Разом з цим ми передаємо сердечні вітання усім нашим Ланівчанам 
та усім захисникам України, хто на передовій і тримає над нами мирне небо... 
 
Ведучий.  Дякуємо всім вам за такий дорогоцінний мир і бажаємо 
якнайшвидше повертатися додому живими та з перемогою. 
 

Флешмоб 

 
 Ведуча.        Сьогодні у нас в гостях учасники антитерористичної операції, 
які розкажуть про те, що зараз відбувається в зоні АТО, про своїх 
побратимів. Надаємо їм слово. 
                                                     
                                                   Виступ гостей. 

     
Ведучий.   Як багато дає віра... Віриш у здоров`я - ти здоровий, віриш в   
успіх - ти успішний, віриш в Бога і Bін поселяється в твоєму серці... 
Отже, все можливо, якщо ВІРИТИ !!! ВІРИМО В ПЕРЕМОГУ, ВІРИМО 
в НАШИХ ВОЇНІВ, що наближають цю перемогу, ВІРИМО в нашу 
неньку УКРАЇНУ...  Вона була, є і буде...  
 
Ведуча.                               Пісня « Люблю цей світ » 
 
 




