
Тема. Шляхами козацької слави. Кобзарі в Україні. 

Мета. Знайомити дітей з витоками історії українського народу. Ознайомити з 

устроєм запорізької Січі, життям вільних козаків, кобзарями України. 

Виховувати інтерес до минулого свого краю, його традицій. Розвивати 

допитливість. 

Обладнання. Ілюстрації про козаків, кобзарів, грамзапис. 

Хід уроку. 

І. Організація класу. 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. 

На фоні пісні «Козацький марш» 

За честь і гідність України, 

За волю, правду і добро 

Вони боролись щохвилини, 

Їх кров лилася як вино! 

Всіх ворогів вони долали, 

Всі землі наші зберегли, 

Завжди від лиха захищали 

І гордо прапор наш несли! 

Сини Твоєї Батьківщини, 

В них сила духу непоборна! 

Козацтво - слава України, 

Це гордість наша всенародна! 

- На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про козаків та людей, які 

прославляли їх подвиги – кобзарів. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Розповідь вчителя 

     В історичній літературі існує чимало версій походження слова "козак". Були 

версії, згідно з якими козаки — не українці, а нащадки відомих у часи Київської 

Русі войовничих племен хазарів. Турецькою мовою слово "козак' означає  

забіяка, розбійник. Очевидно, саме звідти воно й прийшло в Україну. Певно, не 

самі придумали собі наймення захисники нашого краю, а одержали його від 

ворога. Воно тут прижилося, зовсім утративши негативний відтінок. Бо козак в 

Україні став синонімом лицарської доблесті й благородства. 

     Козак – це вільна, незалежна людина.  

     Спершу жили козаки меншими гуртами в степах, а пізніше, щоб захиститися 

від ворогів – об’єдналися  у великі військові загони.  

    Всі ватаги козаків об’єднав козак Дмитро Вишневецький, якого називали 

Байдою. Про нього співали у піснях: 

    Славне військо запорізьке 



Ти, нам лицарю зібрав, 

 На острові, на Хортиці, 

  Січ преславну збудував. 

Козаки визволяли своїх земляків з неволі, боронили свій народ. Серед видатних 

козацьких гетьманів були Северин Наливайко,  Петро Сагайдачний, Богдан 

Хмельницький, Іван Мазепа. 

     Незвичайним і різнорідним був козацький побут. Існують різні оповідання, 

перекази, анекдоти про запорізьку старовину. "Обичаї запорозькі чудні, 

поступки хитрі і більшою мірою на насмішку похожі",— оповідав колись 

столітній запорожець Микола Корж. 

 

    Вишита сорочка, шаровари, шкіряні чоботи, шапка, жупан, довгий пояс – так 

одягався козак війська запорізького. А при боці козака висіла гостра шабля, з 

якою він ніколи не розлучався. За плечима носив карабін, схожий на рушницю. 

Запорожці брили голову, залишаючи чуприну над лобом, — оселедець. Коли ця 

чуприна виростала довгою, то козак закладав її за вухо. Вусів не підстригали, а 

намазували чим-небудь і закручували вгору. Це ставили козаки собі за 

особливу козацьку славу і честь. 

     Козаки їли сушену рибу, печене м’ясо, риб’ячу юшку., пекли сухарі з 

пшеничної муки. 

    Цілою Січчб командував кошовий, якого вибирали спільно на зборах. 

    Козаки були правдиві люди. Будь-який злочин в них карався смертю. 

Запорожці славилися веселістю й охотою до жартів. Особливо любили вони 

вигадувати прізвища товаришам. Того, що спалив з необережності курінь, звали 



Палієм; того, що розкладав вогонь над водою, називали Паливодою; такому, що 

варив кашу, давали ім'я Кашки або Кашовара.  

Я козак і ти козак, 

Я вояк і ти вояк, 

Щоб в бою стояти мужньо 

Ми повинні бути дружні. 

Ми хоробрі вояки – 

Побратими-козаки. 

     На війні козаки не дорожили своїм життям. Вони мужньо билися з ворогами, 

які нападали на Україну. Щоб ще більше налякати ворогів, вони самі 

поширювали чутки про свою силу і непереможність. Наші козаки були 

першими, хто збудував човни, кораблі, які татари назвали «чайками». 

     Козацькі славнозвісні чайки не боялися ні бурі, ні оснащених важкими 

гарматами турецьких галер, до яких вони сміливо підходили впритул і брали на 

абордаж.  Вони були, як правило, понад 12 м завдовжки й 3-5 м завширшки. На 

кожному сідало кілька десятків веслярів, і, розсікаючи воду, чайка летіла, мов 

на крилах. У чайці вміщалося до 60 осіб з усім військовим спорядженням, до 

якого входило навіть кілька легких гармат, що називалися фальконетами. При 

попутному вітрі на чайці напиналося вітрило. 

Бували випадки, що козаки перевертали чайки догори дном і в такий 

спосіб наближалися до ворога. 

Збереглися свідчення самовидців про загадкове козацьке судно, яке було, 

мабуть, одним із перших варіантів підводного човна. Рухався човен за 

допомогою весел, умонтованих у його борти так уміло, що в нього не протікала 

вода. При наближенні до ворога баласт викидався, човен несподівано зринав на 

поверхню, і знову козаки з'являлися ніби з самісінького дна моря. 

Потім серед турків ходили легенди про шайтанів у шароварах, які 

з'являлися з самісінького дна моря. 

В сиву-сиву давнину 

Козаки йшли на війну, 

Бо на рідну Україну 

Сунулися без упину 

Ляхи, турки та татари, 

Москалі та яничари. 

Щоб палить сади і хати, 

Щоб людей в неволю гнати. 

Козаки скликають раду : 

- Треба битись без пощади ! 

Вірні коні рвуться в битву, 

Крешуть іскри з-під копита. 

За чарівний спів дівочий, 

За спокійні дні та ночі – 

Шаблі весело дзвенять, 

Вражі голови летять. 

І на морі, і в степах 

Наганяли вони страх, 

Бо найкращі вояки – 

Запорозькі козаки ! 

І не буде переводу 

Українському народу 



Доки із глибин сторіч Долина козацький клич. 

        

 

На овіяному козацькою славою острові Хортиця росте унікальний дуб. За 

переказами, цьому оспіваному в піснях та легендах дереву вже понад 700 років. 

Товщина його стовбура по колу — 6 м 32 см, діаметр крони — 45, висота — 33 

м. На довгому своєму віці бачив він і чумаків, які, йдучи в Крим по сіль, 

зупинялися перепочити в його затінку, і орди татар, що вихором налітали на 

українські землі. Пам'ятає він і гетьмана Богдана Хмельницького та його 

побратимів, які спекотної днини пили воду з джерела. Не забув він і славних 

козаків-запорожців, бо ж росте неподалік козацької вольниці — у селі Мала 

Хортиця під Запоріжжям. 

2. Фізкультхвилинка. 

Козацька розминка 

Раз - два - голова, 

Щоб трималася на в’язах 

Ми тренуємо всі м’язи 

Три - чотири, руки в ділі -  

Раз кулак, два кулак -  

Бий сильніше козак. 

Щоб триматись на коні, 

Треба ноги нам міцні, 

Сильні ноги, дужі ноги - 

Не злякаються дороги. 

Підемо разом в присядку 

Це найкраща зарядка. 

3. Поетична хвилина. Вірші про козаків. 

Гей, козак – козаченько, 

Тай хоробре серденько, 

Ой, міцні в нього руки – 

Ворогам для науки! 



 

Як козак засміється – 

Ворог з страху трясеться, 

Як козак заспіває – 

Той чимдуж утікає! 

 

Як козак затанцює – 

Увесь світ його чує, 

Зелен-дубе розвивайся, 

Гей душа, розкриляйся! 

 

А душі тільки й треба – 

Степ широкий та небо, 

Під сідлом коник чалий, 

Побратим не лукавий. 

 

Гей, гуляти-воювати 

Знов поїдемо брате, 

Не топтали щоб чужинці 

Наші землі українські! 

 

Там чи смерть, чи життя - 

Нам не буде забуття! 

Якщо голови складемо – 

У піснях доживемо! 
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Не цінується ніщо так у житті, як воля… 

Не цінується ніщо так у житті, як воля, 

Незалежна Україна – вистраждана доля. 

Народ вирів: час настане, він порве кайдани 

І здобуде собі волю, незалежним стане. 

                 Дух козацький, запорізький жив, до волі линув, 

                 Із колін піднявсь народ мій, вижив, не загинув. 

                 Він ростив, плекав, леліяв червону калину – 

                 Свою долю і надію – символ України. 

В згуртуванні – міць народу, у єднанні сила, 

Розцвіте, розбагатіє Україна мила. 

І під стягом синьо-жовтим та гербом-тризубом 

На віки свою Вкраїну збережем, не сгубим. 

 

Запорізький козак 

Що би хто не звелів, 

що би хто не казав,  

я сьогодні таки 

запорізький козак. 

Хоч не сіється вус, 

Хоч на зріст я малий –  

українські шляхи 

в Січ мене завели. 

В мене коник баский, 

в мене шабля – лиха. 

Ворог схоче прийти –  

бережеться нехай!  

В мене спис – до зорі, 

В мене пісня дзвінка. 

Я із славних отих 

кошового Сірка. 

Що для мене орда? 

Що для мене москаль? 

Од козацьких атак 

хто, скажіть, не тікав? 

У вогні не горів, 

у воді не тонув, 

Я здолав у борні 

смерть свою не одну. 
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Сивий степ – з-під копит, 

а з-під весел – моря. 

Над моїм знаменом –  

Мономаха зоря. 

В когось є далина 

і своя сторона, 

а для мене лишень 

Україна одна. 

4. Розповідь вчителя. 

Особливо  популярними  на Запорозькій Січі були кобзарі. Багато з них 

супроводили запорожців у походах,   думами  й  піснями  підносили  бойовий   

дух   війська, уславлюючи  народних борців з іноземними загарбниками. 

     Кобзар — український народний співець і музикант. Кобзарі були 

творцями, хранителями і передавачами народної творчості у формі 

історичних пісень, дум релігійних піснеспівів, а також казок та переказів, 

супроводжуваних грою на кобзі, лірі або бандурі, звідки інша їхня назва - 

лірники або бандуристи.  

 

  
 

Значення народних співців було надзвичайно велике для розвитку людства. 

Адже саме вони зберігали і передавали наступним поколінням найважливіші 

знання про минуле у найбільш доступній формі - пісень-оповідань. 

Кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі.  

      Кобзарі були творцями славнозвісних дум та історичних пісень, що 

відображали найважливіші події життя українського народу . 

     Героями творів кобзарів ставали улюблені в народі історичні постаті: 

Самійло Кішка, Байда, Маруся Богуславка, Богдан Хмельницький, Петро 

Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Богун…  
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      Кобзарі завжди прославляли бойові походи Війська Запорозького, а 

козаки над усе любили пісню.  

      Безіменні народні співці передавали з покоління в покоління своє 

мистецтво, яке виховувало в народу патріотизм, почуття національної 

гордості, високу духовність.  

     Кобзарське  мистецтво було поширеним серед  сліпих,  оскільки для  

багатьох  із  них  це  ремесло  було  єдино  можливою  формою заробітку.  Як  

правило, сліпого кобзаря водив по селах  і  містах України  хлопчик-поводир, 

якого кобзар наймав у бідних батьків  за певну  винагороду.  Та перед тим як 

здобути  право  на  самостійне мандрування, кобзар-сліпець повинен був 

пройти нудну трирічну  або п'ятирічну  виучку у панотця і витримати 

"екзамен"  перед  цеховим братством.   

       Незрячі співці утворювали братства або гурти на взірець ремісничих 

цехів. Незрячі кобзарі були не жебраками, що випрошують милостиню, а 

професійними  виконавцями, які грою на бандурі та співом заробляли собі на 

життя. 
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     У  своїх  творах  кобзарі висловлювали  надії  та  сподівання трудящого 

люду, в  найтяжчі для Батьківщині часи надихали її синів на боротьбу  за 

визволення. Творчість  кобзарів  у різні  періоди переживала піднесення та 

спади. Найбільшого розквіту кобзарське  мистецтво досягло в час звитяжної 

боротьби нашого  народу  з турецько-татарськими завойовниками  і  

польською шляхтою  за  незалежність України. 

     Нині   кобзарське  мистецтво  збагатилося  новою   тематикою, образами,  

формою.   

ІV. Підсумок уроку. 

- Що нового та цікавого ви дізнались на уроці? 

 Пісня «Козацькому роду нема переводу». 

 


