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Батьківщина очима дитини 

 

 

• Ось небо блакитне і 
сонце в зеніті!  

• Моя Україна — найкраща 
у світі!  

 
 













 

Моя Україна — це  пісня весела 
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Здоров’я 

Нескореність 

Життя 

Материнство 

Віра, Надія, Любов 
 



Смуток 

Доброта, ніжність, чистота 

Відданість Вірність 

Дівоча врода 

Розум 



Земля 

Небо 

Сонце 
Молодість 

Вода 

Хліб 

Мудрість 

Багатство 

Печаль і магічність     



А НАД СВІТОМ 

УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА 

ЦВІТЕ 



ЗРАЗКИ  НАЙДАВНІШОЇ 

ВИШИВКИ 



Раїса Захарук-Чугай Тетяна Кара-Васильєва 



Галина Стельмащук 



ВИШИВКА В ПОБУТІ ГАЛИЧАН 



 



ЛІТУРГІЙНЕ ГАПТУВАННЯ 

ЗОЛОТОМ ТА СРІБЛОМ 



ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ФЕЛОН 



ВИШИВКА БІСЕРОМ 



 



 



 

ТАМБУРНА ВИШИВКА 



 



 



 

НАРОДНІ СИМВОЛИ-ОБЕРЕГИ 



 

ВИШИТИЙ РУШНИК 



 

ВИШИТА СОРОЧКА 



ВИШИТА ХУСТИНА 



 

ВИШИТІ  КАРТИНИ 







«А я не скорилася, українкою 
ж я народилася». 

4(8) гімназійний клас 



Івано-Франківська область 
• Галицький 

замок або Старостинськ
ий замок  — замок у 
місті Галич, Івано-
Франківська 
область, Україна. Руїни 
замку розташовані на 
високому пагорбі Галич 
гори на правому березі 
річки Дністер над 
містом — в минулому 
служив фортифікаційною 
спорудою оборонного 
значення.  



• Протягом 1594–
1621 рр. укріплення 
витримувало напади 
турків з татарами. 
З 1590 по 1633 рік на 
Галич 29 разів 
нападали татари з 
османами, найбільш 
руйнівними були 
напади 1594, 1612, 
1624 років. 

 



• Станіславська 
фортеця  

• (Станіславівська 
фортеця) — 
заснована 
у 1662 році, зараз 
є історико-
архітектурним 
пам'ятникомXVII–
XIX ст. 
Розташована на 
території 
нинішнього Івано-
Франківська. 



• Після приєднання 
Галичини до Австрійської 
імперії у 1772 р. 
Станиславівська фортеця 
втратила своє оборонне 
значення. 
Імператорським указом 
від 1804 р. знесено мури, 
засипано фортечні рови, 
вали розбирали до 
1870 р.  



Львівська область 
 • Оле́ський 

за́мок — пам'ятка 

архітектури та 

історії XIII–XVIII 
століть, 

розташований у 

смт Олесько, 

Буського району 

Львівської 

області.  



• Основні бої точились між 
Литвою і Польщею на 
межі яких був 
розташований Олеський 
замок (1340 р., 1366 р., 
1431р., 1432 р.) 

• В 1451 та 1452 роках 
зазнав нападу татарської 
орди. 

• 1519 р. – останній напад 
татарської орди. 



Підгорецький замок 
 • Підгорецький замок - 

один з найкращих у 
Європі зразків 
поєднання 
ренесансного палацу 
з бастіонними 
укріпленнями. Палац 
називали "польським 
Версалем". 



• у 1646 році замок 
під час бойових дій 
часів Хмельниччини 
зазнав серйозних 
ушкоджень. 

• У 1688 році 
постраждав від 
нападу татар. 



Золочівський Замок 
 
• Зо́лочівський 

за́мок — замок, 

пам'ятка історії і 

культури 

національного 

значення. 

Розташований у 

місті Золочеві, що в 
Львівській області  



Тернопільська область 
• Зба́разький 

за́мок — 

фортифікаційна 

оборонна споруда в 

місті Збараж 

Тернопільської 

області. 

• Розташований трохи 

осторонь від центру 

міста, в парку, на так 

званій Замковій горі. 

 



• Збаразький замок 
зруйнували татари в 
1474, 1598 роках. 



Вишнівецький палац 
 • Вишнівецький палац — 

архітектурна пам'ятка 18 
століття загальнодер-
жавного значення у смт 
Вишнівець Збаразького 
району Тернопільської 
області. 

•  У 1675 році зазнав 
нападу турків, татар. 

 



Чернівецька область 
 • Хотинська 

фортеця (рум. Cetatea 
Hotinului) —
 фортеця XIII–XVIII століть 
у місті Хотині на Дністрі, 
що у Чернівецькій 
області, Україна. 
Сьогодні на території 
фортеці розташований 
Державний історико-
архітектурний 
заповідник «Хотинська 
фортеця». Одне з семи 
чудес України. 



• У 1476 році фортеця відбила напад 
турецьких військ султана Мухамеда ІІ Фатіха. 

• 1561 року фортецю захопили війська під 
проводом польського шляхтича-авантуриста 
Ласького Альбрехта. 

• У 1563 році Дмитро Вишневецький з п'ятьма 
сотнями запорозьких козаків знову 
захопили фортецю і утримували її тривалий 
час. 

• В жовтні 1621 року, козацько-литовсько-
польські війська під проводом Петра 
Сагайдачного (40 тис.) та Яна Кароля 
Ходкевича виграли битву в турецько-
татарських (400 тис.). 

• 1788-го місто було взяте в облогу 
австрійськими військами під 
командуванням принца Фрідріха. 

• У 1806 р. розпочалася чергова російсько-
турецька війна, на початку якої царська 
армія здобула Хотинську фортецю й 
утримувала її до підписання Бухарестського 
миру 1812 р.  



Резиденція митрополитів Буковини 

• Резиденція 
митрополитів Буковини і 
Далмації — 
визначний архітектурний 
шедевр Західної України, 
розташований у 
місті Чернівці . 

 















  









Екскурсія «Золоте кільце Гуцульщини», в рамках проекту «Національно-
патріотичне виховання молоді» Всеукраїнської інформаційно-
профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» та 
присвячувалась 150-річчю від дня народження Митрополита Української 
греко-католицької церкви Андрея Шептицького.  







Я – громадянин України і 
пишаюся цим 



РОДИНА «СОКОЛЯТА» 

НАШ ДЕВІЗ 
Захочеш і 
будеш. 
В людині 
затям, 
Лежить 
невідгадана 
сила! 
О. Ольжич 
 



Громадянин — це людина, яка належить до певної 
країни, де вона має відповідний юридичний статус, 
або співвідносить себе з нею. 

Громадянин — фізична особа, правовий 
статус якої зумовлений належністю до 
громадянства певної держави. 

Громадянин — людина, що має стійкий 
правовий звязок з конкретною державою, що 
проявляється у взаємних правах та 
обов′язках. 



Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не 
збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми 

самі нацією не схочемо бути. 
                                В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ 



Особистість 

яка знає 
історію і  
традиції 
своєї 
країни 

любить свою 
Батьківщину 

і народ 

здатна 
саморозви-

ватися 

має 
культуру 
думки та 

мови 

має 
соціально- 
активну 
позицію 

громадяни-
на 

дотримуєть-
ся духовних, 
правових, 

загальнолюд
-ських 
законів 

творчо 
мислить 

духовно та 
фізично 
здорова 

МОДЕЛЬ «Громадянин України» 



Без традиції нема культури, без культури 
нема нації.             В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ 

    Свято Покрови Пресвятої  
Богородиці та дня Захисника України 



Районний огляд- конкурс патріотичної пісні та строю, 
 до Дня захисника України 



Андріївські  вечорниці  



 
 
 
 
 
Почуття й свідомість 

цього спільного 
добра, яке об’єднує 

людей, веде людину 
до розуміння, що 

загальне добро – то її 
власне добро, а 

ближні її – то наче 
вона сама! І тому 

тією самою любов’ю, 
якою людина сама 

себе любить, мусить 
вона любити й ціле 

людство. 
 А. Шептицький 

Благодійний ярмарок « З вірою в 
серці, з турботою про відважних» 



Мене мусить 
обходити тілесне, 
фізичне здоров’я 
твоє, мій народе 

рідний, бо знаю, що 
лишень раси здорові і 

фізично сильні 
можуть бути щасливі; 

знаю також, що 
здоров’я і моральність 

так з собою суть 
зв’язані, що одне від 

другого залежить. 
А. Шептицький 

МОЛОДІЖНИЙ ПАТРІОТИЧНИЙ КВЕСТ «ПАМ’ЯТІ БОРЦІВ ЗА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НОВІТНЬОГО ЧАСУ» 



Нові часи, нові завдання, нові 
вимоги… Незалежність України 
дає можливість кожному з нас 
стати справжнім господарем 
своєї землі. Сьогодні ми є 
свідками великих 
перетворень- перетворень, що 
відбуваються в нашій країні. 
Ми – майбутнє України. То ж 
своїми знаннями, працею, 
здобутками піднесімо її 
культуру, своїми 
досягненнями славімо її. 
Будьмо гідними своїх предків, 
бережімо волю і незалежність 
України, поважаймо свій 
народ і його мелодійну мову. 
Шануймо себе і свою гідність, 
і шановані будемо іншими. 
 










