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Тема: Головна пісня країни (4 клас) 

Мета: 

- опрацювати з учнями поняття «гімн» -  головна державна пісня, поглибити 

знання учнів про державну символіку, ознайомити з історією створення 

пісні "Ще не вмерла Україна"; 

- розвивати образне мислення, уяву, загальні та музичні здібності, 

пізнавальні інтереси учнів; 

- виховувати національну свідомість школярів, любов до рідного краю, 

повагу до його історичного минулого й сучасного, шанобливе ставлення 

до символів держави, любов до мови та музики українського народу. 

Музичний матеріал: 

 М. Ведмедеря "Добрий день, матусю-Україно!",  П.Чубинський, М. Вербицький 

"Державний гімн України", "Державний гімн Франції", "Гімн Європейського 

Союзу". 

Тип уроку: урок поглиблення теми. 

Обладнання: плакати із зображенням Державного Прапора України, 

Державного Герба України, запис Державного Гімну України, записи висловів 

про Україну, прислів’я, приказки про рідний край, ілюстрації до музичних 

творів, портрети  П. Чубинського та М. Вербицького, магнітофон, музичний 

інструмент, презентація. 

Хід уроку 

1. Вхід учнів до класу під звучання пісні М. Ведмедері «Добрий день, матусю-

Україно». 

2. Організаційний момент. Музичне вітання. 

3. Актуалізація опорних знань. (Слайд 1) 

 



 

Прислів’я та приказки про Батьківщину. (Слайд 2) 

 

- Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. 

(В. Симоненко) 

- Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.  

- Забудеш рідний край — твоє коріння всохне. (П. Тичина)  

- Добре тому, хто в своєму дому.  

- Кожна травичка на своєму корені росте.  

- Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. (Сенека)   

- Про що розповідають прислів’я? 

- А які прислів’я про Батьківщину знаєш ти? 

 - Які  ще народні символи держави ви знаєте? 

 4.Основна частина уроку 

 Державні символи України. 

(Повідомлення учнів про державну символіку.) 

Прапор (Слайд 3) 

 

Прапор – це державний символ, Він є в кожної держави. 

Це для всіх – ознака сили, Це для всіх – ознака слави. 

Синьо-жовтий прапор маєм: 

Синє – небо, жовте –жито. 

Прапор свій оберігаєм, 



Він святиня, знають діти. 

Прапор свій здіймаєм гордо, 

Ми з ним дужі і єдині. 

З ним навіки є народом. 

Українським в Україні. 

Герб (Слайд 4) 

 

 

Наш герб – тризуб. 

Це воля, слава й сила. 

Наш герб – тризуб. 

Недоля нас косила. 

Та ми зросли, ми є, 

Ми завжди будем, 

Добро і пісню несемо ми людям. 

Н. Поклад 

 

Гімн (Слайд 5) 

 

Слова палкі, мелодія врочиста… 

Державний Гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста – 

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна. 



- Яка головна пісня нашої країни? 

- Де ми можемо почути цей музичний твір? 

- Чи відомо Вам хто автор цієї музики? 

- Що таке гімн? 

А звідки взялися ці пісні — гімни? 

Вважається, що перші гімни виникли у Стародавній Греції. Співи 

хвалебного характеру —гімни — складали на честь міфічних богів і героїв. 

Минали століття, упродовж яких змінювався зміст цих творів: гімни все частіше 

прославляли благородні й піднесені ідеї. Згодом композитори також почали 

писати гімни, де оспівували певні ідеї чи події. 

Гімн — урочиста пісня, один із державних символів країни. 

Національний гімн — це найвищий вияв волелюбних прагнень народу, його 

духовно-патріотичних устремлінь. Гімн нашої держави був написаний 

композитором Михайлом Вербицьким  

 

на вірші поета Павла Чубинського. (Слайд 6) 

 

 

У пісні «Ще не вмерла України» втілена споконвічна мрія нашого народу 

стати суверенним, незалежним, здобути волю. Музика і вірші цього твору 

виражають незламну віру у відродження України. 



5.  Творче завдання. Прочитай текст та поділись інформацією. 

Кожна українська пісня має свою історію (створення, виконання…). Доля 

багатьох пісень схожа на долю нашого народу. Коли він оживав, воскресав – 

оживали, воскресали і його пісні. Коли його гнітили неволя і духовне рабство, – 

народна душа наче ховалася, завмирала, хоч ніколи не вмирала. Багато 

патріотичних пісень продовжували існувати нелегально, вселяючи в серця віру в 

краще майбутнє. Їх суворо забороняли, але вбити не змогли. Це стосується і пісні 

«Ще не вмерла Україна». 

У 1862 році Павло Чубинський склав вірш «Ще не вмерла Україна, який 

одразу впав в око царським властям. Через рік Чубинський потрапив до заслання 

за свою незмірну любов до України, а заборонений вірш довгий час потайки 

читали і співали на різні мелодії. 

Український композитор Михайло Вербицький написав свою мелодію до 

цього вірша. Саме його варіант мелодії найбільше закарбувався у пам’яті 

слухачів. 

У 1990 р. пісня «Ще не вмерла Україна» вперше офіційно прозвучала в 

Києві, а в 2003 р. перший куплет та приспів пісні «Ще не вмерла Україна» 

затвердили як державний гімн України. 

Державний гімн – це офіційний національний символ держави, так 

само як державний герб і прапор.  

Державним гімном починається кожен ранок країни. Його виконують на 

урочистостях, офіційних прийомах, а також на честь держави, яку представляють 

спортсмени – переможці. На знак любові й поваги до своєї батьківщини 

державний гімн слухають стоячи, а військові при цьому віддають честь. 

А чи пам’ятаєш, як треба триматися під час виконання національного гімну? 

Співають гімн урочисто, піднесено, таким чином виражаючи гордість за 

свій народ і повагу до держави. Пам’ятай: під час виконання Державного гімну 

треба стояти рівно, опустивши руки або поклавши руку на серце. 

Слухання. Державний гімн України 

Які почуття тебе охоплюють, коли звучить гімн? Проспівай гімн із відповідним 

настроєм. А допоможе тобі гідно і з честю виконати гімн фея Інтонація зі своїми 

словами-підказками. (Слайд 7) 



 

 

стверджувально                 впевнено                  натхненно 

святково              урочисто          переможно                 бадьоро 

  

В історії музики існує безліч пісень урочистого характеру, серед яких — 

державні, військові, релігійні, революційні гімни. Так, відомий у всьому світі 

гімн «Марсельєза» створили повсталі французи під час буржуазної революції 

кінця 18 століття. Сьогодні цей твір є Державним Гімном Франції. 

Слухання: Державний гімн Франції 

Ми звикли, що гімн — це самостійний твір, однак іноді він може бути 

частиною великого музичного твору: опери, ораторії, балету. 

Так, у характері гімну Людвіг ван Бетховен завершив свою Дев’яту 

симфонію.(Слайд 8) 

 

 Ця хорова частина написана на текст оди Шиллера «До радості» й сьогодні 

відома як Гімн Європейського Союзу, адже у творі прославляється всесвітнє 

братерство людей.  

Доволі часто в ефірі радіостанцій спортивного спрямування можна почути 

твір американського композитора Аарона Копленда. (Слайд 9) 



 

 Його п’єса для мідних духових та ударних інструментів називається «Гімн 

простій людині». 

 

 

6. Бесіда про професійну, народну музику та професійну в народному дусі 

Пісня «Ще не вмерла Україна» пов’язана з іменами певних авторів, тому її 

віднесемо до групи професійних. 

Пісні, автори яких нам відомі, називають професійними.  

 Є пісні, які складали талановиті люди з народу. Вони передавалася з уст в уста, 

від сім’ї до сім’ї, від села до села, від покоління до покоління. Їх називають 

народними. 

Пісні, створені народом, називають народними.  

На відміну від народних пісень, автори яких відомі лише у виняткових 

випадках, професійні пісні писали і пишуть композитори й поети. 

Досить часто професійні пісні за своїм характером і змістом схожі на народні, 

тому їх називають професійними піснями, написаними в народному дусі, 

народному характері. На минулому уроці ми ознайомилися з композиторською 

піснею, в якій розповідається про любов дітей до рідного краю, матусі-України. 

То ж виконаємо пісню з радістю та гордістю за свою Україну.  

7. Вокально – хорова робота (Слайд 10) 

 



М. Ведмедеря "Добрий день, матусю-Україно! (Під час виконання слідкуй за 

диханням, дикцією, звуковеденням). 

8. Підсумок уроку (Слайд 11) 

 

– Яка музика звучала на уроці? Які пісні  вважаються народними? Які 

композиторськими? 

– Що таке «гімн»? 

– Чому Державний Гімн слід слухати стоячи, а військові під час слухання 

ще й мають віддати честь? 

– Чому цей Гімн називають Державним?  

Отже, Гімн – це найголовніша державна пісня, яка висвітлює душу самого 

народу його прагнення. Це твір, який знають усі мешканці нашої країни. Він як 

зернятко, засіяне в душах нашого народу. 

Дякую за урок, бажаю вам бути справжніми патріотами своєї Батьківщини. 

Вербальне оцінювання. 

 

 

Джерела: 

http://www.bashtanka.info/prislivya/prislivya15.html 

http://koippo414.at.ua/NMK/PershiyUrok/ukraina-edina_krajina.pdf 

http://posibnyk.com/lessons/52 

Л.С. Аристова "Музичне мистецтво 4 клас" 

https://www.youtube.com/watch?v=tayL4DSqx8w 

https://www.youtube.com/watch?v=V2KTSBYs51M 

https://www.youtube.com/watch?v=IS2dhMIlpm 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IS2dhMIlpm
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