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Державний прапор України –  святиня і гордість 
нашого народу 

 
Мета. Формувати  громадянське  самоусвідомлення, виховувати, 

почуття патріотизму, пошани до державних символів України, 

інтерес до вивчення історії країни 

 

Обладнання. Державний прапор, Державний герб, карта 

України, карта Європи, карта Київської русі, Конституція 

України. 

 

І. Вступне слово вчителя.  Поняття і терміни: географія, карта 

світу: кордони, столиці, прапор, гімн, герб, Європа, столиця 

(староукраїнські стол, престол, престольний…)Про походження 

назви. Про неофіційні символи: верба, калина, вишиванка, 

козацтво, пісня… 

 

ІІ. Асистент 1. Україна.  Географічне положення. 

Адміністративно-тери-торіальний устрій. Історія об’єднання  

українських  земель. Соборність. 

Бесіда: 

?Я промовляю Україна: що уявляєте ви, про що думаєте, чуючи 

це слово? 

 

ІІІ. Асистент 2. Про державність. Поняття і ознаки державності. 

Територія, народ,  мова, закони, міжнародне визнання   

Учитель. Поняття: держава, державність, конституція, 

незалежність, символ, атрибут (ознака) 

? Що означає бути незалежним для людини? Країни? 

? Чому для народу важливо, щоб його країна була незалежною? 

 

ІV. Асистент 3. Атрибути державності: прапор, герб, гімн. 

Гімн: 1863р.  Михайло Вербицький, Павло Чубинський.  



Тризуб: символ єднання трьох стихій: вогонь, вода, земля – 

символ триєдності давніх слов’янських племен триєдність Богів: 

Сварога – Бога-Отця, Творця  світу і людини, Світовида – світла,   

що витає у повітрі, та Перуна – мудрого  і грізного Бога воїнства, 

володаря грому і блискавки.  Богів: Сварога – Бога-Отця, Творця  

світу і людини, Світовида – світла,   що витає у повітрі, та 

Перуна – мудрого  і грізного Бога воїнства, володаря грому і 

блискавки. Єдність Прави – божественного світу,  Яви – світу 

сущого і Нави – світу предків, потойбічного життя. (Знову 

простежуємо число три  –  культове як у язичників, так і у 

православних християн) 

V. Учитель. Прапор України. Під прапорами йшли у бій, втратити 

прапор – втратити честь держави, захопити прапор ворога – 

перемогти його дух, прапор встановлюють на підкорених 

вершинах, на території захоплених, переможених земель… 

Воїнська присяга – цілувати прапор, опустившись на коліно… 

Корогва – стяг княжий. Колір: версії: хлібороби (трипілля) 

Походження (літописні джерела, історичні факти) Галицько-

Волинське князівство → Данило Романович → літопис ХІІ ст.: 

Украйна → офіційно 2 пол. ХІІІ ст.: золотий лев на синьому тлі. 

Дати: 

1410: Грюнвальдська битва – ополчення львівських земель під 

синьою корогвою  із  зображенням  лева. 

1848: Руська Рада – орган, що представляв національний рух на 

Галичині у ХІХ ст. проголосив гербом зображення золотого лева 

на блакитному тлі і  синьо-жовтий  прапор. 

1918: проголошено Українську народну республіку: прапор 

жовта смуга угорі, невдовзі після перевороту Скоропадського 

було змінено розташування кольорів 

28 січня 1992: визнано Державним прапором України, і 

затверджено ст. 20 Конституції. 

Бесіда.  

? Чому незалежна країна повинна мати прапор? 

? Де нам доводиться бачити прапор? 

(будівлі державних установ, зустрічі представників держав, 

автомобілі,  



 міжнародні спортивні змагання, олімпіади…) 

День Прапора – 23 серпня – напередодні Дня Незалежності 

? Що відчуваєте ви, коли чуєте гімн? 

? Ви спостерігали, по телебаченню як поводяться Президент 

України, інші її відомі громадяни, коли виконується гімн? 

? Чи бачили ви схвильовані обличчя українських спортсменів-

переможців, коли звучить гімн і піднімається вгору прапор? 

? Як поводитесь ви?  

? Як поводяться знайомі вам дорослі? 

? Як потрібно поводитись? Чому? 

 

VІ.  Підсумки 

 

Читець. Вірш  

 

Учитель. Вам – зростати і будувати країну, аби вона стала 

такою, щоб кожен міг щиро пишатися нею. 
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