
Урочиста лінійка до свята міста 

«Моя гордість - Дніпропетровськ» 

 Мета проведення:  

 Виховання любові до рідного краю, почуття причетності до всіх подій, які 

відбуваються на Дніпропетровщині, в Україні, пробудження національної самосвідомості, 

формування і розвиток почуття гордості за свій народ, свій край, країну, готовності 

здобувати якісну освіту і розумними справами збагачувати рідну землю. 

ХІД ПРОВЕДЕННЯ 

 І. Організаційний момент                                                              

 ІІ. Основна частина 

( лунає пісня І. Кобзона «Днепропетровск – мой дом родной») 

      1 ведучий 

Широкий  степ,  високе  небо, 

Дніпра  -  Славути  водограй… 

З  усіх  доріг  спішу  до  тебе, 

Мій,  серцю  любий,  рідний  край. 

Горнусь  до  вишні  і  тополі, 

Що  у  твоїм  ростуть  краю.   

Тебе  і  в  радості,  і  в  болі,  -   

Люблю,  як  матінку  свою. 

Дніпропетровщина  моя, 

Ти  -  зірка  величі  країни! 

Ми  з  покоління  в  покоління, 

Усі  разом  -  одна  сім'я! 

 

2 ведучий 
Ми  всі  великою  сім'єю 

Разом  долаємо  біду, 

I  я  пишаюся  землею,   

Якої  -  в  світі  не  знайду! 

Ми  тут  будуємо  ракети, 

Тут  ростимо  своїх  дітей. 

I  тут  -  майбутні  наші  злети   

Ще  не  народжених  ідей! 

Дніпропетровщина  моя! 

Землі  ріднішої  немає! 

Тут  дух  козацький  -  не  вмирає! 

Бо  тут  живемо  -  ти  і  я. 

 

 3 ведучий 
Ми з неприхованою гордістю говоримо про свою багаторічну історію: це були по-

справжньому великі роки становлення, зміцнення, злету, важких воєнних випробувань, 

повоєнної відбудови, твердого поступу вперед і вже у наші дні – утвердження нової 

незалежної України, а сьогодні активним борцем за єдину Україну. 

 Традиційно Дніпропетровськ  був і залишається лідером серед інших міст держави, а 

економічний розвиток значною мірою визначає загальну ситуацію в країні. Здобутки 

Дніпропетровської області з багатьох показників кращі в Україні. 

 

 

 



4 ведучий. Основні дані: 

Місто засноване: 1776 року, а статус міста має з 1778 року. 

Мав назви: Новий Кодак, Катеринослав, Новоросійськ. 

Сьогодні ж Дніпропетровськ ще називають Дніпро, Січеслав, Космічна столиця 

України. 

Площа:  405 км² 

Населення:  993 094 осіб, серед яких представники 60 національностей. 

Місто поділяють на 8 районів. 

 

5 ведучий. 
 Дніпропетровщина має багату і славну історію, яка сягає у сиву давнину століть і 

тисячоліть. 

 Перші сліди пралюдини, знайдені тут, відносяться ще до епохи раннього кам’яного 

віку, вже понад 100 тисяч років, тому наш край був заселений. 

  Учені вважають, що саме на Подніпров’ї ще 6 тисяч років тому вперше були 

приручені коні. В курганах на території Новомосковського району знайдені чотириколісні 

вози, одні з найстаріших у Східній Європі.  

 

6 ведучий. Знахідки археологів, серед них всесвітньо відомі золоті пектораль з 

Товстої Могили та гребінь з кургану Солоха, свідчать не тільки про високий рівень 

матеріальної культури племен, які населяли Придніпров’я, а й про їх високу духовну 

культуру. 

  За часів Київської Русі Придніпров’я межувало з кочівниками і мало з ними активні 

торговельні контакти. Дніпром пролягав знаменитий торговельний шлях світового 

значення „Із варяг у греки”, Дніпром вели на Візантію свої дружини київські князі. 955 

року на Монастирському острові зупинялась Велика Київська княгиня Ольга, а 972 року її 

син князь Святослав загинув на порогах у бою з печенігами. 

 

  7 ведучий. Дніпропетровщина відома також як край козацьких Січей – п’ять січей 

існувало на наших землях. Велику роль відіграло козацтво у національно-визвольній війні 

українського народу проти Польщі. Наприкінці грудня 1647 року на острові Томаківка 

перебував Богдан Хмельницький, який на початку наступного року в Микитинській Січі 

був обраний гетьманом Війська Запорозького.  

 

  6 ведучий.     Протягом першої половини XIX ст. губернія являла собою провінцію 

як в економічному, так і в культурному відношенні. Губернська столиця Катеринослав 

знаходилась довгі роки в запустінні.  

  Великі зрушення в житті краю пов’язані з відкриттям наприкінці ХІХ століття 

значних родовищ корисних копалин – вугілля, залізної та марганцевої руд тощо.  У цей час 

Катеринославська губернія швидко перетворюється на центр промисловості Півдня 

Російської імперії. 1887 року пуском першої домни Брянського заводу покладено початок 

металургійної промисловості. 

  Після жовтневого перевороту 1917 р. та громадянської війни  27 лютого 1932 р. на 

основі Катеринославської губернії була утворена Дніпропетровська область.  

 

5 ведучий. Сьогодні Дніпропетровськ  визнано діловим центром України. За цей час 

була введена в дію значна кількість важливих об'єктів промисловості, торгівлі, транспорту, 

серед яких Дніпропетровський метрополітен, Південний міст, завод "Іста", шпалерна 

фабрика "Дніпромайн" та ін. 

 



 4 ведучий. На Дніпропетровщині функціонують такі всесвітньо відомі гіганти, як 

"ЕВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського", якому більше 120 

років, "Дніпропетровський трубний завод", "Нижньодніпровський трубопрокатний завод".  

Яскравим прикладом сучасного машинобудування і гордістю Дніпропетровська і всієї 

України є ПО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" і конструкторське бюро 

"Південне". 

 

3 ведучий.  Дніпропетровськ - місто дійсно унікальне, як по духовному наповненню, 

так і по архітектурі. Фахівці вважають, що саме тут склався своєрідний архітектурний 

стиль - так званий Катеринославський. Адже плануванням і архітектурою Дніпропетровськ 

не поступається кращим європейським містам. 

 Нашому місту лише 236 років!!! Яке воно молоде, а стільки побудовано, відкрито й 

досягнуто! Металургія, машинобудування, добуток вугілля, космос, чорноземи, Дніпро й 

багато-багато іншого. Візитною карткою не лише Дніпропетровська, але й усієї України, є 

центр народної творчості «Петриківка». Але найдорожче - це люди. 

 

2 ведучий. З Дніпропетровськом пов’язані імена багатьох видатних діячів науки, 

культури, мистецтва, громадських діячів: Олександр Поль. Дмитро Яворницький. Лев 

Писаржевський, Олександр Чекмарьов. Олена Блаватська. Іван Манжура. Андріан 

Кащенко. Олесь Гончар і Павло Загребельний. На берегах Дніпра побували Тарас 

Шевченко, Олександр Пушкін, Ілля Рєпін, Іван Карпенко-Карий.  

   

1 ведучий. Слава нашого міста завжди трималася й тримається на високій 

професійності його людей, Дніпропетровщину звично називали й називають «кузнею 

кадрів» — до того ж, як управлінців, так і фахівців усіх галузей виробництва, науки, 

культури.  

І це дійсно так. Григорій Іванович Петровський, Михайло Кузьмич Янгель, 

Олександр Максимович Макаров, Василь Сергійович Будник, Володимир Іванович 

Моссаковський, Федір Павлович Решетников, Леонід Ілліч Брежнєв, Володимир 

Васильович Щербицький, Леонід Данилович Кучма, десятки й сотні інших гідних імен 

широко відомі не тільки у нас, на Дніпропетровщині, але й далеко за її межами. 

 

2 ведучий. Під час Другої світової війни 200 наших краян стали Героями Радянського 

Союзу, 6 з них двічі; 33 - повними кавалерами ордена Слави, 2 - Героями Соціалістичної 

Праці, 3 - лауреатами Державної премії. 

 

3 ведучий.  Дніпропетровщино! Перлино степова, неповторна дивною красою, 

                     В нас – твоя історія жива, наше серце повниться тобою. 

                     Отчий мій, святий козацький краю, гордість і надія України, 

                     З радістю ми тебе прославляєм, хай про це усюди пісня лине! 

 Твої надра - найбагатші в світі, золотом покрита вся земля, 

 Ти в усьому в Україні – лідер, це нам серце й душу звеселя! 

 Хай же щедро ниви колосяться, накують зозулі много літ! 

 Щиро ми тобі бажаєм щастя, земле юна й древня, як цей світ!     

 

4 ведучий.  А ще у нас є свої сім чудес Дніпропетровщини 

Степові піраміди. Кургани - вони ровесники найстарших єгипетських пірамід. 

 

5 ведучий.  Кам’яні пращури Мамая або половецькі баби. 

Половецькі баби відносно молоді – їм п’ятсот, вісімсот, деяким тисяча років.  



6 ведучий.   Новомосковський Троїцький собор – один з найбільших мистецьких 

витворів українського зодчества. Фахівці відносять його до стилю козацького бароко. Хоча 

архітектор, який зводив цю перлину, Яким Погребняк, напевне не думав ні про які стилі. 

Він просто хотів залишити людям пам’ять про Запорозьку Січ. 

 

7 ведучий.  Запорозька святиня. Самарський Пустельно-Миколаївський монастир 

 Історія монастиря починається з 1602 року. Козаки говорили: «Хто на війні не бував, 

той Богові не молився». Монастир – це доказ, що побожність козацька була непоказна, 

щира, від душі.  

 

6 ведучий.  Кодацьку фортецю було побудовано в липні 1635 року.  

 

5 ведучий.  Золотий міст Катеринослава. 

Міст зводили за проектом видатного вченого в галузі будівельної механіки, 

професора Миколи Аполлоновича Белелюбського усього лише за три роки. 

 Відкриття його відбулося 18 травня 1884 року.  

 

4 ведучий.  Космічні орбіти земного заводу. 

 Південний машинобудівний завод, без перебільшень, можна вважати чудом нашого 

краю. В листопаді 1948 року «Українець» - перший автомобіль нового автозаводу – 

тріумфально проїхав вулицями міста. 

А сьогодні тут виготовляють космічні носії. «Космос», «Інтеркосмос»,»Циклон-2», 

«Циклон-3». Вони вивели на орбіти півтори тисячі космічних апаратів. 

 

3 ведучий.  Славну історію краю гідно продовжують сучасники.  

Потенціал області в усі часи служив на благо народу України. Так було! Так є! І так 

завжди буде!  

 

2 ведучий.  Тут, на цій землі, наш родовід, наше домашнє вогнище, материнська 

пісня, батьківське поле, найбільші святині в людському житті. Тож бережімо і 

примножуймо кращі багатства своєї рідної землі 

 

Всі. З днем народження, рідний Дніпропетровську! 

 

                   


