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1. Історія дня 

8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла Акт про 

беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини, підписаний 

начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем за 

дорученням президента Німеччини Карла Деница. Акт був підписаний ще 7 травня в 

Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 

1945 в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування. 

 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченій 

до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошені присвячені пам'яті 

жертв цієї війни Дні пам'яті та примирення, які відзначаються 8 і 9 травня. 

2. В Україні 

У 2014 році вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої 

світової війни в Європі і перемоги над нацизмом проходили два дні – 8 і 9 травня. 

Планувалося, що і надалі в Україні День пам'яті загиблих буде починатися 8 травня – 

разом з Європою та світом, і триватиме традиційно 9 травня. 

 

День пам'яті і примирення встановлений Указом Президента України Петра 

Порошенка № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом в Європі та 70-ї річниці закінчення Другої світової війни» від 24 березня 2015 

року. 

Джерело:https://ukr.media/politics/262138/ 

3. Символ дня 

Символ відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги — червоний мак. 

Це міжнародний символ пам'яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, 

алюзія кривавого сліду від кулі, що передає страждання та смерть. 

 

 

 

 

 

 

 

Використання квітки червоного маку як символу пам'яті отримало початок з вірша 

канадського військового лікаря Джона Маккрея «В полях фламандських» (1915). Символ 
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маку присутній і в українському фольклорі – за легендою, маки зацвітають там, де 

пролилася козацька кров. 

«В полях фламандських» 

В полях фламандських квітне мак 

Поміж хрестів – скорботний знак 

По нас; а жайвір серед хмар 

Нам шле свій спів – останній дар, 

Ледь чутний тут крізь грім атак. 

Бо ми, полеглі в цих полях, 

Ми, що кохали, нині – прах, 

Жили – і прийняли удар 

В полях фламандських. 

Ідіть у бій, забувши страх, 

Нам світоч випав з рук, відтак – 

Вам підіймати цей тягар! 

Якщо загасне віри жар – 

Наш сон розвіється, як мак, 

В полях фламандських… 

(Переклад Оксани Самари)  

Джерело: https://tsn.ua/politika/sogodni-ukrayina-vidznachaye-den-pam-yati-ta-primirennya-

chomu-8-travnya-ta-scho-oznachaye-chervoniy-mak-426028.html 

4. Сценарій тематичного вечора 

Ніхто не забутий, ніщо не забуто 

(Стук серця, на його фоні – голос декламатора. У кінці вірша, поступово 

наростаючи, звучить мелодія) 

 

Диктор: 

Ніхто не забутий... На попіл ніхто не згорів! 

Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть... 

І доки є пам’ять в людей і серця в матерів, 

Доти й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. 

 

(пауза) 

 

Ніхто не забутий! На попіл ніхто не згорів! 

 

Виходять ведучі. 

 
Ведуча. 

Минають роки, відлітаючи у вічність... Все далі і далі відходять від нас грізні та 

важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам’ять про тих, хто ціною власного життя 

захистив нашу країну від гітлерівської агресії. «Ніхто не забутий, і ніщо не забуте!..» 
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Ведучий. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 р. з попередньої злочинної 

змови керівництва двох країн — агресорів — фашистської Німеччини та більшовицько-

комуністичного Радянського Союзу. Того вікопомного вересневого дня гітлерівська 

Німеччина напала на мирну Польщу. Ця іскра швидко перетворювалася у світову пожежу. 

А вже 17 вересня 1939 року Сталінська радянська імперія, що важким чоботом розтоптала 

Наддніпрянщину, під лицемірним приводом порятунку Західної України від німецьких 

фашистів кинулася й собі звіряче шматувати Польщу, до складу якої на той час входили 

західноукраїнські землі... Остерігаючись подальшого наступу сталінської Червоної Армії, 

Гітлер ударив першим. Сталося це недільного ранку 22 червня 1941 року. У вогняному 

смерчі Другої Світової війни запалала вся Україна... 

Ведуча. В лихоліття війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. 

Друга Світова тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями 

Європи, Азії й Африки, охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 

млн. осіб, не говорячи вже про поранених і 

тих, хто пропав безвісти. Лихо й страждання, 

які пережили люди, незмірні. 

 

Ведуча: 

Минули дні і роки пролетіли, 

А дня того забуть ніхто не міг. 

Тут навіть сосни з горя посивіли, 

Тут навіть камінь плаче край доріг. 

 

Хіба ж забудеш, як палили хати? 

Гойдались мертві у страшній петлі, 

І на шляху валялися хлоп’ята, 

Багнетами прибиті до землі. 

 

Ведучий: 

Хіба ж забудеш, як сліпого діда 

В звірячій злобі витягли крізь дим. 

До танків прив’язали людоїди 

І розірвали надвоє живим. 

 

Ведуча: 

Травень... Це місяць буяння садів, 

місяць по-літньому теплих ночей і нескінченних солов’їних пісень... А ще це місяць, коли 

змовкли останні постріли гармат, настала тиша і прийшов довгожданий, вистражданий, 

оплачений дорогою ціною мир. «Ніхто не забутий, і ніщо не забуте!..» 

 

Ведучий: 

Сьогодні ми усі віддаємо дань пам’яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової 

війни та приносимо слова вдячності тим, хто залишився живим. «Ніхто не забутий, і ніщо 

не забуте!..» 

 

Ведуча: 

Поклонімося ж тим, хто поліг у бою, 

Хто покрив землю рідну собою, 

Поклонімося всім, хто впав у бою, 

Хто відстояв нашу свободу. 
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РАЗОМ: 

Це потрібно не мертвим, 

Це потрібно живим. 

 

Ведучий: 

Хвилина мовчання... 

Вона більше нам розкаже, 

Ніж тисячі, а чи мільйони слів... 

 

Ведуча: 

Про подвиг безіменний всього не вимовить словами, 

Лиш тільки серце може розказати, 

Але воно, на жаль, не має мови, 

Лиш має біль, тому я прошу всіх вшанувати пам’ять полеглих співвітчизників 

хвилиною мовчання. 

 

(Звучить хронометр). 

 

Ведучий: 

Вже весни не вперше травою прикрили 

Відмітки війни, навіть цятки малі. 

Лиш братські могили, лиш братські могили 

Болять, не стихаючи, рідній землі. 

 

Ведуча: 

Когось не діждались, хто рідний і милий, 

І в пам’ять обпалену біль заповза, 

Воєнні могили, високі могили – 

Завжди біля вас материнська сльоза. 

 

Ведуча: 

Ота сльоза ніколи не зітреться, 

Що в правді нашій і чужій вині... 

Лишила Батьківщина біля серця 

Своїх синів, загиблих на війні. 

 

Ведучий: 

Сльоза зорі стоїть над обеліском, 

Сховавши клопоти людські і сни. 

Сьогодні треба поклонитись низько 

Усім, усім, хто не прийшов з війни. 

 

Ведуча: 

Чимало свят дарує нам весна, 

Як в рідний дім повернення з дороги. 

Та є найбільш хвилюючим для нас 

Дев’яте травня – свято Перемоги. 
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Ведучий: 

Це свято не затьмариться в віках. 

В цей день нестимуть люди завжди квіти, 

Не обміліє пам’яті ріка – 

В серцях нащадків завжди буде жити! 

 

Ведуча: 

Дорогі наші ветерани Другої Світової війни! 

Так довго ви чекали перемоги, 

Бажаючи угледіть край війни, 

Але в диму губилися дороги, 

І додалося у Вас на скронях сивини. 

 

Ведучий: 

Любі наші ветерани! 

Та ви пройшли... Здригалися колони 

Похмурого рейхстагу в димній млі. 

Коли над ним злетів наш стяг червоний – 

Ясніше одразу стало на землі! 

 

Ведуча: 

Пам’ятаймо, друзі, цих людей довіку, 

Тих, хто повернувся і хто поліг в боях. 

Тож поклонімось низько до землі їм, 

І квітами устелимо їхній тернистий шлях. 

 

Діти вручають квіти ветеранам. 

 

Джерело: http://biblioyar.at.ua/ukaz_prezidenta_ukrajini.pdf 

5. Форми проведення заходу 

Заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги, можуть бути 

проведені на рівні навчального закладу, кількох паралельних класів та (або) на рівні класу. 

 

Форми проведення: 

 Урок-реквієм. 

 Вистава, спектакль тощо. 

 Екскурсія. 

 Урок-обговорення. 

 Урок-презентація. 

 Історична реконструкція. 

 Круглий стіл, семінар (для учнів старших класів). 

 Відео-урок з обговоренням. 

 Зустріч двох поколінь «Одна родина у двох війнах» з воїнами Другої світової 

війни та АТО. 

 Краєзнавчо-пошукова експедиція для учнів-дослідників. 
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Можливі місця проведення: 

 Шкільні приміщення (актова зала, клас тощо). 

 Краєзнавчі, історичні музеї, музеї зброї та техніки. 

 Меморіальні комплекси. 

 Могили невідомих воїнів. 

 Місця проведення визначних боїв. 

 Місця проведення краєзнавчо-пошукових експедиції. 

 

Джерело: http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/3798/Збірка методичних 

рекомендацій до відзначення пам’ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах.pdf 

 

6. МАКИ ПАМ'ЯТІ: довідка 

Квітка маку в українській традиції 

В українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця, 

безкінечності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, 

оберегу від нечистої сили, а також хлопця-козака, крові, смерті. В останніх з перелічених 

значень квітка часто згадується в українських народних піснях та думах, особливо 

козацької доби: «Ой, з могили видно всі долини, – сизокрилий орел пролітає: стоїть 

військо славне Запорізьке – як мак процвітає...».У відомій пісні «Ой, ти, Морозенку, 

славний козаче», мак згадується поруч зі смертю козака: «…Обступили Морозенка 

турецькії війська. По тім боці запорожці покопали шанці; Ой, впіймали Морозенка у 

неділю вранці. Ой, недаром ранесенько той мак розпускався, – Ой, уже наш Морозенко в 

неволю попався…» Образ маку нерідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи 

Україну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З народної творчості мак як знак війни та війська перейшов у художню літературу. 

В Івана Франка: «Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло, Нам воно святе». 

Легенду про мак обробив і Михайло Стельмах у творі «У долині мак цвіте»: «…Ординці 

воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно, проросло, а влітку маком 

зацвіло…» Одна із героїнь роману Олеся Гончара «Прапороносці» гине в долині червоних 

маків. 

http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/3798/Збірка
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Мак – символ пам'яті у світі 

Його появу пов'язують із віршами двох 

людей: канадського військового лікаря Джона 

МакКрея та представниці Християнської 

асоціації молодих жінок Мойни Майкл. Перший 

під враженням боїв у Бельгії у 1915 році написав 

твір «На полях Фландрії», що починався 

словами: «На полях Фландрії розквітли маки 

Між хрестами ряд за рядом». Друга – 1918 року 

написала вірша «Ми збережемо віру», в якому 

обіцяла носити червоний мак у пам’ять про 

загиблих. Саме Мойні Майкл у листопаді того ж 

року причепила червоний шовковий мак на 

пальто. У 1920 році Національний 

Американський легіон прийняв маки як 

офіційний символ, а у 1921-у червоні маки стали 

емблемою Королівського Британського легіону. В Польщі червоні маки є символом 

перемоги 11–18 травня 1944 року Другого корпусу генерала Андерса в боях за гору 

Монте-Кассіно в Італії. Приспів до популярної військової пісні того часу починається 

словами «Червоні маки на Монте-Кассіно Замість роси пили польську кров». 

 

Мак як уособлення пам'яті в Україні 

Червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні на 

заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн 

розроблено за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної 

телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. 

Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з 

іншого – кривавий слід від кулі. Поруч із квіткою розміщено дати початку і закінчення 

Другої світової війни — 1939–1945 — та гасло «Ніколи знову». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. 

Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані Нації. Пам'ятаємо: той, 
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хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона – 

запорука того, що в майбутньому подібна трагедія не повториться. 

http://www.memory.gov.ua/methodicmaterial/metodichni-rekomendatsii-do-vidznachennya-

dnya-pam-yati-ta-primirennya-i-dnya-perem 

7. Вірші 

Л. Компанієць 

КВІТИ ПАМ’ЯТІ 

Квіти – на граніті, на броні. 

Сонце усміхається мені. 

Поруч з ветеранами стою, 

Наче клятву пам’яті даю. 

Ветерани в світлій сивині 

А на грудях сяють ордени. 

Пам’ять серця… 

Пам’ять сивини… 

Пам’ять тих, що 

Не прийшли з війни, 

Пам’ять – наче квіти на броні… 

Сонце усміхається мені. 
 

Б. Олійник 

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ 

Ніхто не забутий. 

На полі ніхто не згорів: 

Солдатські портрети 

На вишитих крилах пливуть… 

І доки є пам’ять в людей, 

І живуть матері, 

Допоки й сини, що спіткнулись об кулі, 

Живі! 

 

Джерело: http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-peremohy-9-travnia/231-

virshi-do-dnia-peremohy-9-travnia 
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день пам’яті, день примирення 
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