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      МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 



Тема: «Ви  - вічно в пам'яті народній!». 

Мета:  

 розкрити перед студентами невідомі сторінки Великої Вітчизняної війни, 

розширити їх знання про звільнення рідного краю від фашистських 

загарбників; 

 формувати у молоді патріотичні почуття гордості, повагу до учасників 

Великої Вітчизняної війни; 

 сприяти розвитку інтересу до історії своєї держави, берегти її традиції; 

 вболівати за майбутнє країни; 

 виховувати любов та шану до рідної землі, гордість до людей, що 

відстояли її незалежність і волю. 

Тип/форма проведення: Літературно-музична композиція з елементами 

відеоматеріалів хронічки воєнних подій. 

Обладнання: Проектор, екран, ноутбук, музична апаратура, вітальні листівки з 

Днем Перемоги. 

Основні завдання: Привітання підшефних ветеранів і дітей війни зі святом; 

сприяти спілкуванню ветеранів дітей війни з молодим поколінням. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LCiX7k-ClbI 

http://www.youtube.com/watch?v=X_-eI8kRuvw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LCiX7k-ClbI
http://www.youtube.com/watch?v=X_-eI8kRuvw


Сценарій (зміст) 

виховної години. 

 

Ведучий 1  

Минають дні. Минуло багато років із тієї травневої ночі, коли замовкли 

останні постріли гармат, розриви снарядів, прийшов довгоочікуваний мир, 

оплачений ціною крові і сліз. 

 

Ведучий 2 

Все далі відходять грізні і важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не 

згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від 

ворогів. 

 

Ведучий 1 

У ці дні весь світ, усі чесні люди вшановують переможців. 

Разом з ними ми схиляємо голову перед пам'яттю полеглих і безмежно 

вдячні живим учасникам війни, які своїм життям та важкою ратною 

працею забезпечили величний День перемоги. 

 

Ведучий 2 

       Війна! Погляньте лише п'ять в ній букв, але згадаймо ми свою 

історію. 

Вернімось в чорний 41 - рік Це слово - стало там потворою. 

                             

         Ведучий 1 

Ніч з 21 на 22 червня 1941р. Темінь. Тиша. Але тиша тривожна. 

Прикордонники сторожко прислухаються. На протилежному березі Бугу 

гітлерівські війська закінчують останні приготування. Наводяться 

тисячі гармат, до літаків підвішуються бомби, заправляються пальним 

танки. Наближається час "X" - 4.15 за московським часом - час початку 

Великої Вітчизняної війни. Грім. Гуркіт. Вибухи. Дим пожеж. Крики 

поранених, плач  жінок і дітей. Стогін самої землі... 

відео про початок війни 

Ведучий 2  (відео воєнних подій) 

Все починалося з грому небесного,  

Такого жорстокого, такого не чесного 

 Із ненависного, злісного грому  

Який на світанку вигнав із дому 

 

 



Ведучий 1 

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 

Ведучий 2 

Шипить у ставку гаряче залізо 

 І полум'я дике шугає над лісом,  

І мама мовчазно-бліда, як стіна,  

І тато поволеньки кажуть "Війна" 

відео «Священная война» 

Ведучий 1 

Ми присвячуємо сьогоднішнє свято тим, хто переніс нелюдські муки 

війни, хто пав смертю хоробрих в боях за Батьківщину і тим, хто 

вистояв та повернувся додому з гордим званням воїна - переможця. 

Ведучий 2 

Ми присвячуємо наше свято нашим гостям. Вони  в роки війни були лише  

дітьми!  

Цей захід присвячується і вам – молодим, від кого залежить мирне 

майбутнє нашої країни і всього світу. 

Ведучий 1 

Давайте привітаємо наших гостей – свідків тих жахливих подій: 

 

Гості і учасники нашого свята вокально-фольклорний колектив «Червона 

рута» 

 

Ведучий 1 

В Україні нема такого міста чи села, де б не стояли обеліски загиблим 

героям, де б не вшановували їхню відвагу і героїзм. А скільки їх в Польщі, 

Болгарії, Росії та інших країнах Європи. 

 

Ведучий 2 

Кожен рік віддаляє нас від тієї незабутньої і великої переможної весни 

1945 року. Та живою і невмирущою є пам'ять про тих, хто ціною власного 

життя відстояв мир, свободу і незалежність Батьківщини, врятував 

світ від фашистської навали. 

номер самодіяльності пісня "Эх, дороги": 

(Музыка: А. Новиков Слова: Л. Ошанин) 



Ведучий 1 

І скільки б не пройшло часу, ми завжди пам'ятатимемо героїчну оборону 

Києва, легендарної Одеси. Вічно пам'ятатимемо тих, хто визволяв 

Дніпропетровськ і Нікополь, громив ворога на Дністрі, форсував Дніпро, 

визволяв столиці Європи та обіймав союзників на Ельбі. 

відео «Освобождение Никополя» 

Ведучий 1 

         В ці дні  все прогресивне людство, всі громадяни нашої  країни  

вшановують пам'ять загиблих в роки  Великої  Вітчизняної  війни. 

Сьогодні і ми долучаємося до «Естафети  Пам'яті і Перемоги» .  

Ведучий 2 

         Делегація від нашого технікуму візьме участь у мітингу та покладанні 

квітів до пам’ятника «Танк» на честь визволителів нашого міста. 

звучить фонограма пісні «Алеша»  

(Музыка: Эдуард Колмановский Слова: К.Ваншенкин ) 

Ведучий 2 слайди про жінок 

У війни не жіноче обличчя... Але скільки жінок, зовсім юних дівчат 

виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, 

були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога. 

 

Ведучий 1 

Дівчина в сірій шинелі,  

В куцих, простих чобітках 

Йшла, де збирались шрапнелі,  

Йшла з автоматом в руках. 

Ведучий 2 

Дівчата в бої йшли крізь ночі, 

 З калюж умивались дощем, 

 їм бачились коси дівочі  

Під грізним гарматним вогнем. 

Ведучий 1 

Недобрії очі лякали,  

І танків боялись в бою.  

Але, як мужчини, вмирали,  

Землю обнявши свою. 

 

 

 

Ведучий 2 



А скільки їх було в партизанських загонах. Вони ходили в розвідку, лікували 

ранених, забезпечували зв’язок з Великою землею і часто гинули, не 

проронивши ні слова в руках фашистських катів. 

номер самодіяльності танець на пісню «Синий платочек» 

(слова Я. Галицкого,М. Максимова, музыка Г. Гольца,Е. Штерсбургского) 

 

Ведучий 1 

У страшні роки війни разом з дорослими взялися за зброю діти, щоб 

захистити Батьківщину від ненависних ворогів. 

 

Ведучий 2   слайди  дітей і молоді 

Хлопчики та дівчатка йшли на фронт у військові частини, ставали 

синами та доньками полків. Вони були розвідниками і зв'язківцями, 

сестрами милосердя і підривниками. 

 

       Ведучий 1 

За покликом сердець молодь ставала підпільниками, партизанами, щоб 

помститися ворогу за смерть батьків та братів, за наругу над матерями 

і сестрами, за спалені домівки, за всі нелюдські злочини фашистів. 

 

Ведучий 2 

Вони гинули в боях, їх катували гітлерівці, але юні герої не здавалися, йшли 

на смерть з гордо піднятою головою. 

номер самодіяльності дует на гітарах 

Ведучий 1 

Наш народ залишився незламним у титанічній битві, рівній якій не знала 

історія. Він боровся за свободу і переміг. Серед тисяч солдатських 

автографів на стінах Рейхстагу було чимало українських імен. 

 

Ведучий 2 

Не забути ніколи цього ні нам, ні нашим дітям та онукам, як ніколи не 

забути замайорівшого прапора над Рейхстагом - світового символу 

свободи та миру. 

 

Ведучий 1 

Схиляємо в скорботі голови перед пам'яттю загиблих за нашу 

незалежність і мирне сьогодення, хто ціною власного життя наближав 

історичний День перемоги. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять 

загиблих. 

 

(Хвилина мовчання) 



Ведучий 2 

Війна діло жорстоке... Ми називали її Великою, тому що великою була 

наша мужність і великим був наш гнів. 

Ведучий 1 

Ми називали її вітчизняною, тому що захищали свою Вітчизну, 

найдорожче що у нас є. 

Ведучий 2 

Ми називали її священною, тому що нічого святішого, ніж боротьба за 

свободу Батьківщини людство не знало. 

Ведучий 1 

Ми називали її народною, тому що весь наш  народ піднявся на боротьбу. 

 

Ведучий 2  слайди перемоги, лунає на фоні пісня «День Победы»  

(слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова) 

Ми вірили, що переможемо і ми перемогли! 

Ведучий 1 

Давно відгриміли залпи війни, суворий час Великої Вітчизняної став 

надбанням історії. Але не померла слава тих днів, ніколи не зітреться в 

нашій пам'яті велич народного подвигу. 

 

       Ведучий 2 

Пам'ять дзвоном дзвенить у серцях,  

Вірність в пісні і сивім граніті.  

Пам'ять серця дзвенить в колосках, 

 І дощем відкликається в літі. 

        Ведучий 1 

Відгриміли давно вже гармати, 

 Літ воєнних суворі салюти.  

Посивіли бувалі солдати,  

Та ніщо не забуто, ніхто не забутий! 

        Ведучий 2 

            Україна! За її мир і спокій полягли мільйони.  

             Війні не бути. Нехай панує мир!  

             І ми про це подбаємо. 

            З святом вас, з Днем перемоги! 

Ведучий 1 

А зараз естафету привітань передаємо нашим гостям вокально – 

фольклорному колективу «Червона рута» 

 

 


