
 

 

Додаток  9 

Квест «Співуча Україна» 

 Тема. Творчість сучасних українських співаків. 
Мета. Ознайомити учнів з творчістю сучасних українських виконавців, 

поглибити знання про жанри українських піснень, виховувати почуття 

патріотизму, любов до української пісні – ціннісне надбання українського народу. 

Учитель. - Шановні гості! Вітаємо Вас на зупинці під назвою «Співуча 

Україна»! 

- Чи знаєте ви, чому Україну називають співучою ? 

- Існує давня легенда. Давайте її послухаємо. 

Легенда про дівчину – Україну 

Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи 

вибрали елегантність i красу, угорці — любов до господарювання, німці — 

дисципліну i порядок, росіяни — владність, поляки — здатність до торгівлі, 

італійці одержали хист до музики... Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі 

святого трону i раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у 

вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із 

червоної калини. 

- Хто ти? Чого плачеш? — запитав Господь. 

- Я — Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й 

пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з удів та сиріт, у 

своїй хаті немає правди й волі. 

- Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же 

допомогти тобі? 

Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. 

— Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це — пісня. 

Узяла дівчина — Україна  дарунок i міцно притиснула його до серця. 

Поклонилася низенько Всевишньому i з ясним обличчям i вірою понесла пісню в 

народ. 

-І став народу український співучий і цим прославив себе на весь світ. 

-Сьогодні ви почуєте пісні, дізнаєтесь про українських  виконавців і, я 

впевнена, що отримаєте нові знання та задоволення. 

 

 

 

 Ведучий 1. Україні 25 років. Ми бажаємо Вітчизні миру, злагоди, 

добробуту та віри у щасливе майбутнє. Щасливі ми, що народилися і живимо на 

такій чудовій, багатій, мальовничій землі. Ми любимо її, бо ми патріоти свєї 

держави. 

 - З гордістю говоримо про символи України. 

- Давайте назвемо  їх . ( гімн, прапор, герб) 

- Назвіть , будь ласка, автора гімну ( П.Чубинський) На дошці – портрети 

композиторів.   Покажіть його портрет. 

- Хто, на вашу думку серед них Павло Чубинськй? 



 

 

 
- Назвіть прізвище композитора (М.Вербицький) 

- Покажіть портрет, на якому зображений  Михайло Вербицький?         

- Ось тепер ви знаєте авторів гімну і в 

обличчя. 

 Хто знає гімн, той вшанує Батьківщину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведучий 2. Сьогодні ми хочемо поговорити з Вами про сучасних 

виконавців та їхні пісні. 

Ми розповідаємо про  артиста, а ви називаєте ім’я, прізвище чи назву гурту. 

Гра «Відгадай виконаваця» 

1. Українська співачка і актриса кримськотатарського походження, 

народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. 

Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере 

участь в оперних постановках і шоу. Переможниця Євробачення 2016.  

(Jamala) 

2. Український хіп-хоп и фанкі-ґрув гурт. Створений 2004 року в Києві 

вокалістом Андрієм Хливнюком і гітаристом Андрієм «мухою» Самійлом. Гурт 

входить до асоціації незалежних музикантів «Вдох» . У червні 2006 року на 

лейблі Moon records вийшла друга платівка «Бумбоксу» «Family Бізнес», через що 

вони швидко здобули статус «золотої» в Україні (Було продано близько 100 тисяч 

примірників диску).  

(Бумбокс) 



 

 

3. Сольний проект українського музиканта Дмитра Шурова, колишнього 

піаніста груп «Океан Ельзи», «Esthetic Education» і Земфіри. Створено в 2009 році. 

Виконує пісні українською, російською та англійською мовами. 

(Pianoбой) 

4. Українська співачка, народна артистка України. Представляла 

Україну на конкурсі пісні Євробачення 2008 за піснею «Shady Lady» і зайняла там 

друге місце. Володарка премій «Золотий грамофон», «Співачка року», «Золота 

шарманка», «Людина року», «Пісня року», а також п'яти «золотих» дисків і двох 

«платинових». 

(Ані Лорак) 

5.  Український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, автор 

книг "Я, Паштет і армія", "Я, Побєда і Берлін".  Загинув в автокатастрофі 2 

лютого 2015. 

       (Скрябін) 

6. Український артист, продюсер, композитор, автор пісень, режисер, 

сценарист, телеведучий, актор. Народний артист України. Найбільш відомий як 

травесті-артист під жіночим альтер-его. 

 ( Верка Сердючка)  

7. Радянська, українська і російська естрадна співачка і актриса 

молдавського походження. Народна артистка СРСР (1988). Лауреат премії 

Ленінського комсомолу  

(1978). Герой України (2002). ( Софія Ратару) 

 

 

 

Наступна гра «Музична архітектура» 

Кожна команда отримує пазли, їх треба зібрати й назвати архітектурні 

пам’ятки України. 

За правильну відповідь перша команда отримує 4 ноти, друга – 3, третя – 

2, четверта  - 1ноту. 

Наступний конкурс  «Пісенний» 

Вам дано тексти . Треба їх відновити й заспівати. Перемагає та команда, 

яка справиться швидше й співатиме згуртованіше. 

 

 

Ведучий 1. 

- А зараз вікторина  «У світі музики». 

1.Назвіть авторів гімну України. (Павло Чубинський, М. Вербицький) 

2.Що таке пісні літературного походження? ( Пісні є автор) 

3.Хто переміг на Євробаченні 2004 р.? Руслана) 

4.Музичний інструмент іспанського походження із 6 струн. (Гітара) 

5.Назвіть українські народні танці (Гопак, козачок, метелиця) 

6.Навіть ім’я переможниці Євробачення 2016. (Jamala) 

7. Де зародилося мистецтво гри на скрипці? (В Італії.) 



 

 

8. Назва якогось музичного інструменту, оспіваного Моцартом, відбулося від 

латинського слова, що в перекладі на російську означає «подих»?  (Сопілка.) 

 9.  Який музичний інструмент буває концертним, салонним і 

кабінетним?(Рояль, піаніно) 

 10.Музична вистава, у якій герої співають (Опера). 

12. Яку пісню умовно називали гімном і її співав увесь світ у 80-90-х р.( 

«Червона рута») 

13.Коли був затверджений гімн України?  (15 січня 1992р) 

 

Ведуча 1  Яке диво – дивне –українська пісня! Яку владну силу таїть вона в 

собі! Минають віки, змінюються суспільні устрої. А пісня залишається, через усі 

злигодні проносить вона свій первісний чар, свою нев’янучу молодість. 

Українська пісня – це душа народу, його історія. 

Ведучий 2.  Заспіваємо разом, Україно!Мій співучий краю. 

                       Хай єднає завжди наша пісня нас. 

                       Хай вона ніколи не змовкає 

                       У годину скрути і веселий час. 

                                     На дошці прикріплені цифри з назвою пісні. 

- Виберіть цифру і ви дізнаєтесь, яку пісню ми заспіваємо усі разом. 

Гра «Караоке» 

- Шановні гості! Ми дуже раді були бачити вас на станції  «Співуча 

Україна».  Сподіваємося, що наша зустріч вас не тільки розважила, а й принесла 

вам корисну інформацію. До побачення! Щасти вам!!!  
 

 

 


