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Вікова категорія, клас: 8 

Тема. Хай не згасає  пам'ять про героїв! Робота з текстами 

Мета: 

 Збереження   історичної   пам'яті про захисників    Вітчизни 1941–

1945 р. р.; 

 Формувати  пізнавальний інтерес  учнів, залучати  дітей до 

виконання  творчих  завдань, використовуючи  різні  тексти; 

 Стимулювати  проведення   пошуково-дослідницької  роботи  

учнів з вивчення  історичного   минулого  народу. 

 Розвивати  особистісне  ставлення   дитини до історії    своєї   

сім'ї, своєї  країни, розширювати   словниковий запас учнів. 

 Виховувати   почуття   патріотизму і національної  

самосвідомості, формувати   патріотичне   почуття   гордості і 

поваги до учасників    Великої   Вітчизняної   війни. 

 Виховувати   бажання   вивчати   історію    Росії, берегтиїї  

традиції, турбуватися про майбутнє  країни, стверджувати  

гуманістичну мораль, формувати   загальнолюдські   цінності. 

Тип уроку: комбінований 

Методи та прийоми: робота з текстами, асоціативний кущ, бесіда, 

незакінчене речення. 

Технології: розвиток критичного мислення через читання та письмо 

Обладнання: презентація з додатковими матеріалами до уроку, виставка 

літератури про героїв Великої Вітчизняної війни, картки з текстами. 

Очікувані результати: 

Особистісні: мотивація до вивчення  української  мови,   історії  свого 

народу.  

Регулятивні: постановка навчального   завдання.  

Пізнавальні: визначати головну думку тексту, смислове  читання, робота з 

різними видами інформації.  

Комунікативні: слухати і чути інших, аргументувати свою позицію, 

дотримуватись  норм мови. 

                            Епіграф 

 Тим, хто   йшов у бій за Батьківщину, вистояв і переміг. 



 

 

Тим, хто   зігрівав   диханням в холоднечу  блокадних ночей. 

Тим, хто  відлітав разом з димом з бухенвальдських печей. 

Тим, хто на річкових переправах йшов, немов  камінь на дно. 

Тим, хто на століття безіменні канув у фашистському  полоні. 

Тим, хто заради правої  справи  серце  віддати  був  готовий. 

 Тим, хто   підмашини лягав замість  понтонних  мостів. 

Усім  тим, хто  пішов у безсмертя, і тим, хто  переміг, 

Присвячується… 

Хід уроку 

1.Організаційний момент 

(Створення позитивного емоційного настрою. Звучить   спокійна  мелодія) 

Учитель. Заплющіть  очі. Уявіть  собі, що   ви  виходите з лісу на нескошену, 

зарослу  високою травою галявину, і ваше серце  переповнюється  радістю: 

стільки тут всіляких  квітів, схожих на святковий хоровод. На зеленому лузі 

біліють ромашки, жовтіють  кульбаби.  Навколо  цих  квітів  літають  

бджоли, бабки, жуки, стрибають коники, а в безкрайньому  небі  співають 

птахи. Від аромату запашних   польових   квітів   паморочиться у голові… 

Відкрийте   очі. 

2. Підготовча робота до постановки теми уроку 

Вчитель. Війна… Велика Вітчизняна   війна   радянського народу протии  

фашистських   загарбників. Страшна війна  минулого   століття, пекуча рана, 

яка болить   досі   чи не в кожній   родині. Воїни – переможці проявили 

чудеса героїзму, стійкості, мужності, билися за кожний  клаптик   рідної  

землі, до останнього  подиху, до останньої   каплі  крові, вистояли і 

перемогли. Для нашої країни  ціна  цієї перемоги жахлива – мільйони  

людських  життів, зруйнована  економіка. Кожен   другий  воїн  поліг  у боях, 

кожен   другий з тих, хто   залишився у живих, був поранений. І сьогодні ми 

поговоримо про цю  війну, долі людей, які були  обпалені нею. 

 

Все починалося з грому небесного, 

Такого жорстокого, такого нечесного. 

Її  ненависного, злісного грому, 

Який на світанку  вигнав   із дому. 



 

 

А небо світле  закривали   чорні    хрести! 

Господи, Боже! Якщо  ти є, захисти! 

Крізь руки у двір   гусенята    малі… 

І кров на травиці… і кров на землі… 

І шипить у ставку гаряче    залізо, 

І полум’я    дике    шукає над лісом… 

І мама мовчазно-бліді, мов    стіна… 

І тато    поволеньки    кажуть: «Війна». 

 

3. Мотивація     навчальної     діяльності 

Учитель. Як видумаєте, чи   потрібно   згадувати про Велику   Вітчизняну  

війну, про тіжахи і страждання, які пережив наш народ? 

4. Визначення учнями  теми і мети уроку. 

Учитель. Цієї   весни 9 Травня   виповниться 75років Перемоги радянського 

народу над фашистськими    загарбниками.  

Сьогодні на уроці ми з вами спробуємо    відтворити    картини   воєнних  

років з  життя нашого з вами земляка, судакчанина    Гришаніна Олександра 

Яковича, почесного громадянина міста Судак, людини, яка прожила життя 

так, що подій  його вистачить на десятки, а то й сотні життів.  

( Додатки № 1, № 2) 

- Так яка ж тема нашого уроку? 

- Які ціли ми поставимо перед собою? 

5. Первинне    сприйняття і усвідомлення     матеріалу уроку 

5.1 Складання    асоціативного куща до слова війна 

Учитель: виберіть з даних слів, що на слайді, ті, які розкривають зміст цього 

страшного слова, і запишіть їх у вигляді куща 

                 Горе                Біль                       Смерть                                 

 

                                                                                            Страх 

Розчарування                                                                        Героїзм                                                                

                                          Війна 

 



 

 

Сльози                                          Подвиг                          Мужність 

5.2. Робота з тлумачним словником 

Учитель: Як ви розумієте значення слів мужність, героїзм, подвиг.                         

( Відповіді учнів) 

Давайте звернемося до тлумачного словника і дізнаємося про значення цих 

слів: 

Мужність – риса характеру людини, у якій   поєднуються    хоробрість, 

рішучість, витримка    тощо. 

Героїзм – найвище   виявлення   самовідданості й мужності у виконанні   

громадського   обов'язку. 

Подвиг – важлива   своїм   значенням    дія; вчинок, здійснюваний у важких, 

небезпечних    умовах; героїчний, самовідданий    вчинок. 

5.3. Робота з текстом. 

Учитель: Ця    війна    була одна на всіх. І у кожного – своя. Вс   ірозуміли, 

що   воюють на смерть за Батьківщину, за право на життя    своїх   дітей, 

онуків і  правнуків. І кожний    бачив  війну    по-своєму. З окопу. На марші. 

У шпитальній   палаті. З борту літака. У перископ  підводного  човна. Крізь  

проріз    прицілу. І було    їх - мільйони… 

Ось як описує    свої     відчуття   від   війни наш земляк Гришанін 

Олександр Якович, який у березні 1942 року потрапив до концентраційного 

табору «Саласпілсс» ( Додаток № 3): 

«Тут люди з`їли всю траву та кору на деревах. Приміщень не було. 

Доводилось зариватися в землянки без усіляких перекрить. Коли ішов дощ, 

земля завалювалася й засипала людей. Вони так там і залишались. 

Практикувалася «робота» з полоненими радянськими офіцерами. Молоді 

фашисти з гітлерюргенд виводили за проволоку людей двадцять і 

примушували тягати важке каміння. Тих, хто вже не міг виконувати ці 

знущання, били до смерті. Так гинули люди за нашу Батьківщину…» 

 

Учитель: в таких нелюдських умовах наш земляк перебував не один рік, 

змінив п`ять таборів. Але вистояв у цьому страшному двобої зі смертю. І не 

лише вистояв і не схилив голови, а й  в умовах жорстокого німецького 

полону проводив підпільну роботу та вів антифашистську боротьбу, тяжко 

працюючи у таборній аптеці. 

Про цей життєвий подвиг Олександра Яковича    Гришаніна  ми 

можемо прочитати у книзі  Степана Павловича Злобіна «Зниклі безвісти», 



 

 

який був надрукований у 1962 році. Автор роману разом з Олександром 

Яковичем Гришаніним перебував у концтаборі і вів  підпільну діяльність, 

розповсюджуючи серед військовополонених заборонену антифашистську 

літературу, переписуючи її власноруч ( Додатки № 4, № 5). 

 

Давайте     прочитаємо    уривок з роману: ( роздрукований текст на партах 

та на слайді) 

«Зв`язок Балашова з іншими таборами, що поширювався, іноді 

примушував  переписувачів працювати по чотирнадцять – шістнадцять годин 

на добу. Працюючи над дуже дрібним текстом друкованої форми, Гриша 

Сашенін, Сьома Леонов, Гриша Ульянов, санітари Чечунін, Полєнов ходили з 

запаленими, червоними очима, від втоми падали з ніг та спали вже через три 

хвилини після закінчення переписування.  Балашов майже щодня приходив 

до табору з вимогами, що надходили з інших таборів, надіслати якнайбільше 

літератури. І ті видавали за «потребою». 

Іноді такі замовлення необхідно було виконувати в лічені хвилини, в 

залежності від інтервалу між потягами, з якими супроводжуючі хворих 

прибули та поїдуть назад. Тому і доводилось мати в таборі власні запаси 

літератури, компасів, мап.» 

 

Бесіда: 

- До якого типу тексту належить уривок? 

- Про що розповідає нам цей уривок з роману? 

- Яку проблему порушує автор у даному уривку? 

- Чи можемо ми назвати патріотами героїв цього уривку 

 

5.4 Робота в зошитах 

- Поміркуйте і запишіть у зошитах:  Для мене патріот – це… 

 

( Звучить  пісня «Священная война») 

 

6.Узагальнення і систематизація     отриманих    знань 

6.1 Дібрати антонім до слова «війна» 

6.2. Скласти речення зі словом  «мир» 

7. Рефлексія. 

Учитель:   Ось прийшов 1945 рік.   Велика Вітчизняна    війна     

наближалась    до переможного    кінця. Над Рейхстагом замайорів    

червоний  прапор. Ворог  здався.    День 9 травня   став Днем Перемоги, 



 

 

великим святом для всього  людства. 

 

Упав Берлін. І ще боями 

Гула розвихрена земля, 

А вже з барвистими   квітками 

Вступила тиша на поля. 

І сходив мир на доли й води, 

І в гарячковий стук сердець 

Удари з заходу і сходу 

Сказали ворогу: «Кінець!» 

Кінець! Незборна   правди сила, 

Замовк    гармат    охриплий    спів. 

Кінець! І тиша оглушила 

Людей, що   звикли до громів. 

І всі   звели до сонця  чоло, 

Що   довго снилось їм у млі 

І стало тихо так навколо, 

Мов не було   іще   ніколи 

Такої   тиші на землі 

 

- Продовжіть речення  «Війна – це…», «Мир – це…» 

- Давайте на згадку про тих, хто не повернувся з війни оголосимо 

хвилину     мовчання      (Звучить "Реквієм" Р. Рождественського) 

 

8.  Підсумок уроку, домашнє завдання 

Учитель:   Ішли роки. Гоїлися рани, зростали   повоєнні     покоління. 75 

років тому землю нашої     держави    було    звільнено    від    завойовників. 

Усе менше      залишалося    учасників     Великої      Вітчизняної    війни. 

Честь їм і шана живим! Вічна слава загиблим! Хай не згасає    пам'ять про 

героїв! Хай не згасає пам`ять про нашого славетного земляка Гришаніна 

Олександра Яковича, доля якого може бути прикладом мужності та героїзму 

для сьогоднішнього та прийдешніх поколінь. 

Учитель:  я прошу вас написати короткий твір на тему «Свято зі сльозами на 

очах», використовуючи матеріал сьогоднішнього уроку. 

Дякую всім за урок! 

Бажаю     всім      здоров'я і мирного неба над головою 

                                                                   



 

 

Додаток № 1 

 

 

Олександр Якович Гришанін 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Додаток № 2 

 

 

 

 Меморіальна дошка на будинку, де жив Гришанін О.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Додаток № 3 

 

 

 

 

 Саласпілсський табір смерті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Додаток № 4 

 

 

 

Степан Павлович Злобін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Додаток № 5 

 

 

 

Обкладинка книги С.П.Злобіна «Зниклі безвісти» 


