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6 Грудня — це свято пам’яті тисяч відважних воїнів, які віддали свої життя за 

незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам 

героїчних подвигів наших прадідів в ім’я України, їх щирої любові до рідної землі та 

безмежної відданості своїй Батьківщині. 

Проте День Збройних сил України — це насамперед свято на честь тих, хто нині 

захищає територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення 

обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки 

незламному духу яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. 

І, нарешті, 6 грудня — свято усіх чоловіків та хлопчиків, які бережуть спокій та 

мир у наших оселях, цих турботливих лицарів, завжди готових підставити сильне плече 

чарівній половині людства. 

Любі захисники Вітчизни, дорогі наші хлопці! Прийміть щирі вітання з Днем 

Збройних сил України! 

Козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі 

та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд. 

Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. 

 

1. Історія свята 

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності та пізнішого розпаду 

Радянського Союзу, Україна як незалежна держава успадкувала одне з найбільш 

потужних угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними 

зразками озброєння та військової техніки. 

 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття під свою 

юрисдикцію усіх розташованих на українських теренах військових формувань Збройних 

сил колишнього СРСР, та про створення одного з ключових відомств – Міністерства 

оборони України. 

 

З 24 серпня 1991 р. під юрисдикцію України перейшли: 14 мотострілецьких, 4 

танкові, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад (9293 танки і 11346 бойових 

машин), бригада спецназу, 9 бригад ППО, 7 полків бойових вертольотів, три повітряні 

армії (близько 1100 бойових літаків) і окрема армія ППО. Стратегічні ядерні сили, 

дислоковані на території України, мали 176 міжконтинентальних балістичних ракет, а 

також близько 2600 одиниць тактичної ядерної зброї. На час проголошення Україною 

незалежності чисельність військ в Україні нараховувала близько 700 тисяч чол. 

 

Уряд України приступив до створення Збройних сил. Характерними ознаками того 

періоду були одночасне формування правової основи діяльності Збройних сил, 

реорганізація їх структур, створення відповідних систем управління, забезпечення та 

інших елементів, необхідних для їх функціонування. Крім того, становлення Збройних сил 

України супроводжувалося значним скороченням військових структур, чисельності 

особового складу, кількості озброєнь та військової техніки. 

 

В основу процесу створення власного війська були закладені політичні рішення 

керівництва України стосовно без’ядерного і позаблокового статусу держави. При цьому 

враховувалися також обмеження, пов’язані з ратифікацією Договору «Про звичайні 

збройні сили в Європі» та виконанням Ташкентської Угоди 1992 року, якою 

встановлювалися не тільки максимальні рівні озброєння для кожної держави колишнього 

СРСР, а й для так званого «флангового району». В Україні до нього входили 

Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Автономна Республіка Крим. 
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У стислі терміни Верховною Радою України був прийнятий пакет законодавчих 

актів стосовно воєнної сфери: Концепція оборони і будівництва Збройних сил України, 

постанова «Про Раду оборони України», Закон України «Про оборону України», Закон 

України «Про Збройні Сили України», Воєнна доктрина України тощо. 

 

На ті ж роки припадає й реалізація ядерного роззброєння України. Воно є однією із 

найбільш значних історичних подій кінця ХХ-го сторіччя. Вперше в історії людства 

держава добровільно відмовилася від володіння ядерною зброєю. На 1 червня 1996 року 

на території України не залишилося жодного ядерного боєзаряду або боєприпасу. 

 

Так були закладені основи національного війська незалежної держави: за короткий 

термін були створені Міністерство оборони, Генеральний штаб, види Збройних сил, 

системи управління, підготовки і всебічного забезпечення військ (сил) тощо. 

 
Джерело: http://proukraine.net.ua/?page_id=269 

 

2. Структура Збройних Сил України 
 

Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і 

військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. 

 

Збройні Сили України мають таку загальну структуру: 

 

 Генеральний штаб Збройних Сил України як головний орган військового 

управління; 

 види Збройних Сил України – Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-

Морські Сили; 

 з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та 

організації, що не належать до видів Збройних Сил України. 

 

Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового 

управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та 

організацій. 

 

3. Види Збройних Сил України 
 

Сухопутні війська України були сформовані у складі Збройних Сил України на 

підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні 

сили України» у 1996 році. 

 

Сухопутні війська Збройних сил України є головним носієм бойової могутності 

Збройних сил незалежної Української держави. 

 

За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють 

вирішальну роль у виконанні Збройними силами України своїх функцій як у мирний, так і 

воєнний час. 

 

Вони включають оперативні командування: 

 Західне оперативне командування 

 Південне оперативне командування 

 Територіальне управління «Північ» 
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Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України: 

 

Механізовані і танкові війська 

 

Механізовані і танкові війська, що складають основу Сухопутних військ, 

виконують завдання щодо утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиття ударів 

противника, прориву оборони противника, розгрому його військ, захоплення важливих 

районів, рубежів і об’єктів, діють у складі морських та повітряних десантів. 

 

Ракетні війська та артилерія 

 

Ракетні війська та артилерія Сухопутних військ складаються із з’єднань 

оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, 

реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів та 

підрозділів протитанкових керованих ракет. 

 

Вони призначені для ураження живої сили, танків, артилерії, протитанкових 

засобів противника, авіації, об’єктів ППО та інших важливих об’єктів при веденні 

загальновійськової операції (бою). 

 

Армійська авіація 

 

Армійська авіація є найбільш маневровим родом Сухопутних військ, призначеним 

для виконання завдань у різноманітних умовах загальновійськового бою. Частини і 

підрозділи армійської авіації ведуть розвідку, знищують бойову техніку та живу силу 

противника, здійснюють вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджують 

тактичні десанти, доставляють у вказані райони бойову техніку та особовий склад, 

виконують інші важливі завдання. 

 

Аеромобільні війська 

 

Аеромобільні війська – високомобільний компонент Сухопутних військ. До них 

відносяться з’єднання, частини та підрозділи зі складу сухопутних військ і армійської 

авіації, що цілеспрямовано підготовлені для спільних дій у тилу противника. Склад: 25 

окрема повітряно-десантна бригада (місце дислокації: смт. Гвардійське, Дніпропетровська 

обл.); 80 окремий аеромобільній полк (місце дислокації: м. Львів); 95 окрема аеромобільна 

бригада (місце дислокації: м. Житомир); 79 окрема аеромобільна бригада(місце 

дислокації: м. Миколаїв); 28 окремий навчальний батальйон аеромобільних військ (місце 

дислокації: смт. Десна) 

 

Повітряні Сили Збройних Сил України — вид Збройних сил України. Створений в 

2005 році шляхом об’єднання двох видів: Військово-Повітряних Сил та Військ 

Протиповітряної оборони країни. 

 

Повітряні Сили України — один з головних носіїв бойового потенціалу Збройних 

Сил України. Цей високоманеврений вид Збройних сил призначений, спільно з військами 

Протиповітряної оборони, для охорони повітряного простору держави, ураження з повітря 

об’єктів противника, авіаційної підтримки своїх військ (сил), висадки повітряних десантів, 

повітряного перевезення військ і матеріальних засобів та ведення повітряної розвідки. 

 

 



5 
 

Повітряні сили несуть в собі такі основні складові частини: 

 Авіація 

 Зенітно-ракетні війська 

 Радіотехнічні війська 

 Спеціальні війська (забезпечення, РЕБ, зв’язку) 

 

Небо над Києвом і Київською областю захищає 96-а зенітно-ракетна бригада, її 

підрозділи розташовані в шести районах області: Києво-Святошинському, 

Вишгородському, Васильківському, Обухівському, Бориспільському і Броварському. 

Одна з ключових частин знаходиться поряд з селом Нові Петрівці на північ від Києва. Тут 

сили ППО за допомогою зенітний-ракетних комплексів С-300 охороняють ЧАЕС, дамбу 

Дніпра і столицю. С-300 здатний уражати повітряні цілі на відстані до 70 кілометрів і на 

висоті до 30 кілометрів. Могутніший комплекс розташований у Васильківському районі. 

Недалеко від села Данилівка знаходиться військова частина з шістьма військовими 

зенітний-ракетними комплексами С-200. Ця установка здатна вражати носії ракет і будь-

які повітряні цілі на відстані до 250 кілометрів. 

 

В цілому на території України розташовано приблизно 10 зенітно-ракетних 

формувань. На їх озброєнні знаходяться до 50 зенітно-ракетних комплексів, сотні ракет 

різної дальності. Щоденне бойове чергування в українських силах ППО несуть близько 

двох тисяч чоловік. Сили ППО включають зенітний-ракетні комплекси, винищувальну 

авіацію (МіГ-29, Су-27), радіотехнічні війська; також сюди входять підрозділи 

радіоелектронної боротьби і спеціальні війська. 

 

Зенітно-ракетні комплекси С-200 з радіусом враження до 250 кілометрів 

створюють пересічні між собою зони і повністю захищають територію країни. За таким же 

принципом розташовані бази літаків-винищувачів. Їх зона дії складає декілька сотень 

кілометрів і також покриває всю територію держави. Окремі міста, промислові і 
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стратегічні об’єкти додатково охороняють зенітно-ракетні комплекси меншого радіусу 

дії — «Бук», «Оса», С-300. 

 

Повітряні сили України включають роди авіації: 

 

Бомбардувальна 

 

Має на озброєнні літаки Су-24М. Є основним ударним засобом ВПС і призначена 

для ураження угрупувань військ, авіації, ВМС, зруйнування важливих воєнних, воєнно-

промислових, енергетичних об’єктів у стратегічній і оперативній глибині. 

 

Штурмова 

 

Має на озброєнні літаки Су-25. Є засобом авіаційної підтримки військ і призначена 

для ураження військ, наземних (морських) об’єктів переважно на передньому краї у 

тактичній глибині. 

 

Винищувальна 

 

Має на озброєнні літаки Су-27, МіГ-29. Є одним з основних засобів боротьби з 

повітряним противником і призначена для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет 

у повітрі, а також ураження наземних (морських) об’єктів. 

 

Розвідувальна 

 

Має на озброєнні літаки Су-24MP та законсервовані, на зберіганні Су-17М4Р. 

Призначена для ведення повітряної розвідки противника, місцевості та погоди. 

 

Транспортна 

 

Має на озброєнні літаки Іл-76МД, Ту-134, Ан-24, Ан-26, Ан-30, вертольоти Мі-

8МТ. Призначена для десантування повітряних десантів, перевезення військ і 

матеріальних засобів повітрям. 

Військово-морські сили 

Збройних Сил України призначені для 

захисту суверенітету і державних 

інтересів України на морі, розгрому 

угруповань ВМС противника в своїй 

операційній зоні самостійно та у 

взаємодії з іншими видами Збройних 

сил України, сприяння Сухопутним 

військам України на приморському 

напрямку. 

У складі Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України перебуває 26 бойових кораблів та катерів, 12 протичовнових 

літаків та гелікоптерів, близько 55 суден та катерів забезпечення, 39 танків, 178 бойових 

броньованих машин та 65 артилерійських систем калібром більше 100 міліметрів. 

За своїм функціональним призначенням Військово-Морські Сили Збройних Сил 

України розподілені на морський компонент Об’єднаних сил швидкого реагування та 

Основних сил оборони Збройних Сил України, які в свою чергу мають відповідні 

корабельні, авіаційні та берегові складові. 
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Операційна зона ВМС ЗС України включає акваторії Чорного і Азовського морів, 

річки Дунай, Дністер, Дніпро, а також інші райони морів, які визначаються інтересами 

держави. 

 

Основні пункти базування ВМС ЗС України: Одеса, Новоозерне, Саки. 

 

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України входять: 

 надводні сили у складі бригад надводних кораблів; 

 морська авіація у складі морської авіаційної бригади; 

 берегові ракетні війська; 

 війська берегової оборони та морська піхота; 

 військово-морські бази; 

 Академія Військово-морських сил імені П.С. Нахімова, військово-морський 

ліцей. 
 

Джерело: http://proukraine.net.ua/?page_id=269 

4. Сценарій вечора  

Хід проведення 

 

В.1: Доброго вечора, дорогі вчителі, гості, учасники! 

В.2: Ми раді вітати вас на святі. 

В.1: Бий барабан! Грайте сурми веселі! свято стрічайте в містах і селах! радісну 

вість чує весь світ: українській армії, привіт! 

В.2: 6 грудня у календарі позначено як День Збройних сил України. І вже стало 

традицією вітати у цей день усіх хлопців, чоловіків.  

В.1: Народна мудрість стверджує, що Земля може нагодувати людину своїм хлібом, 

напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може. 

В.2: Наші хлопці майбутні захисники вітчизни, ми впевнені, що вони з гідністю 

нестимуть це звання, адже їм довірять оберігати спокій багатьох мільйонів жителів 

України 

 

Привітання від дівчат 

 

День чудовий – 6 грудня 

Це є свято серед буднів, 

Зрозуміло тут без слів: 

Це є День Чоловіків. 

 

Ось тому вся сильна стать 

Може лиш відпочивать, 

Бо в цей день жіноцтво всюди 

«Віддуватись» за них буде. 

 

Подарунками завалить, 

Розцілує і похвалить… 

Ви the best – для нас усіх, 

Ласка, поцілунки, сміх.. 

Наші любі та кохані, 

Вам усі оці вітання. 
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Ви для нас – тверда опора, 

Ось тому в цю гарну пору, 

Стать слабка свою всю вдячність 

Та повагу віддає, 

Каже Вам: «Спасибі любі, 

Лиш за те, що Ви в нас є!» 

 

5. Ростіть мужніми, сильними, надійними.  

6. Завжди будьте опорою своєї сім’ї та народу.  

7. Міцного здоров'я вам, любі наші хлопці 

8. Відмінних успіхів у навчанні. 

9. Будьте завжди щасливими і життєрадісними! 

 

В.1: Для того, щоб стати справжніми захисниками, треба уже зараз готуватися: 

загартовуватися, займатися спортом.  

В.2: І не тільки! Треба ще бути мужніми, винахідливими і кмітливими. 

В.1: І сьогодні зможемо переконатися, що сильна половина людства дійсно 

наділена такими якостями. 

В.2: Тож розпочинаємо наші спортивно-розважальні змагання. 

В.1: В змаганнях беруть участь дві команди. 

В.2: А визначати команду-переможця буде журі. 

В.2: Тож, команди, займайте свої місця. 

 
Конкурс «Чарівні слова» 

 

В.1:  Солдати пишуть листи своїм коханим. А як же тут не обійтися без лагідних і 

ніжних слів? Давайте перевіримо, наскільки багатий словниковий запас у наших 

майбутніх солдатів.  

В.2: Тому наступний конкурс «Чарівні слова» .За 1 хвилину на аркушу паперу ви 

маєте написати якомога більше лагідних слів дівчатам (музичний супровід) 

  

Конкурс «Піднімання гирі» 

 

В.1.: Козаки завжди славилися своєю силою. Наші хлопці не відстають від них. 

Отже, наступний конкурс «Піднімання гирі». 

 

Конкурс «Пантоміма» 

 

В.1: А чи вміють наші хлопці мовчати? Зараз ми в цьому  пересвідчимося.  

В.2: Конкурс «Пантоміма». За мотивами української народної пісні учасники 

конкурсу повинні створити пантоміму, аби передати текст пісні (текст пісні вручається 

командам на картках). 

  

Сценка 8 класу «Дівчата в армії» 

  

Конкурс «Літаки» 

 

В.1 Хто допоможе у важкий час, перев’яже рани, звеселить серце добрим, лагідним 

словом? 

В.2. Звісно, це наші дівчата. 

В.1 А як їх знайти? 
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В.2. Дуже просто: за допомогою сучасної техніки. За 2 хвилини ви повинні якомога 

більше зробити літаків, помітити їх і по сигналу пустити в зал. 

В.1. Дівчата, які зловлять ваших птахів, повинні відразу встати. Якщо літак 

потратив до рук  хлопця, то повинен швидко передати його найближчій дівчині. 

В.2. Переможуть ті, хто збере більшу групу підтримки з дівчат. 

  

Конкурс «Чиста палуба» 

 

В.1. Увага! Матроси палубу гризуть! 

В.2:  Наступний конкурс «Чиста палуб» (один учасник  бере швабру, добігає до 

відра, мочить швабру і повертається назад, миючи підлогу. Потім передає естафету 

іншому учаснику. Враховується час виконання естафети командою.)    

  

В.2  На таку чисту палубу тепер можна запросити і дівчат! 

Танець «Морячка» 

 

Конкурс «Серенада» 

 

В.1. На сцену запрошуються дві дами. У вас, дівчата, буде дуже відповідальне 

завдання: прослухати серенади, які заспівають вам хлопці. 

В.2. Але ,хлопці, приготуйтесь до сюрпризу: серенаду треба співати про ті 

предмети, які будуть діставати дівчата зі скриньки. Що ж поробиш, хлопці повинні не 

тільки славити своїх дам, але й виконувати їхні примхи.  

В.1. Переможе та команда, яка швидше і правильніше заспіває пісню, у якій 

згадується…..(Дівчата дістають зі скриньки банку кави, троянду, спідницю, гілку калини 

та ін..) 

В.2: Ось, нарешті, після чесної боротьби настав хвилюючий момент − визначення 

переможця. Надаємо слово журі. 

 

Журі оголошує підсумки всіх конкурсів. 

В.1: Завершується наше свято. Розлучатися завжди важко, але ми віримо, 

сподіваємося, що крім приємних хвилин, проведених разом, Ви отримали хороший 

настрій, у Вас додалося оптимізму, віри у власні сили. 

 В.2: Зичимо здоров'я, щастя! Нехай у Вас панує достаток, витає козацький дух, а 

золоте колосся і червона калина схиляються на добро. На все добре! До нових зустрічей! 

 

5. Вірш до Дня Збройних Сил України 
В. Стасюк 

Джерельний тихий спів води, 

Безкрайнії степів простори, 

І смерековії ліси, 

Широкі плаї, круті гори! 

 

 

Духмяний хліб на рушнику, 

Гостинно розпростерті руки, 

Щасливу матері сльозу, 

І дідуся з веселим внуком! 
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За бескиди й дніпровські схили, 

За наш пісенний славний рід, 

За пломінь в косах у калини, 

І за чумацький небозвід! 

 

За нашу рідну Україну, 

Що зберегли за всі віки — 

Широким степом пісня лине, 

Шануймо вас, захисники! 

 

6. Ключові слова 
Сили збройні 

______________________ 


