
У вівторок, 10 березня 2015 року, в день 150-ліття першого публічного 

виконання Державного Гімну України відбулося масове виконання 

українського славня в Інституті мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка. До виконання долучилися студенти різних спеціальностей, 

які під орудою завідувача кафедри хорового диригування Заслуженого діяча 

мистецтв України, кандидата педагогічних наук, професора А.Г.Болгарського 

утворили справжній хоровий колектив. 

 

 

Історія створення Державного Гімну України 

Михайло Вербицький — один із перших композиторів-професіоналів 

Галичини, яскравий представник національної композиторської школи. У 

1863 році він написав музику на вірші Павла Чубинського «Ще не вмерла 

Україна», яка нині відома як Державний Гімн України. 



 

М. Вербицький 

Історія створення українського гімну починається 1862 року, коли 

український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський написав вірш 

«Ще не вмерла Україна».  

 

 

 

Одразу після написання вірша його поклав на музику друг і 

однодумець П. Чубинського М. Лисенко. Створена на його мелодію пісня 

набула певного поширення на Наддніпрянщині і час від часу звучала до 

початку XX ст. Згодом музику до вірша П. Чубинського створив і К. 

Стеценко. Проте остаточно пісня-гімн «Ще не вмерла Україна» утвердилась 

у свідомості українського народу саме в співавторстві П.Чубинського і М. 

Вербицького. 



На хвилі піднесення українського патріотичного і духовного життя на в 

60-х роках XIX ст. в одному із львівських журналів було надруковано вірш 

«Ще не вмерла Україна». Цей вірш сподобався М. Вербицькому своїм 

патріотичним змістом, легкістю форми, і він поклав його на музику спочатку 

як солоспів у супроводі гітари. Згодом М. Вербицький зробив із пісні-

солоспіву хорову композицію. 

На тлі інших пісень духовно-патріотичного змісту «Ще не вмерла 

Україна» вирізняється широтою осмислення історичної долі народу, 

передбаченням його духовного відродження. Як національний гімн пісня 

«Ще не вмерла Україна» була визнана І. Франком, Лесею Українкою, 

українськими громадами за кордоном. Особливо знаковим було авторство 

пісні, адже її створили наддніпрянець і галичанин, що знаменувало 

соборність українських земель. 

У наш час як Державний Гімн України було затверджено слова 

першого куплету і приспіву пісні П. Чубинського «Ще не вмерла Україна» на 

музику М. Вербицького. 

Рукописний текст і ноти цього твору зберігаються в Науковій 

бібліотеці імені В. Стефаника НАН України. 

У 2015 році  також відзначається  200-річчя від дня народження 

Михайла Вербицького. 

 



 

 



 


