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Автор  посібника  пропонує матеріал  з досвіду роботи над темою, 

зазначаючи, що ефективність засвоєння навчального матеріалу 

досягатиметься тоді, коли це засвоєння буде активним 

усвідомленим процесом, адже одне з найважливіших  сучасних  

умінь  учня – це  вміння творчо засвоювати  великий  обсяг  

інформації,  вибудовувати   логічні  ланцюжки  для  міркування. В 

посібнику подано розробки уроків, позакласних заходів, що 

орієнтовані на розвиток творчої особистості учня, що допоможуть 

створювати   комфортні умови для самовизначення особистості в 

інформаційному суспільстві, використовуючи засоби ІКТ. 
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Вступ. Розвиток  творчого  і  логічного  мислення  на  основі 

інтерактивних  технологій  

 

                                              Повноцінними є тільки ті знання,  

                                              які дитина здобула своєю активністю. 

                                                         Йоганн  Песталоцці 

 

      Головне для вчителя-філолога, щоб на його уроці діти 

вчилися мислити, чітко й логічно висловлювали власну думку, 

використовуючи виражальні можливості української мови, 

прагнули формуватися як гармонійні особистості. Це можливо 

тоді, коли вчитель дбає про розвиток творчості учнів, 

організовує навчання відповідно до здібностей дитини, її 

таланту й здатності навчатись, а теж працює над своїм 

розвитком теж.  Сучасний етап освіти вимагає від учителя іти в 

ногу з часом, використовувати ІКТ, інакше педагогові важко 

буде вийти на контакт із учнем, який на сьогоднішній день 

досконало володіє новітніми технологіями. Творчість стимулює 

розвиток інтересів, мислення, це могутній засіб розумового 

розвитку людини. Мистецтво переконання передбачає знання й 

уміле застосування законів логічного мислення.                                                                                                                                        

Вчитель має об’єктивно оцінювати аргументацію власних 

думок і висновків, віднайти шлях, що веде до мети, вибрати ті 

засоби й методи, що потрібні для руху по цьому шляху та 

можуть бути найбільш ефективними й доцільними. На 

сьогоднішній день слід утверджувати  в навчально-виховному 

процесі особистісно орієнтований підхід, метою якого є 

розвиток творчої особистості учня, створювати  комфортні 

умови для самовизначення особистості в інформаційному 

суспільстві, використовуючи засоби ІКТ.  
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Актуальність теми 

 Одне з найважливіших  сучасних  умінь  учня – це  вміння 

засвоювати  великий  обсяг  інформації,  вибудовувати   

логічні  ланцюжки  для  міркування;             

 творчість  відкриває в душі ті куточки, в яких дрімають 

джерела добрих  почуттів; 

 творчість стимулює  розвиток  інтересів, мислення,  це 

могутній  засіб  розумового  розвитку  людини, перед  

якою відкривається  світ; 

 потрібно навчити  порівнювати, узагальнювати, 

класифікувати, систематизувати, визначати   причинно-

наслідкові  зв’язки. 

Теоретичне підґрунтя 

Засновником логіки є  Арістотель. Питання логічного мислення 

досліджували вчені О.Івін, В.Артюнов, І.Дуцяк, В.Жеребкін.   

Мистецтво переконання передбачає знання і вміле застосування  

законів  логічного  мислення. Логічне мислення – як сходинка від 

одного матеріалу до іншого, це вміння вибирати головне, 

порівнювати, аналізувати, узагальнювати. Завдання логічного 

характеру дають можливість показати глибину розуміння 

матеріалу учнем. 

   На думку Джона Гілфорда, творче мислення  є  оригінальним – 

людина шукає власне розв`язання проблем; гнучким – вміє при 

потребі змінити свою попередню думку, по-новому підійти до 

розв` язання наболілих питань; глибоким – людина вміє бачити 

нові, приховані від сприйняття проблеми. 
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Особистісно орієнтоване навчання як умова успішної            

роботи над темою 

 Використання  різноманітних  форм  і методів організації 

навчальної діяльності; 

 створення  атмосфери зацікавленості кожного учня в 

роботі класу; 

 стимулювання  учнів до висловлювань, до застосування 

різних способів виконання завдань без страху помилитись, 

дати  неправильну відповідь; 

 використання  у процесі  уроку дидактичного матеріалу, 

що дозволяє учню вибрати найбільш для нього значущі 

вид  і форму навчального змісту; 

 оцінювання  діяльності  учня не тільки за остаточним 

результатом (правильно — неправильно), а й за процесом 

його досягнення (оригінальність, самостійність  тощо); 

 заохочення  прагнення учня знаходити свій спосіб роботи 

(вирішення завдання), аналізувати методи роботи інших 

учнів у процесі уроку; 

 створення  педагогічної  ситуації  спілкування на уроці, що 

дозволяє кожному учню виявляти ініціативу та 

самостійність; 

 обговорення  в кінці уроку не тільки того, що засвоїли, про 

що дізнались, а й того, на що сподівались (не сподівались), 

що б хотілось  виконати ще раз; 

 завдання додому не лише називається, визначається тема 

й обсяг, а й детально пояснюється спосіб  раціональної 

організації самостійної роботи. 
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Проектуючи урок, включаючи в його структуру той чи інший 

елемент, учитель повинен  ставити собі запитання:                            

чи досягне  тієї  мети, якої  прагне? Для нестандартних  уроків 

характерним  є проблемно-пошуковий  підхід до навчання. Такі  

уроки максимально стимулюють  творчу активність, 

самостійність та ініціативу  учня, спрямовують на розвиток, 

підвищення  якості  знань. На першому плані – потреби учня у 

пізнанні, самоствердженні, творчості, спілкуванні, самостійності, 

тобто самореалізації. Працюючи над темою, варто застосовувати 

різноманітні педагогічні технології навчання: 

 Інформаційно-комунікативні технології (урок-лекція, 

урок-конференція, урок-творчий звіт). 

 Ігрові технології (КВК, аукціон, вікторина, конкурс, 

імпровізація, ерудит, пантоніма ). 

  Дослідницькі технології (діалог, усний журнал, диспути, 

репортаж, пошук, заочна подорож, коло ідей). 

  Інтерактивні технології (робота в парах, мікрофон, 

незакінчені речення, «мозковий штурм», «навчаючись – 

вчуся», дерево рішень, рольова гра, метод «Прес», «Займи 

позицію», дискусія, ток-шоу). 

 Психотренінг (тренінг уваги, уяви,пам’яті, «Пізнай себе», 

«Пізнай свої здібності», «Твоя воля», «Сам себе виховую»). 

У роботі з обдарованими дітьми варто застосовувати рівневу  

диференціацію. Учень має право і можливість обрати об'єм та 

глибину засвоєння навчального  матеріалу, оптимізувати своє 

навантаження. Таким чином  для учня створюється  ситуація 

успіху, це сприяє розвитку самостійності. Більший обсяг 

навчальних завдань слід поєднувати з обов'язковим підвищенням                                                                                                               

їх складності, важливе місце відводити самостійній роботі в 

підготовці  до уроку й на уроці. Доцільно поєднувати  творче 

завдання із завданням теоретичного матеріалу уроку; 
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практикувати  творчі  п’ятихвилинки, складання сенкану,  «пробу 

пера», підготовку інтерв’ю з письменником чи персонажем твору, 

повідомлення про літературного героя від його імені. 

   Саме в групах учні роблять кроки до толерантного спілкування, 

виховується в них повага до особистості, виробляється вміння 

цінувати думку опонента, переконливо доводити істину, 

виявляти наполегливість в обстоюванні своєї позиції. Так учні 

логічно мислять. Слід розуміти, що спілкуючись у групі, учень не 

тільки вчиться сам, а й вчить інших. Тут панує високий рівень 

інформації. Адже  працюючи в режимі постійних шукань та 

новизни, учні розвивають  мислення й уяву, виявляють творчі 

можливості. Таким чином, працюючи над розвитком творчого та 

логічного мислення, слід практикувати групову навчальну 

діяльність та її форми: 

 Однорідна – всі групи, на які поділено клас, виконують 

одне й те саме письмове чи практичне завдання; 

 диференційована - різні групи в класі виконують 

різні завдання; 

 кооперативна – кожна група працює над виконанням 

частини спільного для всього класу завдання; 

 індивідуально-групова – кожен учасник групи  

виконує  частину завдання групи. 

Для того, щоби учням було легше засвоїти новий матеріал чи 

повторити вивчений уже давніше, варто використовувати опорні 

схеми як на уроках української мови, так і на уроках української 

літератури. Учень має можливість запам’ятати послідовність 

будь-якого розбору слова  (фонетичного, морфемного, 

морфологічного), аналізу словосполучення, речення; аналізу 

ліричного, прозового чи драматичного твору…  

  Найважливішим компонентом нової моделі шкільної освіти є її 

орієнтація на практичні навички, на здатність застосовувати 
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знання, реалізувати власні проекти з використанням сучасних 

комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. Учитель повинен 

бути не просто фахівцем у викладанні навчального предмета, а й 

педагогом-професіоналом, здатним проектувати ситуації для 

розвитку учнів і створення умов для креативного розвитку 

особистості учня. Сучасному учню потрібно не тільки перейняти 

досвід минулого, а й проектувати ситуації розвитку і формування 

творчих здібностей до зміни діяльності і себе.  Учень повинен 

усвідомлювати постановку самого завдання, оцінювати новий 

досвід, контролювати ефективність власних дій. Характерною 

особливістю проектної технології є моделювання життєво 

важливих професійних труднощів в освітньому просторі та пошук 

шляхів їх вирішення, самовизначення учня до виконання тієї чи 

іншої освітньої діяльності, здатність учня проектувати майбутню 

діяльність, бути її суб'єктом. Сенс проектної освіти - не стільки в 

передачі досвіду минулого, скільки в розширенні власного 

досвіду школяра, що забезпечує його особистісний і 

загальнокультурний рівень зростання. 
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Сучасний учитель повинен активно впроваджувати освіту для 

сталого розвитку. Загальні дидактичні принципи впровадження 

«наскрізного навчання» полягають не тільки у наданні учням 

інформації про певні проблеми сталого розвитку, а й 

передбачають формування стійких навичок використання 

отриманих знань на практиці. У перспективі це також означає 

суттєву зміну ціннісних   пріоритетів  та світоглядної позиції у бік 

формування відповідальної, соціально-активної, екологічно  

врівноваженої поведінки. 

Важливою складовою сучасного уроку є  застосовування у своїй 

діяльності здоров’язберігаючих  технологій. Ефективність  

формування  здорового  способу життя  вимагає  активного 

залучення  учнів до здоров’язберігаючого  навчального  процесу, 

формування  в них активної  позиції  щодо зміцнення і 

збереження  власного  здоров’я.  

Розвиток творчого та логічного мислення – важливий аспект 

в позакласній роботі:  

 значно збільшується обсяг досліджуваного матеріалу; 

формуються навички самостійної роботи, дослідницькі та 

проектні вміння, учні одержують знання і навички, 

необхідні для життя;  

 це сприяє підвищенню творчого потенціалу учнів, 

розвитку мовлення, логічного, абстрактного, 

асоціативного мислення, уяви, активізуються 

інтелектуальні можливості; 

 це сприяє розвитку особистості на традиціях української 

історії та культури, викликає в дітей стійкий інтерес до 

художнього слова. Це – важливий засіб естетичного, 

розумового і морального виховання школярів. 
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   Розвиток  творчого  і  логічного  мислення  на  основі 

інтерактивних  технологій ( із досвіду роботи ) 

                                         Учитель – це той же вчений, але у своїй   

                                особливій лабораторії, де він, усебічно вивчаючи  

                                учів, невпинно творить, щоденно веде пошуки  

                               найдосконаліших  методів проектування доль 

                               і душ людських. 

                                                                          Б. Патон   

          
   

  Ефективність засвоєння навчального матеріалу досягатиметься 

тоді, коли це засвоєння буде активним усвідомленим процесом. 

Досвід переконує, що метод спостереження  розвиває логіку 

думки й дії учнів, посилює самостійність їхньої навчальної праці, 

розвиває уяву, свідомість, мислення, пам’ять. Часто до уроків 

літератури підбираю епіграф, він допомагає учням самостійно 

визначити тему й мету уроку. Для концентрації уваги учнів 

впродовж усього уроку на його початку використовую метод 

«незакінченого речення», інколи ставлю проблемне запитання, 

відповідь на яке готується різними видами робіт на уроці:                

Чи завжди людина є Людиною?  Чи може сильне бажання жити  
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врятувати людину?  Допомагають розвивати логічне мислення 

дискусії, словесні баталії: Чи варто було Б.Лепкому у творі «На 

Великдень», що створює такий святковий, піднесений настрій, 

згадувати про хлопчика-сироту? Часто проводжу на уроках 

евристичну бесіду, вона спрямовує учнів на активні роздуми, тому 

застосовую її для розвитку самостійності мислення, творчого 

підходу до питання. Вважаю, що будь-яке повідомлення на уроках 

літератури учні мають слухати творчо, а саме: підібрати 

заголовок, скласти план, намалювати картину, що виникла в уяві. 

Логічно мислити та творчо висловлюватись допомагає метод 

порівняльного аналізу. Так, вивчаючи казку І.Франка 

«Фарбований Лис», продемонструвала учням мультфільм, 

створений за змістом, створила динамічну таблицю. Дітям легко 

було після цього скласти інформаційне гроно для характеристики 

образу головного персонажа. 

Опрацьовуючи твір О.Олеся «Печенізька облога Києва», 

звертаємось до відповідного  уривка «Повісті минулих літ». Учні 

визначають, чи збігається пафос творів, чи є відмінності в сюжеті, 

роль позасюжетних елементів композиції в художньому світі 

твору О.Олеся. Ефективним, на мою думку, в розвитку творчої 

уяви учнів є метод візуалізації. Так, розглядаючи зміст оповідання 

Б.Лепкого «Великодній ранок», початок твору учні слухали із 

заплющеними очима, звучала відповідна мелодія, що давала 

можливість краще його сприймати. Потім діти дали назву фільму, 

який візуально бачили, ділилися враженнями про те, який настрій 

він навіював. Вивчаючи біографію письменника, часто створюю 

мультимедійний проект «Літературний портрет», який містить 

документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал, аудіо-та 

відеофрагменти, скомпоновані у послідовному порядку, що дає 

змогу більш повно і яскраво розповісти учням про шлях 

письменника. На уроках літератури пробую проводити віртуальні 
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екскурсії, вивчаючи біографію письменника чи опрацьовуючи 

зміст твору, який має автобіографічний характер, наприклад, 

«Казка мойого життя» Б.Лепкого. До кожного відеосюжету      

розробляю відповідні завдання, які учні виконують впродовж 

уроку. Віртуальна екскурсія розширює кругозір учнів, сприяє їх 

розвитку. 

    Розвитку логічного мислення сприяють літературні турніри, які 

проводжу досить часто( «Упізнай письменника», «Кращий 

теоретик літератури», «Упізнай твір»), різноманітні конкурси, 

ігри.  

      Узагальнюючи матеріал певного розділу літератури, щоб 

зрозуміти, що дітей зацікавило найбільше, стараюсь пов’язати 

його з поглядами дітей на життя. Учні висловлюють власні думки 

про те, хто з героїв творів сподобався найбільше і кого б хотіли 

бачити своїм другом. Уроки узагальнення вивченого матеріалу з 

української мови у середніх класах часто проводжу у формі 

подорожі  («Подорож самостійних частин мови у райську долину 

квітів», «Подорож дієприкметника у загадкову країну Щастя»). 

Учень на таких уроках не мовчазний виконавець усіх операцій, він 

думає й висловлює свої судження.  

       Розвиває творчу уяву учнів складання діалогів(«Які квіти 

дарують», «Про що говорять квіти»), використання на уроках 

мови художніх текстів, репродукцій картин.  

      Розвивають логічне мислення бліц-опитування по темі, 

використання тестових технологій, логічні словесні ігри, 

використання різноманітних схем, алгоритмів, тому в своїй 

практиці часто це застосовую.  

    Цікавою та потрібною формою роботи вважаю самодиктант, 

учні пояснюють вивчені орфограми й пунктограми,особливо 

ефективно використати для цього мультимедійну дошку 

(економиться час на необхідність записувати текст у зошит). 
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Сприяють розвитку мислення учнів різного виду творчі роботи: 

за опорними словами, за поданим початком…Ефективним, 

вважаю,  є використання інсценівок, це будить думку учня, 

дозволяє швидко зорієнтуватись і висловити своє ставлення до 

проблеми, яка піднімається. Так, проводячи урок української мови 

у 7 класі( Соціокультурна змістова лінія «Шануй батька твого і 

матір твою»), запросила  персонажів творів  «Наталка-Полтавка»  

та «Кайдашева сім’я». Переглянуті інсценівки доповнили вже 

набуті учнями знання про потребу жити за Божими заповідями, 

учні легко складали моральний ланцюжок, називаючи 

прислівники для характеристики дії персонажів. 

     «Гра - це іскра, яка запалює вогник допитливості та 

зацікавленості»,- писав В.Сухомлинський. 

     Велику роль у розвитку творчої особистості відіграють 

позакласні та виховні заходи. Особливо тоді, коли вони 

нестандартні, незвичні, як наприклад: «Русалки, мавки,чарівниці  

в народних віруваннях та у творах української літератури», 

« СІМ’Я, СІМЕЙка , сімеєчка», « З неба сходить Миколай», «До мови 

доторкнемося серцем». 
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   У педагогічному проекті « Мій шлях професійного розвитку. 

Розвиток творчого і логічного мислення на основі інтерактивних 

технологій» поставила перед собою завдання удосконалити 

професійні компетенції щодо цієї теми, сформувати стійку 

позицію щодо самоосвіти як безперервного процесу саморозвитку 

і самовдосконалення.   

Створила персональний сайт, на якому розміщую матеріали, що 

допоможуть як вчителеві, так і учневі в якісній підготовці до 

уроку.           http://iolya.com.ua/ 

 Українська мова: 

• схеми і зразки різних видів мовного розбору; 

• презентації до вивчення різних тем з української мови; 

• матеріали для підготовки до контрольних робіт, олімпіади,   

            ЗНО. 

Українська література: 

• матеріал для підготовки до уроку літератури; 

• презентації до вивчення творчості письменників; 

• Матеріали для підготовки до контрольних робіт,  

              олімпіади,ЗНО. 

Медіатека: 

• відеофільми за програмою з української літератури; 

• аудіотексти творів, що вивчаються за шкільною 

програмою.  Сторінки для батьків, для дітей, фото-й відео з 

шкільного життя, файли з матеріалами пізнавального характеру, 

методичні матеріали для вчителя, класного керівника, посилання 

на цікаві сайти та посібники: Офіційний сайт української мови; 

Тлумачний словник; Ділова мова; Бібліотека української 

літератури; Віртуальний підручник; Культура мови на щодень; 

Легка мова. 

 

http://iolya.com.ua/
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Тема.  Духовність  як  найбільший  скарб   сім’ї  (За 
поезіями   Станіслава  Чернілевського «Теплота 
родинного інтиму»,  
«Забула  внучка в баби  черевички»)   

http://iolya.com.ua/page33.html    -  додатки 

Мета: ознайомити учнів із письменником сучасності – 

Станіславом Чернілевським; допомогти усвідомити зміст і красу 

поезії, розвивати вміння коментувати поетичні рядки, 

співвідносити висловлені у них почуття зі своїми власними;  

виховувати любов до рідного дому, батьків, почуття 

відповідальності за них, спонукати дітей замислитись над тим, 

якою хотіли би бачити в майбутньому свою  сім’ю. 

 

Епіграф.                                 Найдорожча на світі – мама, найцінніше в 

житті - щирість і теплота родинних стосунків. 

                                                                                        С. Чернілевський   

  

 
 

Духовність  - це те, що робить людину Людиною 

Незакінчене речення 

З дитинства  ми повинні формувати в собі такі життєві цінності: … 

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу 

Обладнання:  портрет  С. Чернілевського, підручник, опорний 

конспект  учня, ікона  «Свята родина»; картина «Селянська 

родина»  Т.Г.Шевченка, малюнки  учнів (група «Художники»), 

ілюстрація із зображенням будинку; сонечка із «побажаннями», 

роздавальний матеріал, презентація, буклети, проект групи 

http://iolya.com.ua/page33.html
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«Творча лаболаторія» «Якою я бачу майбутню сім’ю», картка 

самооцінки. 

Методи, прийоми і форми роботи: словесний настрій, уявне 

інтерв’ю,«Гронування»,  «Незакінчене речення», розповідь 

учителя,   словникова робота, виразне читання поезії та бесіда за 

прочитаним,    «усне малювання» з художнім домислом (робота в 

парах) та складання сенкану, робота з опорним конспектом , 

створення «кольорового портрета» вірша, «Мікрофон », захист 

проекту «Якою я бачу майбутню сім’ю». 

Хід уроку 

І. Організація класу до уроку 

1. Забезпечення емоційної готовності 

Психологічна настанова 

- Доброго дня усім!  Діти, у нас сьогодні урок незвичайний . 

Говорити будемо  про світло вашої душі, про те, що потрібно  

кожному з нас.  Давайте подаруємо один одному посмішку, адже 

тепла, щира посмішка піднімає настрій, зігріває серце, навіть 

може когось  ощасливити. Я ж подарую сонечко, на якому будете 

записувати всі отримані в ході уроку бали і заповнюйте картку 

самооцінки. 

А щоб вам було приємно працювати  постійно пам’ятайте:   

Я – учень, 

Я – особистість творча. 

Я читаю, думаю, запам’ятовую. 

Я хочу пізнати щось нове. 

І в  будь-якій  ситуації  залишатися Людиною. 

ІІ. Актуалізація власного  досвіду і опорних знань 

Починаємо заняття! На  дошці  прикріплено незвичний малюнок  

«Радість», в ході уроку попробуємо зрозуміти, чому саме такою 

бачить радість автор малюнка. Я ж  бажаю вам гарного настрою, 

легкого засвоєння теми уроку.  
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Сьогодні уже було сказано, що навіть посмішка може ощасливити. 

Побачимо, як ви справились із домашнім завданням. Якою була 

тема письмової роботи? 

а) Відтворення випереджувального завдання:  твір-мініатюра  

«Коли  я вважаю себе щасливим?» (Завдання для учнів класу: 

вибрати ключове слово із кожного прослуханого тексту)  

б) «Гронування»: ключове слово – щастя( учні називають, 

опираючись на домашнє завдання).  

Все з переліченого потрібне людині, але  немає  у світі нічого 

дорожчого  для неї за сім’ю. Ви, мабуть, уже здогадалися, що мова 

на уроці йтиме про сім’ю, родину.  

  Група «Лінгвісти» 

 Паспорт слів «родина» і «сім’я». Пояснити відтінок у 

значенні слів  

Родина – це далекі й близькі по батьковій і материній лінії, що 

об’єднані на основі шлюбних та кровних зв’язків і знаються 

впродовж багатьох поколінь. 

Сім’я – це члени родини, які кровно тісно пов’язані між собою 

(батько, мати, дитина). 
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Підібрати синоніми до слова «родина» (сімейство, сім’я, рідня, рід, 

хатні).  

- А дідусь, бабуся, тітка, дядько, двоюрідні брати, двоюрідні 

сестри? (Це – родичі, або рідня. Вони не просто близькі й дорогі 

вам, а ще й одного роду) 

- А що таке рід?( Це вся рідня – теперішня і давнішня, це ряд 

поколінь, що походять від одного предка. ) 

- А рід до роду – то вже цілий наш народ. 

 ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Учні визначають цілі уроку 

1. Які цілі ставите перед собою на сьогоднішньому уроці? Що 

хотіли б побачити, зрозуміти? 

---Хотіла  б зрозуміти, яку людину можна вважати духовно 

багатою… 

---Хотів би усвідомити, чому саме духовність – найбільший скарб 

сім*ї… 

---Хотіла би більше дізнатися про Станіслава Чернілевського… 

---Зрозуміти зміст поезій, що будемо вивчати… 

---Побачити цікаві ілюстрації на тему «сім’я»… 

---Знаю, що група учнів мали завдання скласти проект щасливої 

майбутньої сім’ї, хотіла би побачити… 

2. Запис до зошитів числа, теми уроку 

- Як ви розумієте тему? Про що йтиме мова? Що означають слова : 

«Духовність  як  найбільший  скарб   сім’ї»? Чому ми часто 

говоримо: «людина великої духовності», «дефіцит духовності в 

суспільстві»? Як утворилося це слово? (Дух-духовний-духовність)  

-   Впевнена, сьогодні на уроці ми досягнемо  успіху.  

 ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу 

      1. Створення психологічного портрета автора 

Погляньте на портрет поета. Що ви можете сказати про цю 

людину за зовнішніми рисами?   (Відповіді  дітей) 
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2. Група «Журналісти». Зараз проведемо рольову гру  «Інтерв’ю з 

письменником». Домашнім завданням  вам було знайти цікаві 

відомості  про життя Станіслава Чернілевського. Повідомте, що 

вдалося розшукати. Хто із вас буде виступати? Взяти уявне 

інтерв’ю в письменника.  

3.Ознайомлення з епіграфом уроку 

-  Епіграфом до нашого уроку я обрала слова   «Найдорожча на 

світі – мама, найцінніше в житті – щирість і теплота родинних 

стосунків».  

Зверніть увагу на слова НАЙБІЛЬШИЙ, НАЙДОРОЖЧА, 

НАЙЦІННІШЕ. Префікс най- вказує на найвищу міру ознаки у 

словах. 

Вони належать С. Чернілевському. Ще в ранньому віці Станіслав 

Болеславович  зрозумів, що найдорожча людина в його житті – 

мама. Родина рано втратила батька, і хлопцеві з багатодітної сім’ї 

довелося вчитися в школі-інтернаті.  І ота гіркота вічної розлуки з 

мамою перетворилася  в дорослому житті на чудову поезію 

«Теплота родинного інтиму». 
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4. Первинне ознайомлення зі змістом поезії 

 Прослухайте вірш. Спробуйте  уявити зображену автором 

картину і розказати, що ви «бачили», «чули», «відчували». 

а) виразне читання поезії  учнем; 

б) емоційна пауза; 

в) озвучення учнівських відповідей. 

г) Читання поезії учнями ( по строфі).  

 5. Робота з текстом 

 Який настрій виник у вас, коли ви читали вірш? 

 Словникова  робота. Чи є незрозумілі для вас слова?  Якщо є, то 

хто зможе їх пояснити? (Якщо ніхто, пояснює вчитель). 

Інтим, інтимний – особистий, задушевний; 

шиби –  віконне скло; 

досвіток – світанок, ранок; печія – пекучий біль. 

6. Бесіда за змістом 

- Який зміст вкладає поет в поняття « теплота родинного 

інтиму»? 

- Яка пора доби зображена у вірші? Чому? 

- Автор пише: «Знову я малесенька дитина». Як ви вважаєте, 

чи може доросла людина відчути себе дитиною і коли? 

- Як ви розумієте вислови  «не катує серце печія», «як душа 

світліє перед днем»? 

-   Коли я вперше прочитала цю поезію, то подумала, кому вона 

адресована: дітям чи дорослим? Чому? 

(Для батьків навіть дорослі  діти завжди залишаються дітьми, за 

них так само переживають, люблять їх і жаліють). 

Робота в парах( завдання на вибір): 

1. «Усне малювання» з художнім домислом 

Завдання. Продумати і розказати історію ліричного героя 

2. Скласти сенкан на тему «Сім’я»,  «Родина»   
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Зразки сенканів 

Батько - 

Мужній, сильний, працьовитий –  

Підтримує, вчить, допомагає… 

Стоїть на чолі  сім’ї –  

Захисник. 

Родина –  

Велика, дружна, моя –  

Надихає, підтримує, окриляє… 

Передає поколінням скарб – Духовність. 

Мама –  

Ніжна, мила, співчутлива – 

Голубить, заспокоює, турбується… 

Оберігає сімейне вогнище –  

Берегиня. 

Висновок. Дійсно, коли приїжджаєш до батьків, то відразу 

виникає почуття    захищеності, всі проблеми десь далеко, і таке 

відчуття, що  ти – найщасливіша   людина, бо у тебе є батьки , для  

яких ти завжди будеш маленьким. 

8. Створення «кольорового портрета» поезії 

     Діти, ви вже знаєте, що за допомогою кольору можна передати        

настрій, почуття, емоції, відчуття.  А от автор під час творення 

поезії  рідко задумується над назвами кольорів у своїх віршах. Тож 

спробуймо ми створити «кольоровий портрет» вірша.  

 9. Художні образи твору 

 Ви, напевно, помітили, що у вірші звичні нам слова творять 

незвичайні образи. Які саме? Звернемось до опорного конспекту. 

   ( «Мотузочок диму», яким мати  «прив’язала хату  до небес»)  

Є. Гуцало « В блакитну хустку диму пов*язалась хата». 

А чи можна насправді  «хату прив’язати до небес»? 

Ні, це образний вислів, який вживається в переносному значенні. 

Як він називається?  (Метафора) 
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Про яку пору року йде мова? Що про це свідчить? 

   (Дим  від вогню у печі – це зима.) 

А що символізує вогонь у печі?  (Вогонь був символом родинного 

осередку, що зберігав єдність і силу родини) 

Хто є берегинею домашнього вогнища у ваших оселях?  (Мама) 

Яка роль матері у житті ліричного героя?  

Зачитайте останні два рядки. Який ще образ тут зустрічається?  

(Небо) 

  З чим пов’язаний образ неба у людей? Що він символізує? 

Отже, небо символізує високу духовність, чисте небо – це символ 

миру. 

А як на вашу думку, якого кольору небо над хатою ліричного 

героя? Чому? 

(Бо він любить маму, цінує родинне тепло …) 

Чого прагне мама, у якої не одне дитя?( щоб діти жили в мирі, в 

єдності) 

10. Міжпредметні зв’язки  

Езоп «Хліборобові діти» 

Хліборобові діти між собою не мирилися. Він їх часто вмовляв, але 

слова не допомагали. Тоді Хлібороб вирішив вплинути на них ділом 

і сказав їм принести в'язку різок. Коли вони виконали те, що він їм 

загадав, батько  дав їм в'язку і наказав зламати її. Але діти, хоч як 

силкувалися, не змогли цього зробити. Тоді батько розв'язав в'язку 

і дав кожному по різці. Коли вони легко переламали їх, батько 

промовив: «Отак і ви, діти, якщо будете дружні, вас не подолають 

вороги, коли ж житимете в незгоді, вас легко переможуть». 

Фізкультхвилинка 

Висновок 

       Вірші С. Чернілевського неповторні, від них віє теплом, 

добром, ніжністю, особливо коли в них ідеться про найдорожчих 

людей, про рідний дім, про родину. Як продовження  цієї теми 
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вірш сповнений  любов’ю до родини «Забула внучка в баби 

черевички...»(вчитель читає вірш) 

11. Бесіда (цитати) 

• Коли відбувається подія? (Осінь -«Перекотилось літо за 

село») 

• Які деталі свідчать про те, що дівчина вже поїхала? 

(«Махнуло рученя на бензовозі») 

•        Чи сумує бабуся за дівчиною? 

•        Як би ви могли завадити суму  бабусі? 

•        Що б ви порадили внучці? (Писати листи, телефонувати 

частіше, приїжджати у гості до бабусі) 

•        Як ви думаєте, чому саме горіховий листок  упав перед 

бабусиним вікном? 

    Що він, на вашу думку, може символізувати? 

 

Художня деталь:  (ГОРІХ - символ багатства для когось, а не для 

себе. Він - багате дерево, яке бідне саме по собі: дає багатий 

урожай своїх плодів, але це не збагачує його власних сил. Тобто 

наші рідні, бабусі, дідусі віддають нам все,  що мають: свою любов, 

тепло душі, надихають нас на добрі справи.  

 Знайдіть  у вірші слова зі зменшено-пестливими суфіксами. З 

якою метою автор використовує їх?  

Усно доберіть  епітети, які у віршах могли б сполучатися з такими 

словами:  

мамині ..., ..., ...  руки;..., ..., ... сонце;  

..., ..., ... зоря ;..., ..., ... хата. 

Висновок 

В художній літературі можна знайти багато творів, у яких 

звеличується людина, родина, сім’я. До цієї теми звертаються і 

художники. Перед вами картина Тараса Шевченка «Селянська 

родина». До якої знаменної дати, пов’язаної з його іменем ми 

наближаємось? 
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12. Група «Художники». Захист ілюстрацій, намальованих дітьми 

до вірша 

Групі учнів «Творча лабораторія» домашнім завданням було 

підготувати проект «Якою я бачу майбутню сім’ю», захищати 

проект будуть…. 

13. Група «Творча лабораторія» захищає свій проект « Якою я бачу 

майбутню сім’ю»      

 Висновок.  Цеглинками  до нашого будиночка  будуть слова, що 

зможуть зробити щасливими тих, що житимуть там… 

Незакінчене речення  

З дитинства ми повинні формувати в собі такі життєві цінності: … 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап. 

1.     Технологія незакінчених речень 

•        На уроці для мене цікавим було ... 

•        Найбільше  мені сподобалося... 

•        Я іду з уроку із ...  

Чи задоволені ви результатом своєї роботи? 

2.     Самоаналіз учнів 

3.     Оцінювання відповідей учнів учителем 

4.     Слово вчителя 

Отже, родина і сім’я для кожної людини є цілющим джерелом 

любові, доброти, людяності, оберегом звичаїв і традицій 

українського народу. 

Прислів’я. 1. «На сонці тепло, а біля матері добре». 

2. «Без сім’ї нема щастя на землі». 

3. «Нащо кращий клад, коли в сім’ї лад». 

4. «У добрих батьків добрі й діти». 

 Розшифровані вами прислів’я ще раз доказують, що хороша сім’я 

– це найбільше щастя на землі. І в тій сім’ї лад, де всі люблять 

один одного, поважають один одного, турбуються про всіх членів 

родини. 

 2. Оцінювання діяльності учнів на уроці.  Буклети в подарунок 
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Додатки  до  уроку  -  презентація, учнівський проект «Якою я 

бачу майбутню сім’ю», буклет, відеоролик –фізкультхвилинка  

- на персональному сайті  

http://iolya.com.ua/page34.html                          

 

Тема.   Бесіда про позакласне читання «Як засяють зірки 
на Свят-вечір…»( Різдвяна поезія та оповідання Богдана 
Лепкого) 

Мета : ознайомити учнів з різдвяною поезією та оповіданнями 

Богдана Лепкого; відновити народні традиції та звичаї, пов’язані 

із вшануванням цього свята; розвивати естетичне сприйняття 

святкування Різдва, уміння відчувати неповторну красу 

художнього слова; виховувати любов і повагу до обрядів, 

народних звичаїв і традицій. 

Обладнання : фотографії церкви у селі Поручин Бережансь¬кого 

району, портрет письменника, ілюстрації до творів, художні книги 

http://iolya.com.ua/page34.html
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«Казка мойого життя», «Цвіт споминів», презентація «Різдвяні 

мотиви у творчості Богдана Лепкого», збірка колядок, аудіозапис 

колядок. 

Тип уроку : бінарний урок з елементами вистави  

Епіграф.    Пустіть дітей приходити до Мене і не забороняйте їм ,  

                      бо таких є Царство Боже. 

               Євангеліє, Лк . 18 , 16. 

Хід урок 

І. Етап орієнтування 

Слово вчителя  

З давніх-давен християни урочисто, схвильовано зустрічають 

найкраще, світле свято - Різдво Христове. Саме з ним в українців 

пов'язано багато обрядів і звичаїв. Колядники, за народною тра-

дицією, під час обходів дворів вшановували всіх членів родини. 

Вони виконували величальні пісні господареві, господині, дітям, 

прославляючи Матір Божу і мале Дитятко.    І сьогодні в деяких 

регіонах країни коляд¬ники готують різдвяну виставу-вертеп. 

На сьогоднішньому уроці оцінювання буде здійснюватися за 

отриманими вами різдвяними зірочками, таким чином визначимо 

найактивнішого учня класу. 

 

 
Евристична бесіда  

-Чи ходили ви коли-небудь колядувати ? 

-Які враження у вас про це збереглися ? 

-Чи брали участь у виставі ? Чи бачили її коли-небудь ? 

-Що вас найбільше зацікавило у ній ? 
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Інсценівка  

До нас на урок ми запросили трьох учасників цієї вистави — 

пастушків. Вони перші дізналися від Ангела про народження Ісуса 

Христа і прославляли його . 

Учень (зачитує з “Біблії для дітей”) 

Недалеко звідти серед ночі були пастирі, що стерегли свої стада . І 

ось несподівано явився їм ангел Господній, і станув перед ними. 

Вони перелякали- 

ся  зо страху . Але він сказав їм : 

-Не бійтеся. Я прийшов вам сказати чудову вістку. Нині у 

Вифлеємі народився Христос. Господь—Спаситель, що на Нього 

чекав нарід. Ви можете Його побачити, повитого в яслах. 

Пастушок 1 

Боже милосердний, глянь на твої діти , 

Ми ростем, ми процвітаєм, як весняні квіти !  

Пастушок 2 

Просимо тя, Боже, просимо щиренько , 

Захисти від лиха і вітця , і неньку . 

Хай ростуть здорові братчик і сестричка , 

А на столі буде біла паляничка . 

Пастушок З 
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Велика радість від світу ся з’явила , 

Діва Марія Сина породила, 

       І ми йдемо від хати до хати , 

       Щоби  добрим людям заколядувати . 

       Христос ся рождає! 

Ознайомлення учнів з епіграфом уроку  

-Як ви розумієте слова, записані як епіграф уроку? 

-Звідки вони взяті? 

Повідомлення учнів (Інші учні, слухаючи, підбирають заголовок 

до прослуханого тексту) 

Господь сказав ті слова, звертаючись до дітей. Коли люди¬на 

змалку усвідомить мораль християнства, буде виконувати 

заповіді Божі, тобто любитиме свого ближнього, допомага¬тиме 

нужденному, то виросте небайдужою до чужого горя, буде 

корисною не лише рідним, а й своїй країні. 

 Ці слова взято зі священної і найвидатнішої пам 'ятки людства - 

Біблії,точніше з одного із 4-ох Євангелій - Євангелія від Луки. 

- Учні зачитують записані заголовки. 

-Як ви думаєте, яким виріс Б.Лепкий? Чи дотримувався він 

заповідей Божих? 

-Яку роль у його духовному розвитку відіграли батьки? 

ІІ. Етап формулювання мети 

-Як ви думаєте, чи збереглися традиції святкування в нашому краї 

Свят-вечора, Різдва, як це було в часи життя Лепкого? 

-Що нам потрібно зробити, аби дати відповідь на це запитання?  

Учні записують тему уроку, усно формулюють мету 

Учні заповнюють «Картку очікувань»: 

«Я хочу…», «Я можу…», «Буду сьогодні…». 

ІІІ. Етап проектування 

Визначення учнями очікуваних результатів. 

Складання(усно)орієнтовного плану навчальної діяльності на 

уроці 
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-Про що будемо говорити сьогодні на уроці? 

Намалюємо різдвяну зірку, назвавши символи Різдва (Різдвяний 

хліб, кутя, вертеп, коляда, дідух, сіно, ялинка...) 

( Учні під керівництвом вчителя музики колядують.) 

Донині колядники ходять із «сонцесяйною звіздою», а 

письменники звеличують її в художньому слові. 

ІV. Етап реалізації мети 

Ознайомлення із змістом вірша „Святвечірнє"( читає вчитель) 

Словникова робота. Опрацювання незрозумілих слів 

Повторне прочитання вірша учнями 

Бесіда за змістом 

-Яка тема прочитаного твору ? 

-Який настрій викликають у вас дві перші строфи ? 

-З якою метою використано порівняння „хата,як святиня ”?  

-Як розумієте третю строфу? 

-Для кого Святвечір найрадісніший?Знайдіть відповідні рядки і 

прокоментуйте їх. 

-Доведіть, що це твір поетичний? 

Теорія літератури.Ліричний герой. Рима. Римування 

Слово вчителя 
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Інсценівка оповідання „ Святий вечір" Б.Лепкого 

(Дівчина накриває стіл, хлопець приносить житній сніп і ставить у 

кутку, пастух кидає під стіл в 'язку сіна і розстелює його по 

підлозі) 

Пастух - А тепер уважайте на вогонь! 

Мати - А не забудьте там про чісник! 

(Дівчина кладе часник під обрус на 4-ох кінцях стола, поміж 

тарілки - гіллячки темно-зеленої соснини) 

Входить дівчина,каже: 

-Просили вас татуньо й мамуня і я вас прошу на коляду (подає 

миску з дарунками: горіхи,мід,.медівники) 

Мати - А чия ти , доню ? 

Дівчина - Зарічних... 

Мати(записують) — Подякуй мамуні і проси татуня, щоби на 2-ий 

день свят прийшли до нас на вечеру . 

(Увіходить хлопець з дарунками) : 

-Просили вас татуньо й мамуня і я вас прошу на коляду.  

Мати - А чий ти, сину ? - Стельмахів... - Подякуй мамуні і проси 

татуня, щоби на 2-ий день свят прийшли до нас на вечеру . 

 Мати ( до дітей): 

-А квокати не будете ? 

(Діти на сіно під столом, збирають горішки, цукерки, тішаться) : 

 - Кво-кво на Різдво!.... 

(Хтось з домашніх стукає у причілкове вікно, каже): 

-А чи несуться вам кури ? 

-Несуть, несуть, як мак трясуть! 

Заходять колядники.Колядують 

-Чи змінилось щось у святкуванні Святого вечора? 

Конкурс на краще віншування ( побажання ) 

Виразне читання напам'ять поезії  „Забудьте торг життя” 

 

Пояснення незрозумілих слів  
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Бесіда  

-З якою метою автор використовує дієслова наказового способу, 

назвіть їх. 

-До чого закликає автор в останній строфі ? 

-В чому вбачає силу духу народу Б.Лепкий ? 

Виразне читання учнем поезії „ У Різдвяні свята” 

 

 
Бесіда за змістом: 

-Чи можна сказати, що зміст твору є актуальним? Яке побажання 

висловлене у вірші? До чого закликає автор? Із яким твором 

Маркіяна Шашкевича перегукуються останні рядки поезії? 

Виразне читання вчителем поезії „ Під Різдво’' 

Бесіда за змістом вірша 

-Який настрій викликає у вас поетичний твір ? 

-З чим це пов 'язано ? Дайте відповідь, опираючись на біографію 

Б.Лепкого. 

-Підберіть синонім до слова „гадка". 
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-Які художні засоби використані в цьому вірші ? 

-Поясніть, як розумієте рядки : 

Оцей наш славний „ Бог предвічний ". 

Який, який він довговічний  

Колядка  «Бог предвічний»( аудіозапис) 

V. Етап оцінювання і корекції 

Заключне слово вчителя 

Бесіда 

-Отже, що нового про святкування Різдва на Україні ви дізналися ? 

-Які традиції у святкуванні Різдва і Святвечора збереглися до 

наших днів ? 

-Що нового у творчості Б. Лепкого відкрили для себе ? 

Розповідь вчителя про творчість Олега Шупляка 
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VІ. Домашнє завдання 

Записати улюблену колядку, написати твір-мініатюру «Різдвяна 

зірка» 

Додатки  

http://iolya.com.ua/page30.html 

 

Тема.     Бесіда про позакласне читання. «І втішилися гаї-
діброви: «Христос Воскрес!» (Великодня поезія та 

оповідання Богдана Лепкого) 

Мета:     ознайомити учнів з творами Богдана Лепкого, 

присвяченими  світлому дню Воскресіння Ісуса Христа - 

Великодню,  узагальнити їхні знання про звичаї,    обряди, 

традиції українців, пов'язані з цим святом; розвивати почуття 

любові до  художнього слова, поваги до народних обрядів; 

виховувати національну гордість,  потребу жити за 

хрис¬тиянськими законами моралі. 

 Обладнання:    фотографії церкви у с. Поручин Бережанського  

р-ну; ікона„Воскресіння Ісуса Христа "; ілюстрації до творів 

Богдана Лепкого; портрети Б.Лепкого, його батьків; тексти творів 

«Казка мойого життя», «Цвіт споминів»; презентація «Великодні 

мотиви у творчості Богдана Лепкого», писанки. 

Тип уроку: урок-дослідження з елементами інсценізації 

Епіграф: «…Згадки з моїх діточих літ. Ах, як ви дорогі мені!» 

(Б. Лепкий) 

Хід уроку 

 І.Етап орієнтування 

1.Евристична бесіда 

-З яких кольором асоціюється у вас слово «Великдень»? 

-Якого свята весняного періоду чекаєте найбільше? 

-З чим пов’язується у вас слово Великдень "  

2.Слово вчителя. Вивчаючи українську літературу у 7-му класі, ми 

вже ознайомились з біографією та окремими творами Б. Лепкого. 
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Які релігійні свята любив малий Богданко найбільше? З ким і де їх 

святкував ? 

II. Етап формулювання мети 

 Наші очікування 

Учні заповнюють «Картку очікувань»: 

«Я хочу…», «Я можу…», «Буду сьогодні…». 

Кожен учень має можливість протягом уроку за змістовні та 

правильні відповіді отримати бал високого рівня, так що 

збираємо у свій кошичок писанки, саме вони допоможуть 

визначити, хто був найактивнішим на уроці. 

       
Незакінчене речення. Твори Богдана Лепкого вчать нас... 

(записуємо на дошці) 

Щоб мати змогу продовжити речення, про що будемо гово¬рити 

сьогодні на уроці? (Учні записують тему уроку, форму¬люють 

мету) 

-Як ви розумієте слова Б.Лепкого «…Згадки з моїх діточих літ. Ах, 

як ви дорогі мені!»? 

 -Чи можна їх пов 'язати з темою уроку? ІІІ. Етап проектування 

Визначення учнями очікуваних результатів. Складання(усно) 

орієнтовного плану роботи на уроці. 

IV. Етап реалізації мети 

-Що ви знаєте про Великодні свята ?  

Повідомлення учнів 

   Великдень -день воскресіння Ісуса Христа, одне з найбільших 

свят християн.Найголовніші дні тижня перед Паскою - Чистий 

Четвер і Страсна П'ятниця . У ніч з суботи на неділю в церкві 
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відбувається святкова служба. Святять паску,писанки, різні 

страви і речі. Свято триває три дні. 

 

 
  Символом Великодня є писанки . Після того, як писанки разом із 

великодньою паскою освятять у церкві,їх дарують родичам і 

знайомим зі словами: «Христос Воскрес !» У відповідь кажуть: « 

Воістину Воскрес!» і щиро дякують. Дарувати писанку — означає 

бажати щастя, здоров’я, добра. 

   Багато прислів’їв і приказок присвячено темі «Великдень»: За 

тиждень-Великдень. Недалечко червоне яєчко. Красна ріка 

берегами, а Великдень - пирогами. Будь великий,як верба,а 

здоровий,як вода,а багатий,як земля.  

    Існують народні повір 'я : Коли печуть паску, не можна, щоб у 

хаті був хтось чужий.У свята забороняється працювати - це 

вважається гріхом.  

Відгадайте загадки. 

Що святіше за хліб ? (Паска)У фарбах катаєься, до церкви 

збирається.(Крашанка) 

В одній бочці два тіста, а не змішуються.(Яйце). 

 Аналіз поезії Богдана Лепкого « На Великдень» 
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       Словникова робота  

Всеношна - святкова Служба Божа ;  

цвинтар – кладовище; 

 панотець - священик;  

газдині — господині;  

манджають - ідуть . 

Повторне прочитання тексту поезії учнями .Робота в групах(Клас 

ділимо на 4 групи) 

1. Визначити тему та ідею твору. 

2.  Яким уявляєте ліричного героя ?                                                          

3. Назвати художні засоби, наявні у творі. 

4. Які звертання використано у творі, підібрати до них 

синоніми (для слабших учнів). 

Словесна баталія  

Чи варто було авторові у творі, що створює такий піднесений, 

святковий настрій, згадувати про хлопчика-сироту ? 

Робота над змістом оповідання Б.Лепкого «Великодній ранок»  

(«Казка мойого життя» ). (Із змістом твору діти ознайомились 

вдома) 

1.Візуалізація (учні слухають із заплющеними очима початок 

твору в прочитанні вчителя ) 

Дзвони від страстей висіли на дзвіниці без шнурів. Відпочивали. 

Аж тепер знову чистими голосами відізвалися. Цілому світові 

радісну вість подали, що Христос Воскрес! "І втішилися гаї-

діброви: «Христос Воскрес!» І зашуміли зеленим шумом дерева в 

лісі і грушка при стрісі : « Христос Воскрес !» Іздивувались серни в 

лісі і птах на горісі : «Христос Воскрес !»Риби гуляють, бо й вони 

вже знають:  «Христос Воскрес !» Бо й вони вже знають , чого 

дзвони грають : «Христос Воскрес !» 

Кіносеанс закінчено 

-Дайте назву фільму, який візуально бачили. 

-Який настрій він навіює ? 
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 Порівняльна характеристика поезії «На Великдень» та 

оповідання  «Великодній ранок» 

-Що поєднує ці два твори ? 

-Порівняйте речення з творів, в яких говориться про хлопчика 

(учні самостійно їх знаходять і зачитують): а) Між ними 

підросток-хлопчина насилу двигає свячене, Аж ллється піт і 

гнеться спина... б) І несе хлопчина невеличкий, літ,може, 12, несе,  

аж під ним ноги тріщать, бо нецята важкі. 

- Що нового про звичаї нашого народу ви дізналися ? 

(Чоловік має свячене з-під церкви до самої хати нести; люди 

ділилися свяченим яйцем, одночасно бажаючи всяких гараздів, 

дівчата вдягали вишивані сорочки та запаски...) 

- З якою метою використовується у творах форма множини ? 

(Тато увійшли, утомлені, але веселі, молоді такі, гарні, хвалять; 

мама кажуть, беруть, ведуть, відповідають...) 

-Чи можна сказати, що Лепкому дуже дорогі ці дитячі спогади про 

Великдень у родинному колі? 

Узагальнення матеріалу вчителем. 

Події, зображені у творах, носять автобіографічний характер. 

Теорія літератури.Автобіографічний твір.  

Автор знайомить нас із звичаєм святкування Великодня у 

Поручині, селі, що за 20 км від Бережан, де його батько був 

священиком.  

Поезію «Великдень» розпочинає рядками опису старої церкви : 

Ще й нині бачу церковцю стару... 

З дубових брусів, наче на картині. 

 ( Учні розглядають фотографії церкви, церковних дзвонів . 

Учитель ділиться спогадами свого дитинства, бо с.Поручин, про 

яке говорить Лепкий у творі , їй рідне й дороге : у ньому 

промайнуло і її дитинство) 

4. Ознайомлення із змістом вірша  «Під церквою на Великдень» 

  Читання тексту вірша учнями. Робота над змістом 
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-З якою метою, на вашу думку, у вірші повторюються рядки: 

Дівочий жвавий хоровід... 

-Чому використано порівняння «живим вінком...» ,в якому 

значенні : 

а) дівчата, як квіти ; б) барвисті вишиті сорочки ; в)виводячи 

гаївки,    утворюють коло ? 

  Теорія літератури. Порівняння 

- Чи сумує сивий дід за молодими роками ? (зачитати рядки) 

Висновок. (Не боїться смерті, не боїться піти на могилки, бо 

впевне¬ний, що онуки і правнуки продовжать родовід і збережуть 

звичаї). 

-Чи відчувається зв’язок поколінь, у яких рядках? 

(І старість молоді літа З глибин душі благословить) 

  Підібрати синонім до слова «гагілки» . 

  Визначити риму і римування у вірші. 

  Інсценізація уривків оповідання Б.Лепкого «Гаївки» 

    Слова автора 

По свяченім - під церкву, на гаївки . 

Кладкою через потік , подвір 'ям Яцка Коханого в садок, а садком 

під гору до дзвіниці. Кругом церкви дівочий хоровод. Поб¬ралися 

за руки, живим вінком церкву оперізують. По зеленій мура¬ві 

чорні та жовті чобітки мигтять. То повагом ідуть, то 

під¬стрибують, як сарни . 

Дівчата (співають): 

Пішли тії пани в кути . 

Що носили на нас прути , 

Пішли тії пани спати , 

Що казали нас кувати . 

Дівчина 1. – Зайчика, зайчика. 

        Дівчина 2. - Ні, Зельмана . 

Дівчата інші. — Воротаря . 

Дівчина 1. - Зайчика . 



 

 

 

  
40 

 

  

(Зробили коло невелике, посередині  «зайчик». Коло розхитується 

вправо-вліво, вправо-вліво,співають) :  

 Зайчику,зайчику. 

Та сивесенький соколе, 

Та милесенький голубе, 

Ані куди зайчику перескочити, 

Ані куди зайчику перейти . 

(Дівчина кидається в різні сторони, хоче з колеса вийти, та її не 

пускають. Тоді стає посередині, береться руками за підбоки і 

відповідає): 

Скоком-боком перевернуся, 

Гребінчиком розчешуся, 

Та візьмуся за пілядоньки . 

Пошукаю си челядоньки. 

(Співаючи. показує, як-то вона скоком-боком перевернеться, як 

розчешеться гребінчиком і як пошукає собі товаришки,вxoпилa за 

руку одну з дівчат) 

   - ТИ !!! (І вже інша стає посередині) 

Дівчата співають гаївку: 

Через попові лози 

 Скакали бігцем кози , 

То вгору, то в долину, 

То в ружу, то в калину. 

Ми кривого танцю йдемо , 

Кінця йому не знайдемо . 

То вгору, то в долину, 

То в ружу . то в калину . 

- Ой, дівчата, віл, тікайте, віл !  

(Кільканадцять парубків, зчепившись за руки з головами вниз, як 

віл, що бити хоче, наближаються до дівчат.Дівчата врозтіч, хлопці 

доганяють і пустити не хочуть) 

Дівчина 1. - Пусти , бо вкушу. 
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   Дівчина 2. - Пусти, дам писанку  найгарнішу. Не віриш ?За 

пазухою маю. Пусти,  бо роздавиш. Вона не варена. 

V. Етап оцінювання та корекції 

  «Мікрофон» 

-Як би ви продовжили речення, частину якого записали на 

початку уроку : Твори Б.Лепкого про Великдень вчать нас...  

           Сьогодні на уроці : 

               - я дізнався про... 

               - зацікавився... 

               - мені найбільше сподобалося... 

               - запам’яталося... 

         «Мозкова атака» 

  На основі опрацьованих творів Б.Лепкого зробіть висновок: 

- Чому авторові такі дорогі спогади дитинства ? 

- Тому що... 

 
              

                Гра «Великодні символи» 

-Які слова ,що символізують Великдень , згадувались сьогодні на 

уроці. Утворіть Великодню квітку, де кожна пелюстка - окремий 
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символ. Визначте, з яким кольором він у вас асоціюється (церква, 

дзвони, писанка, гаївка, паска, свічечка…) 

Визначаємо найактивніших учнів уроку за отриманими 

писанками, виставляємо оцінки. 

 VІ. Домашнє завдання 

Намалювати малюнок на тему «Великдень», записати гаївку. 

Додатки  

http://iolya.com.ua/page28.html 

 

 
 

Тема. Літературно-музична композиція на тему 
“Русалки, мавки, чарівниці у віруваннях українців та в 
творах української літератури” 

Мета: сприяти вивченню і глибокому розумінню історії та 

культури українського народу на всіх етапах розвитку 

суспільства, його світогляду, народних знань, вірувань та 

марновірства, обрядів і звичаїв; виховувати естетичні почуття, 

бажання пізнавати  культуру та етнографію українського народу, 

збирати фольклорно-етнографічний матеріал; розвивати творче 

та логічне мислення учнів, їх акторські задатки. 

http://iolya.com.ua/page28.html
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Обладнання:слайди для презентації, слайд-шоу з фотографіями та 

музикою 

(Зал прикрашений вишитими рушниками, віночками.Виходять 

двоє дівчат в українському національному одязі з відрами в 

руках) 

-Доброго дня, сусідонько, чи дуженькі, чи здоровенькі? 

-Ая,ая, доброго дня.Коли це він добрим буває ? Оце вийшла по 

воду до криниці, і якби не ви, кумасю, то не було б з ким 

поговорить, що розказати, додому понести, сусідам передати. 

-Я так кажу, кумасю, але послухайте, що нового в світі за день 

сталося… (шепчуться) 

-А ви не скажете, кумцю, що ваші кури у мене в городі роблять? 

-А хто вам сказав, що то мої кури, вони що позначені? 

-А може, то Ганині кури? 

-Ганині то  Ганині, але додому сьогодні не підуть, у мене 

залишаться. 

-Як то залишаться ? Вони увечері нестися мають?!Ви, ма¬буть, 

хочете мої яйця собі забрати, як ті яблука, що з моєї яблуньки вам 

за тин впали?! 

-Якщо вони на моїй межі лежали , то моїми стали. 

-Отакої,то , може, як мій Петро на вашу межу стане, то теж до вас 

піде ? 

-А чому ж не піде, я куди ліпша від вас: не довголиця, не товста, не 

язиката. Отакої!!! 

-Що? То це я товста? Та я тобі покажу, яка я довголиця, яка я 

язиката! 

-Тьху на тебе ! Та щоб тебе в лісі мавки водили ! 

-А щоб тебе в річці русалки втопили ! 

-А щоб тобі відьма корову здоїла! 

-Тьху на тебе.(Беруть відра і розбігаються)  

Ведучий. Вітаємо всіх , хто завітав на наше свято !Ви вже, напевно , 

здогадалися , що воно у нас буде не¬звичним. 
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Ведуча. Бо мова у нас буде йти про народні звичаї та традиції, про 

дивовижні демонологічні образи русалок , мавок , відьом-

чарівниць . 

Ведучий. Споконвіку у світі існували добро і зло, світло і темрява, 

щастя і горе. Цієї роздвоєності не лише в природі, а й у власній 

свідомості, у своєму внутрішньому світі людина осягнути не 

могла і втілила своє розуміння діалектики життя в образах 

русалок, чортів, упирів, відьом . 

Ведуча. Тиждень перед Трійцею тепер називається «зеле¬ним або 

русальним», бо в час Зелених свят, за народними віруваннями, 

виходять з води русалки. 

Ведучий. Образ русалки - найбільш поетичний у міфології. Її 

бояться і жаліють. Вона чарівна і підступна. “Як місяць зійде вночі, 

русалки співають чарівні пісні, а хто лиш зачує, підходить ближче. 

Тоді русалки залоскочуть його до смерті” , - розповідає легенда. 

Ведуча. В образі русалки втілена складна психологія лю¬дини : 

потяг до краси , до жіночої вроди , небу¬денних стосунків і 

почуттів , і разом з тим -дос¬від реального життя з його 

розчаруваннями , втратами , покаранням за порушення звичних 

норм. 
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Ведучий. Дівчата в цей день ходили таємно в ліс , маючи при собі 

полин та любисток , і там , у лісі, кида¬ли завиті вінки русалкам , 

щоб ті насилали їм багатих женихів . У тих вінках , думали 

дівчата,  русалки бігали по нивах і в лісах . 

Ведуча. З цим днем на Україні пов’язано багато повір’їв про 

русалок . Вважалося, шо впродовж тижня перед Трійцею вони 

ходять по землі.А четвер- день, коли ніхто не працював , шоб не 

розгнівати русалок. Вірили, що вони в цей день виходили з води і 

дивилися, чи шанують їх люди. 

 Ведучий. Якщо хтось працював, то вони могли наслати шкоду на 

поле. Жінки в цей день лишали на левадах окрайці хліба, на 

підвіконнях розкладали гарячі паляниці, щоб їхнім духом русалки 

були ситі, а також розвішували по деревах полотно їм на 

сорочки.Про це й говориться: 

Сиділа русалочка на крутій березі , 

 Просила русалочка в жіночок наміток.. 

у дівочок сорочок: 

Жіночки-подружки, 

дайте мені заміточку, 

Хоч вона худенька,та аби біленька. 

Сиділа русалочка на білій березі, 

Просила русалочка у дівчат сорочки: 

Дівчата-сестрички,дайте сорочки, 

Хоч не біленької,аби тоненької. 

Ведуча. Зустріч з русалкою вважалася небезпечною, небажаною- 

залоскоче на смерть.Ану прислухайтесь, хто це там сміється? Чи 

не русалочки? 

(Вбігають русалки.На головах вінки з осоки, а в царівни - вінок з 

латаття. Стають у коло, водять хороводи, співають) 

Ух,ух! Солом’яний дух,дух! 

Мене мати породила, 

Нехрещену положила, 
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Місяченьку! Наш голубоньку! 

Ходи до нас вечеряти У нас козак в очереті, 

В очереті,в осоці. 

Срібний перстень на руці. 

Молоденький,чорнобровий. 

Знайшли вчора у діброві. 

Світи довше в чистім полі, 

Щоб нагулятись доволі! 

Поки півні не співають. 

        Посвіти нам 

Одна з русалок . -Подруженьки , он якийсь хлопець блукає... 

(Всі дівчата кидаються до нього, обступають, та в цей час 

кукурікає півень, русалки розбігаються в різні сторони.)  

Хлопець-рибалка. -Не думав я і не гадав, що зустрінусь з 

русалками. 

Спасибі півню, врятував від смерті. 

Дівчина. Чули ми , що серед русалок є й лоскотниці-це душі 

помер¬лих зимою дівчат, вони з’являються на полях і до смерті 

залоскочуть дівчат і хлопців, якщо ті потраплять до них.  

Ведуча. Напередодні Тройці не можна дівчатам і хлопцям ходити в 

ліс,бо їх там можуть зловити русалки й питати: 

Русалка . Полин чи петрушка ? 

Хлопець. Полин. 

Русалка. Сам ти згинь. 

Русалка. Полин чи петрушка ? 

Хлопець. Петрушка. 

Русалка. Ти ж моя душка. 

Ведучий. Та не завжди русалка так розмовляла з кимось, іноді 

вона питала розуму в дівчини чи хлопця, задаючи три загадки: 

Ой, біжить мила дівчина, 

А за нею та русалочка: 

Ти послухай мене, красна панночко. 
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Загадаю тобі три загадочки. 

Як угадаєш-до батька пущу, 

А не вгадаєш-до себе візьму: 

        -ІЦо росте без кореня? 

    -Що біжить без повода? 

        -Що цвіте без цвіту? 

Панночка загадку не відгадала. 

Русалочка панночку залоскотала. 

Ведучий. Часом трапляються дівчата, що відгадають такі загадки: 

   -Камінь росте без кореня. 

      -Вода біжить без повода. 

  -А папороть цвіте без цвіту. 

Дівчина. А я чула, що є не тільки водяні русалки, а й польові. 

Ведучий. Так, русалки бувають водяні, польові і лісові. Лісові 

звуться мавками. Давайте згадаємо „Лісову пісню” Лесі Українки, в 

якій діють Русалка Польова і лісова-Мавка. 

(Фонограма: спів солов'я, соло на флейті. Під звучання флейти 

Мавка 

пробуджується, відходить від деревця) 

Мавка. ( монолог Мавки) 

Ведуча. Який чудовий образ лісової красуні створила Леся 

Українка. І тільки людина своєю практичністю, егоїзмом, 

непорозумінням і водночас жорстоким ставленням до живої 

природи і самої себе прагне її змінити. 

( Виходять дві дівчини. В одної на голові вінок з колосків жита чи 

пшениці і польові квіти- це русалка польова , а друга -з віночком з 

віток дерева та лісових квітів- русалка лісова - Мавка ). 

Русалка (до Мавки): 

Польова сестрице, пошануй! 

Краси моєї не руйнуй! 

Не жни жита і пшениці з квітками - 

То ж моя краса  
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Мавка:  

Мушу. 

Русалка Польова 

Уже ж мене пошарпано,  

Всі квітоньки загарбано, 

Всі квітоньки-зірниченьки  

Геть вирвано з пшениченьки! 

Мак мій жаром червонів, 

А тепер він почорнів. 

Наче крівця пролилася, 

В борозенці запеклася. 

Мавка. Сестрице, мушу я! 

Твоя краса на той рік ще буйніше запишає, 

А в мене щастя як тепер зів'яне, 

То вже не встане! 

Русалка Польова (ламає руки і хитається від горя). 

Ой горенько! Косо моя! 

Косо моя золотая ! 

Ой лишенько ! Красо моя ! 

Красо моя молодая ! 

Мавка. Твоїй красі вік довгий не судився,  

На те вона зроста, щоб полягати. 

 Даремно ти благаєш так мене,- 

 Не я, то інший хтось її зожне 

Русалка Польова 

Глянь, моя сестро, ще хвиля гуляє, 

З краю до краю. 

Дай нам зажити веселого раю, 

Поки ще літечко сяє. 

(вибігають) 
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Ведучий. Звертається до цього міфологічного образу і Тарас 

Шевченко в поемі „ Русалка” , а коли ще був малою дитиною, 

допитувався в дорослих: 

Хлопчик. Чого русалки Христа бояться? 

Дівчинка. Тому що вони з нехрещених дітей. 

Хлопчик. Чому вони пахучої трави бояться: любистку, полину, 

лепехи? 

Дівчинка. Тому що та трава для хрешених людей дуже пахуча, а 

для нехрешених-смердюча. 

Хлопчик. А де русалки живуть? Дівчинка. У житах, у воді ! 

Т.Г.Шевченко „Русалка” 

 (Та ж фонограма : спів солов'я, соло на флейті). Русалки 

танцюють , веселяться.Чути мелодійний сміх, вигуки : 

-Ой ,яке тут зелене диво ! 

-А гарно як ! 

-Сестроньки , а пожартуємо ! 

(Головна русалка бере гарний посуд для вмивання.він 

наповнений водою,плаває листя м’яти та квіти. Вмиває ним 

глядачів.) 

Ведуча. Любі друзі ! Ця русалчина вода чарівна : русалочки були в 

доброму настрої, коли наговорювали її. А хто вмивається цією 

водою, той буде щасливим і гожим,як сонце,веселим,як 

весна,робочим,як бджола і багатим,як земля.То ж вмивайтеся 

русалчиною водою на красу,на вроду,на лагідну згоду ! 

Проводили русалочок, проводили , 

Щоб вони до нас не ходили , 

Та наших дівочок не ловили . 

Перед ворітьми долина, 

А в тій долині калина . 

Ой  там Галиночка гуляла , 

Жемчуг-намисто обірвала 
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Ведучий. Не тільки в русалок вірили наші прадіди. Скільки легенд 

створено про чудодійну силу різноманітного зілля. Коли рвуть 

траву, то примовляють: 

Травка-травице, красна дівице, 

Не я тебе садила, не я й поливала: 

Господь тебе садив. Господь і поливав, 

 Всякому християнству на поміч давав. 

Ведучий. Багато людей шукали заповітну квітку папороті. А цвіте 

папороть лише раз у рік - саме в цю літню ніч перед Іваном 

Купалом. 

А щоб добути цю чудодійну квітку, найсміливіші парубки 

вирушали найглухішої нічної пори у ліс. Сила квітки папороті 

полягала не лише у відкритті скарбів. Той, хто оволодівав нею, 

вважалося,все дізнавався,що де є і що де лежить. А рука, котра 

доторкнеться до цієї чарівної квітки, матиме чудодійну силу-

легко вчарує найкращу дівчину . 

Ведуча. За народними уявленнями , у цю ніч усе оживає і 

 бенкетує , з'являються злі та добрі духи-домовики, мавки, 

русалки, водяники, лісовики. А особливо активними були відьми. 

Роса на Івана Купала мала цілющу силу. Нею вмивалися, качалися 

по росі, щоб позбутися хвороб. 

Ведучий. З давніх-давен в Україні дівчата і хлопці виходять із села 

з радісними співами, розкладають вогнища на горі або десь у лісі 

поблизу ріки, танцюють навколо того вогнища й стрибають через 

вогонь. Дівчата ще співають ворожбицьких пісень і за різними 

прикметами примічають, чи здійсняться їхні сердечні бажання. 

Ой,на Івана,ой,на Купала 

 Красна дівчина зілля копала, 

Квіти збирала,віночки плела, 

Далі водою їх пускала.  

- Плинь,віночку,по синій хвилі, 

              Поплинь,віночку,де живе милий. 
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Ведуча. На сьогоднішній день знаємо багато легенд, пов'язаних з 

цвітом папороті. За народним віруванням,лікарські трави лише 

тоді й виявляють справжню поміч,коли будуть зібрані в ніч на 

Івана Купала, їх сіють русалки , мавки , вони ж їх доглядають і 

знають, як їх треба вживати . А від них перейняли ці знання 

відьми... 

Ведучий . Любов Забашта „ Київська гора’. Інсценівка 

Маруся(співас пісню) 

Налетіли гуси з далекого краю ,  

Замутили воду в тихому Дунаї. 

 Бодай сірі гуси з пір'ячком пропали, 

 Що нас розлучили , як голубів пару.  

Гриць. Тепер усі за папороттю в ліс ! 

  Хто знайде квітку—  

  той навік щасливий !  

Маруся. Під місяцем сей гай неначе сивий , 

І сльози-роси капають із кіс . 

Гриць. Чому таку ти пісню склала ? Адже я 

І не думав тебе зраджувать,кохана .  

Маруся. Чомусь завжди стає між нами Ганна... 
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А потім виру нагла крутія 

Віночок мій занесла аж на стрижень... 

Гриць. А хочеш - я посватаюсь за тиждень ? 

 Маруся. Ой Грицю , Грицю не до того я... 

Гриць. Ходімо в ліс до зоряних криниць, 

Де папороті квітка заквітає. 

Зірок червоних , ніби полуниць , 

З тобою ми , царівно , назбираєм. 

Маруся. Таж мати твоя каже : запроста 

Для Гриця я . А ти ізнов - царівна... 

Гриць. Та знаю я : матуся в мене дивна. 

І все одно для мене ти свята. 

А то здаєшся зіркою мені … 

Маруся. Тією ,мо’ , що падає із неба ? 

Гриць (злякано,побачивши тінь ворожки) 

Що за мара ? 

Маруся. Це ворожка, 

Вона ночами зілля тут збира. 

Ворожка. За папороттю йдеш ти , чорноока , 

Вона для тебе явить квіт ясний , 

Та не для нього... 

Гриць.  Геть, відьмо кособока ! 

Ворожка. Твій шлях, красуне , буде нелегкий... 

Гриць. Накаркала стара ворона лиха. 

Та хай їй грець ! В талан я вірю свій, (зловилися за руки) 

Маруся. Отак би йшли до ранку...все життя. 

Так хороше на серці раптом стало, 

Ми все знайшли , чого нам не стачало. 

Гриць. Ходім , ходім...Немає вороття. 

                                    Ганна Костів-Гуска 

Ще й як любила ! Як любила ! 

Неначе з вітром говорила ! 
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Немовби виростали крила — 

І вже літала , не ходила ! 

У парі з вітром синя птиця , 

Спинись ! Куди там зупиниться ! 

Жага польоту захлюпнула , 

Щось пам’ятала , щось забула. 

Ще й як любила ! Раювала ! 

Любові навіть раю мало ! 

У пекло йти була готова –  

Одне лиш слово , вірне слово. 

Та налітала слів пороша : 

„Люблю тебе моя хороша !” 

Усе чуже , напам'ять вивчене : 

„Моя єдина , моя дівчинко !” 

1 накривала слів полова... 

Тікай , тікай з цього полону ! 

О, як любила , як любила ! 

...За ніч одну спалила крила. 

(Розпатлана воржка стоїть коло печі , варить зілля .Біля неї 

чорний кіт) 

Маруся. Відчини мені, Вероно, лячно так надворі.  

Ворожка. Марусенько , ти знову , бідна , в горі... 

Про тебе віщі бачила я сни. 

Маруся. Які, Вероно ? 

Ворожка. І розповідати лячно . 

Чи хтось зустрівсь , коли ішла сюди ? 

Маруся. О ні, бабусю . 

Ворожка.Можна необачно 

Пошитися у відьми...  

Відведи Від тебе цю біду...  

Давно, Марусю, 

Мене за трави відьмою зовуть. 
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Маруся.Нічого я , Вероно, не боюся, 

Любов так змучила, що вже й не продихнуть, 

І Гриць один у думках. 

Ворожка. Чого ж ти хочеш? 

Маруся. Ну хоч би поради... 

       Я оспівала милого в піснях, 

А серденьку не можу я зарадить 

 ( Верона підходить до неї, дивиться у вічі ) 

 Ворожка. В коханні ти, це правда, нещаслива. 

Хоч в іншому... Ти вмієш так співать, 

Такі пісні складаєш всім на диво... 

Маруся. О Боже, я умію ще й кохать! 

Кохати... розумієш? До нестями, 

До божевілля! Звідси і пісні. 

Ворожка. Заворожи коханого піснями! 

Маруся. О, як же присягався він мені ! 

Ворожка. І він зрадив ? 

Маруся. Більше, аніж зрадив,- 

Він засилає іншій старостів ! 

( Верона відступає вражена, руки простягуються до вогнища ) 

Ворожка. Я запалю своє чортяче зілля: 

Червону чемерицю й блекоту. 

Маруся. О поверни мені його любов святу! 

Верона ( Верона підходить до багаття, нахиляється над 

горнятком, з якого валить дим ,шепоче): 

-Ідіть дими, проти зради і чуми, проти злого і невірного 

козаченька непокірного... 

( обертається до Марусі ) 

Не суджено тобі, красо, весілля. 

Дими, як роги оленя, пливуть. 

Ні любощів тобі, ні спокою не буде. 

Тебе, як і мене, ще прокленуть  
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За горенько твоє недобрі люди. 

Маруся. То шо ж мені робити, далебі? 

 Ворожка. У мене є цикута й чемериця... 

Я трунок цей гіркий вділю тобі, 

Настоїш на горілочці для Гриця... 

Маруся…..І він... 

Ворожка. Не будеш більше в'янути в журбі 

 Маруся. Це значить-знов мене він покохає, 

Як перш кохав, коли цвіла весна ? 

Ворожка. О ні, Марусю... Він помре...Сконає... 

Свої гріхи спокутавши сповна. 

Маруся ( скрикує ) О , ні ! 

Ведучий. Якщо русалок наші предки шанували, жаліли,то відьом 

зневажали і боялись.Вважалося, що багато знань одержують 

відьми, зірвавши квітку папороті. 

Вони вміють обертатися на живі істоти та неживі предмети, і 

головне - вміють літати. 

«Якось вночі зійшлися відьми в хату до хазяйки, а наймит спить, 

не спить, дивиться, аж мотаються вони по хаті, наварили 

вареників. Кожна з’їсть вареника і летить уверх», -  читаємо в 

записах Милорадовича. 

Ведуча. Вся їхня сутність - одне зло. Вони зірки крадуть,щоб дощ 

не падав і півні не співали, псують худобу.Відьму, яку на місці 

злочину не зловили, а лише підозрювали, піддавали 

випробуванню водою. Бо,вважалося, відьму вода виштовхує, і 

вона не тоне. 

Інсценівка із твору Івана Котляревського „ Конотопська відьма” 

Відьма. Ох , били ж мене , били.Так мене занапастили , шо і сісти 

не можу. Порвали на мені і плахту , і сорочку , і очіпок збили ,що я 

волосом освітила . та били мене...О , та й били мене ! 

-Ану , котусю , відкрий свої очиці і посвіти , чи не вони се йдуть? 
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(Заходять Улас Забрьоха та Прокіп Григорович Пістряк.Щось 

несуть) 

Пістряк. Світло горить , а її , бачу , вдома нема. 

Зубиха. Де то вже нема ! Ось де я була : отеє доставала горщик з 

хмарами, що було заховала їх , так пан конотопський сотник 

присилував мене повипускати хмари і дощ пустити (витягує 

ве¬ликий горщик , ганчіркою зав'язаний ) 

Забрьоха. Та вже , тітусю , годі об сім (дістає гостинець). 

Ось тобі хусточка , що мені попівна вишивала , та от ще копа 

гро¬шей, тільки, тітко,не сердься на мене. Се так... не хотячи. 

Явдоха. (аж запищала) Як не хотячи . Як не хотячи ! 

Коли б тобі хто так пику списав... то ти б не те сказав. 

Не хочу твоїх подарунків, цур тобі ! Пек тобі ! Війся з ними! 

Не мішай: іду дощі випускати, а то мене завтра знов так випа- 

рють. що сьогодні не зможу сидіти, а завтра вже і не стоятиму. 

Пустіть мене, піду дощ випускати. 

Забрьоха. (падає в ноги )  Тіточко, матіночко! Не буду вже тебе 

турбуваати та й що мені за діло, що нема дощу. Я тут є сотник, 

го¬лодувати не буду, той прийде з хлібом, той з паляницею, той з 

буханцем, а інший мішечок борошна привезе. Нам, старши¬ні, 

дощі не страшні. От моїй біді поможи ! Нате лишень: от пляшка 

дулівки, от півсотні тарані, ще світа була восени, тіль¬ки 

поможіть моїй біді. 

Явдоха. Знаю, знаю про твою біду,якого тобі печеного гарбуза 

піднесла Йосипова Олена. Знаю, знаю усе. А що я тобі робитиму ? 

Не йде за тебе хорунжівна, так мені яке діло. Не йде, так ськай 

другої. 

Забрьоха. Та де її в гаспида ськати ? Одне те , що не придумаю , де 

другу ськати . а друге те , що не хочу , бо смертельно улюбив 

Йосиповну Олену всім тілом , і душею , і серцем , і усім животом 

бачу сам , що коли її не достану , то або утоплюсь , або удавлюсь , 

або світ за очима піду...Поможи , приворожи її. 
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Явдоха. Та як за тебе і йти такій дівчині ? Вона дівка-козир , чи 

одежею , Чи на виду собі , так зовсім дівка , а худоби , а грошей ? А 

ти що ? Куди ти годишся ? 

Забрьоха. Та дарма ,тіточко ,матіночко ,дарма ! Нехай я стидкий і 

брид¬кий , і усякий : а ти зроби так , щоб вона мене полюбила та 

щоб за мене заміж пішла, (суне гроші ) 

Явдоха.Ні ! (відсуває) Мені сих креймахів не треба , 

нащо вони мені ? У мене все є , і чого забажаю , усього достану , а 

коли так пильно просиш ,то нехай , вже і змилосердюсь над  

тобою , тільки зроби мені от що... 

Забрьоха. Що звелиш, паньматусю, усе зроблю. Чи звелиш 

Конотоп спалити, так разом з чотирьох кінців і запалю ; чи 

звелиш усю конотопську дітвору, що ви , відьми , не любите , так 

за один день усіх до єдиного і потрошу . 

Явдоха. І то гаразд , та мені тепер от що треба…. .(шепче на вухо)  

Забрьоха. Та чого не можна ! Тільки кажи ,усе зроблю. 

Явдоха. Отеє усе коли зробиш , то і я... 

Кицю . кицю , кицю (звертається до кота) 

Ведуча. Навчимо ми наших хлопців , як мають з дівчатами 

поводитись , щоби їх любили і поважали . 1 до відьом за 

допомогою не треба буде звертатись . 

Конкурс,, Компліменти” 

Умови конкурсу : 4 хлопці стають навпроти дівчат на однаковій 

віддалі.На кожен крок хлопець дарує дівчині комплімент , поки не 

підійде до неї. Переможе той , хто не помилиться , не повториться 

і без пауз виголосить найніжніші слова. Умова: перший буде 

говорити слова , пов’язані з рослинами: квіточка..;другий-з 

тваринами: пташечка, зайчик..;третій-з неживою природою: 

сонечко.;четвертий-прикметники: дорога, рідна..  

Ведуча. А уявіть, що Бог створив жінку з кількох яскравих 

променів сонця, всіх чарівних фарб зорі, задумливого смутку 
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місяця, краси лебедя, грайливості кошеняти, притягальної сили 

магніту... 

Ведучий. Все змішав і додав  в’їдливості мухи, впертості осла, 

зажер¬ливості акули, ревнощів тигриці, мстивості пантери, 

крово¬жерливості п'явки, дурману опіуму та невблаганної стихії. 

Тому й не бояться вже сучасні чоловіки ні русалок, ні ма¬вок. ні 

чарівниць, ні відьом. 

Ведуча.  А це ми ще побачимо...Слайд-шоу з фотографіями та 

музикою. 

 

 
 

Додатки  
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Усний журнал «Душа поетова святая…» 

Мета: поглибити знання учнів про життєпис сина українського 

народу – Т.Г. Шевченка; опираючись на слово, домагатися 

розвитку не тільки інтелекту, а й душі; спонукати учнів до власної 

творчості; виховувати любов і повагу до спадщини, яку нам 

залишив поет, традицій нашого народу, бути справжнім 

патріотом України. 

 Святково прибраний зал: портрет Тараса Шевченка у віночку з 

квітів, виставка творів Т. Шевченка; мультимедійна дошка з 

презентацією про життя і творчість Кобзаря;відеорепортаж, 

відеофільми про Шевченка; стінгазети, виготовлені до 

Шевченкового свята; плакат, на якому перелік сторінок усного 

журналу, ілюстрації учнів до кожної із сторінок. 

 

 
 

Вчитель   
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              Якщо не знаєш, як всміхається зоря,  

               Якщо не бачив, як цвіте калина, 

               Як у ставку купається верба – 

               Не жив ти, друже, в Україні. 

               Якщо не чув ти пісні солов'я, 

               Як з м'яти падає роси краплина,  

               Як у степу гудить джмелів сім'я – 

               Не жив ти, друже, в Україні.  

            Як не стрічав у небі журавля, 

             І ластівки під стріхою хатини,  

             Води не пив з дзвінкого джерела -  

             Не жив ти, друже, в Україні.  

             Як мимо серця лине коляда 

             І в Божий храм ти оминав стежину, 

             Як не читав ні разу "Кобзаря" — 

             Немає в тебе, друже, Батьківщини!  

 Уривок із відеофільму «Душа поетова святая»   

http://iolya.com.ua/page26.html 

- Посилання на персональний сайт вчителя 

Вчитель                                                                                          

Ми, українці, не уявляємо свого життя без Шевченка. Ми звикли 

до його повсякденної присутності у своєму житті, як до близької 

людини. Нас просто не існує без Шевченка.У ньому – вся наша 

історія, все буття, всі мрії. Шевченко для України не тільки 

народний поет, геніальний митець, він – національний пророк, 

апостол правди. Кожна нація, якій пощастило відкрити і 

висловити свою творчу ідентичність, своє глибинне 

самопізнання, осягнула це могутнім словом свого національного 

пророка. Поляки дістали Міцкевича, німці – Гете, англійці мають 

Шекспіра, італійці – Данте. Росія гордиться своїм Пушкіним, а ми, 

українці, – Тарасом Шевченком. 

http://iolya.com.ua/page26.html


 

 

 

  
61 

 

  

   Шевченко універсальний. Немає такої події у нашій історії, до 

якої він не був би причетний. Згадаєш  голодомор 33-го – і 

моторошно війне від Кобзаревого рядка «гробокопателі ходили». 

Торкнешся 37-го – і почуєш: «Бодай кати їх постинали, отих царів, 

катів людських!» Замислишся над екологічними бідами – і спливе 

у пам’яті : «Світе вольний, краю милий, моя Україно, за що тебе 

сплюндровано, за що, мамо, гинеш?» Та він не тільки гнівається, 

він рятує, дає опору нації: « І неситий не виоре на дні моря поле. 

Не скує душі живої і слова живого…» 

      Слово істини шукали в Шевченка наші діди-прадіди. Чеснотам 

правди навчав великий Кобзар наших батьків. У час 

інформаційного вихору навчаємось і ми у його слові. Послухаємо, 

що скажуть про Шевченка учні нашої школи – КНВК № 35 

«Імпульс». 

 Сторінка 1. Відеорепортаж  «Шевченко в моєму житті» 

http://iolya.com.ua/ 

- Посилання на персональний сайт вчителя 

Ведучий . Світ Шевченка складний і простий водночас. Увійшовши 

в нього, можливо, зрозуміємо, звідки ота неосяжна любов до 

України, звідки він брав сили вистояти і не зламатися, звідки 

такий високий духовний світ і геніальний талант. 

А все , напевно, тому, що він сам обрав собі таку долю - долю 

поета. Непростою вона є в кожного митця, говорить Ліна 

Костенко, але кожен обирає її свідомо. 

 Ліна Костенко «Доля»( читає учень)  

Інсценівка «Тарас Шевченко і Доля» 

        Доля.  Я знову прийшла до тебе на розмову, Тарасе. Така вже я 

є, твоя Доля. Не чекав мене сьогодні, правда? Чомусь завжди 

люблю приходити до тебе несподівано, хоча завжди відчуваю, що 

чекаєш на мене. Я побувала сьогодні там, серед людей, і мені є що 

тобі розповісти… 

http://iolya.com.ua/


 

 

 

  
62 

 

  

  Тарас.  «Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли…» - пам’ятаєш, 

я говорив тобі. Ти завжди була зі мною відвертою… 

Доля.  Важко про це говорити, але від того, що побачила серед 

людей, стало сумно. 

Тарас. Знаю. Зневіра і відчай закралися в їхні душі. 

Страждання,через яке пройшов, лиш зміцнювало мене, бо вірив, 

що добро переможе зло, чесність – брехню, а мудрість – 

лицемірство. 

Доля.  Так, за плечима у тебе велике життя. 

Тарас.  Я усвідомлюю, як важко тим, хто живе без віри…в Бога, у 

людей, у самого себе… 

Доля.  Пам’ятаю, як ти щиро молився за свій народ  і прохав Бога 

дати дітям України жадану волю? Ти добре розумів, що народ, 

який не знає свого минулого, не матиме й майбутнього… 

  Чомусь так склалося, що й сьогодні, коли за вікном XXІ століття, 

українці так і не знають відповіді на ці запитання або й не хочуть 

знати. Славними лицарями землі України і досі називають 

мудрого князя Ярослава, Богдана Хмельницького, Петра Могилу. 

Чому ж нічого не можуть сказати про патріотів-сучасників? Невже 

снагу будуть черпати тільки в минулому? А як же сьогоднішній 

день? Що принесуть вони своїм нащадкам? 

Тарас.  Як боляче це розуміти, як болить мені людська байдужість 

до всього, що навколо них..до самих себе… 

Страшно впасти у кайдани, 

Умирать в неволі, 

Та ще гірше спати,спати, 

І спати на волі! ? 

    Доля.  Чи покаяться ті, що чинять тепер зло, або ж ті, що 

мовчать на чуже зло? Чи зрозуміють вони те, що хотів ти сказати 

словами «Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі»? 

   Я втомила тебе, Тарасе, знаю, але не можу не сказати про те, що 

бачу. Мушу поспішати до людей. Мені судилося відкрити очі  
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незрячим твоїм  словом, стати пам’яттю про тебе, але обіцяю 

приходити на розмову з тобою. Не сумуй, я думаю, що 

найближчим часом зможу обнадіяти тебе змінами,що 

сталися там, на рідній землі, адже вони все-таки будуть. 

Тарас Шевченко . Уривок із поеми «Невольник». 

 Ведучий.  Постать Кобзаря досить часто настільки 

зміфологізована, що за нею  важко побачити звичайну людину, 

яка колись так само кохала і зраджувала, боялась і ненавиділа. 

То яким же був Тарас насправді? 

Сторінка 2.     Любов Тараса Шевченка до України. 

Повідомлення учня. Найдорожчою, найважливішою рисою вдачі 

Тараса Шевченка є незвичайна  любов до України, до свого 

народу. Він збудив приспану націю.  Таку любов до всього рідного 

бачимо не лише у його творчості, а й у повсякденному житті, в 

листі до брата Микити 1839 року тричі підкреслює, щоб брат 

писав йому листи своєю рідною мовою. «Будь ласкав, напиши до 

мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому...» 

  Як бачимо, в ті далекі часи, коли українське слово зневажалось, 

Шевченко твердо ставить питання про те, що українець з 

українцем мусить розмовляти своєю мовою. Дбає поет і за 

чистоту рідної мови.  

  Патріотизм Шевченка. його любов до свого краю яскраво 

виявилися і в ставленні до української старовини. Як старанно він 

вивчав і змальовував старовинні пам`ятки, працюючи ще до 

заслання в Археографічній комісії. 

  Його творчість мала великий вплив на формування національної 

свідомості українців. Досить було йому появитися в панському 

будинку, як усі починали говорити українською мовою. 

Патріотизм і боротьба за вільну Україну - складова частина життя 

і творчості Т.Шевченка. В найтяжчі хвилини свого життя, будучи 

навіть на засланні, він не зрікається своєї Батьківщини. 
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Ось так і прожив своє життя Тарас. Мріяв жити на своїй землі, 

насолоджуватися її красою, та його долею розпорядилися інші. 

Він був поетом, якого до того не було: поетом для всіх, поетом 

народним, поетом гноблених, але не скорених. Він будив приспану 

націю, яку сплюндрували московські царі, якій судилося 

зазнавати наруги, страждати.  

Поет прекрасно знав історію України, знав причини занепаду 

рідного народу, знав його ворогів. Тому він так пристрасно 

заповідав усім, хто народився на цій землі: "Свою Україну 

любіть..."  

В його поезії клекоче ціле море горя народного, він прагне бачити 

свою землю такою, де  

...Врага не буде супостата,  

А буде син, і буде мати,  

І будуть люде на землі. –  

Тарас Шевченко. Уривок із поеми «Сон» 

Душе моя, 

Чого ти сумуєш?...... 

Звучить пісня на слова Тараса Шевченка «Зоре моя вечірняя» у 

виконанні  учнів. 

Ведучий. Шевченко дуже любив дітей, мріяв про власний 

сімейний затишок, про свою хатину. «Я так люблю дітей,- писав 

поет в одному з листів, а в поемі «Княжна» знаходимо рядки, 

сповнені найщирішого почуття: 

                   Ох, діти! Діти! Діти! 

                   Велика Божа благодать! 

Тонкий знавець дитячої психології, Шевченко створив яскраві 

образи дітей не лише у своїх поетичних творах, а й у справжніх 

шедеврах образотворчого мистецтва. 

Сторінка 3.   Шевченко і діти. 
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Повідомлення учня.  Велику людську рису бачимо і в поводженні 

Шевченка з дітьми, з своїми сестрами, батьками, а особливо з 

матір`ю, про яку з великою любов`ю згадує в багатьох творах. 

  Діти завжди були предметом його любові, радості та тепла. Вони 

теж любили його безмежно. «Кого люблять діти, - говорив Тарас 

Григорович,- той, значить, ще не зовсім поганий чоловік». Із 

спогадів жінки, в якої наймав квартиру він в Приорці біля Києва, 

знайшовши у себе гроші, про які давно уже й забув, вирішив 

накупити дітям гостинців. Дітей набігло з півсотні. Шевченко 

вирушив на базар і накупив стільки ласощів, що ледве доніс до 

квартири. Але цим справа не закінчилася: по обіді перекупка 

привезла цілий віз яблук, груш, пряників, бубликів тощо. 

Тарас Григорович метушився. бігав, реготав, пустував. Дорослі 

люди дивилися збоку на це і дивувалися. 

  Під час його перебування на Приорці Шевченко завжди вставав 

не пізніше 4-ої години, щоб послухати, як пташки щебечуть. 

Молився і умивався він надворі. Любив борщ і галушки. По обіді 

він ішов у садок, лягав під яблунею і голосно скликав дітей на 

розмову. Пестлива ніжність поширювалась у нього навіть на 

тварин: не раз захищав він кошенят і цуценят від злісних намірів 

хлопчаків, а пташок, прив`язаних на мотузці, іноді купував у дітей 

і випускав на волю. 

Тарас  Шевченко «Над Дніпровою сагою». 

Інсценівка «Садок вишневий коло хати». 

Сценка  1 

Слова ведучої.  Передвечірній український степ. Ще хвильку – і 

яскраве сонце покотиться у прірву обрію. Села не видно – степ. 

Здалека лине гра на сопілці, а зблизька срібні коники сюрчать. 

Заплутуючись у зеленій траві, повільно бреде біленьке втомлене 

хлоп’я. 

Гра на сопілці.  «Українські думки». 
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( Появляється малий Тарас.  Повільно,  втомлено бреде, 

озирається. Приклавши долоню до очей, вдивляється в далечінь.) 

Тарас.   Отут переночую (сідає; згорнувшись калачиком, засинає). 

 

 
 

Учень.  Росте дитя,мов квітка на стерні,- 

     Присушить сонце, вимочить негода   

    Або,  як нині,  радісна пригода 

    Застане в придорожнім бур’яні 

    Чи кине на вербовому коні 

    Упоперек зеленого города –  

    То вистрибом, аби найменша шкода 

    Не сталась гарбузовій гудині… 

    Зима і літо, холод і тепло –  

    Росте дитя, стежки свої верстає, 

    Переростає і добро, і зло, 

    Малі свої літа переростає, -  

    Здаватись може – як билина в полі, 

    Але щодня під пильним оком долі. 
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     ( Появляються чумаки) 

Чумак 1.  Свят, свят! Тих то? Людина чи мана? 

Тарас.   А ви? 

Чумак 2.   Ти бач! Воно говорить… 

Тарас.   Ви козаки? 

Чумак 3.   Ми чумаки. А он чумацький шлях. Там наша валка – і 

воли, і мажі. 

Чумак 1.   Куди мандруєш? 

Тарас.   В Кирилівку. 

Чумак 2.   Сідай-бо з нами. Ніч-бо як із сажі. 

Чумак 3.   Якраз ми повз Кирилівку йдемо,  

                   А ти козаче в Моринці чвалаєш. 

Чумак 1.   Давай на віз. На возі доспимо. 

                   Ти сирота бездомний? Батька маєш? 

Тарас.    Є батько, мати…Є сестра і брат…Є дід… 

Чумак 2.   Таке, мов одірвалось од гілляки… 

Чумак 3.   Ходім, Тарасе, мати там чекають. 

Чумак 1.   Та й батько десь, шукаючи, упрів… 

                   Цікаво все ж – куди ото ти брів? 

Тарас.   До тих стовпів, що небо підпирають! 

Тарас Шевченко «Садок вишневий коло хати»(читає учень) 

Сценка  2 

Слова ведучої.     Круглий місяць видерся на грушу – садки 

вишневі сріблом наливав. Лиш у дворі Григорія Шевченка під 

місяцем томився темний клопіт. Батько і мати зажурені. Сестра – 

заплакана і сумна. 

( Стоять зажурені батько, мати. Стіл, посуд, сестра.) 

Мати.   То що, вечеряєм? 

Батько.   А як? Куди  його таку вечерю? 

Мати.   Чи де забилося в печеру, 

              Чи де в чужий залізло мак –  

              Надихалося та й заснуло? 
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Батько.   Оце з ним вічно щось не так! 

Сестра.   Я обшукала всі кутки, 

                 Всі закамарки, бур’яниська –  

                 Дарма, ніде нема хлопчиська. 

                Вже найприкріші дітлахи – 

                А всі удома, всі – як діти… 

                А лиш Тарас… 

Батько(суворо) . Бо тра  глядіти! 

Сестра.  Та я ж гляділа… 

Чути голоси: « Чумаки-и-и!» 

 Мати.   Це що – співає хтось чи крик? 

Сестра.   То чумаки примандрували! 

Мати.   Немовби стали… 

Чумак 1.   Дай, Боже! Ось ваш мандрівник! 

Сестра.   Тарас?! Тарасику! 

Мати.   Ну, є! 

Сестра.   Ой волоцюго, волоцюго… 

Чумак 2.   Ну що ж, давай прощайся з другом.  

                    Козак! А батько не поб’є? (стиха) 

Батько.   Спасибі вам. 

Чумак 3.   Немає за що. Прощавайте. 

Мати.   Лишенько моє! 

Сестра.   Це ж куди тебе носило, 

               Не спитавши проти ночі? 

Батько.   Заступи, небесна сило, 

                 Од такої поторочі. 

Мати.   Катря плаче, мати плаче, 

              А воно, як дим, пропало, 

              А воно собі, ледаче, 

              У світи помандрувало. 

Тарас.   Був я в полі на могилі 

               Коло сонцевої хати. 
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               Бачив, як на небосхилі 

              Укладалось сонце спати. 

              Бачив я стовпи залізні –  

              Ті, що небо підпирають. 

              Наслухав тієї пісні, 

              Що архангели співають. 

Мати.   Боже, синку, схаменися, 

              Та ж у полі – не в соборі. 

              Перехрестям осінися –  

              І лягаймо – ніч надворі. 

Батько.   На добраніч, мій козаче, 

               Нині міцно будеш спати. 

Пісня «Зацвіла в долині» у виконанні учнів. 

Ведучий.( Одночасно звучить  аудіозапис фрагменту пісні «Взяв 

би я бандуру») 

Шевченко бачив у жінці передусім духовну красу, обожнював 

материнство, уславлю- 

вав вірність і щирість, не прощав аморальності, жорстокості. 

Немає у світовій літера- 

турі іншого поета, який би так ніжно, з любов’ю оспівав у своїй 

творчості жінку-матір, 

продовжувачку роду, кохану… 

Сторінка 4.    Жінки в житті Тараса Шевченка. 

Повідомлення учня. Багатьох, напевно, цікавить особисте життя 

Шевченка. Першим захопленням Тараса була Оксана, з якою 

пов`язані пригоди і спогади про дитячі роки. Коли приїхав з 

Петербурга перший раз на Україну, то спитав свого брата: 

«Чи жива 

 Ота Оксаночка»,-питаю 

У брата тихо я. -Яка? 

«Ота маленька, кучер`ява            

що з нами гралася колись...»  
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…Помандрувала 

Ота Оксаночка в поход                       

За москалями та й пропала. 

 

 

Вернулась,правда,через год, 

Та що з того! 

З байстрям вернулась 

Острижена…А що за дівчина 

Була…І не вбога! 

Та талану Господь не дав… 
 

 

Коли Тарасові було 16 років, перше почуття юнацької любові, що 

зродилося в його душі до дівчини, що належала до іншого 

середовища, зробило великий вплив на його глибоко вразливу 

душу. Будучи на той час у Варшаві, прагнучи догодити дівчині, він 

вчить польську мову, якою пізніше, як відомо, Тарас Шевченко 

вільно володів. Та пан через певні обставини покидає Польщу, 

змушений їхати з ним і юнак.  

  Після викупу з кріпацтва Шевченко, мешкаючи у свого земляка 

Сошенка, захопився дуже милою німкенею Машею. що була 

сиротою, він навіть посварився через неї  із Сошенком, що 

збирався одружитись з дівчиною, правда, швидко й помирилися. 

Серйозної прив`язаності до когось із дівчат у нього не було. 

За спогадами Чужбинського Шевченкові подобалися дівчата 

жваві. «Щоб під нею земля горіла на три сажні», - казав він 

жартома. Але легковажні, хоч і милі створіння, не цікавили Тараса.  

  В липні 1843 року Шевченко завітав у Яготин, де й познайомився 

з княжною 

Варварою Рєпніною. Йому було тоді 29, їй - 35. Особливе враження 

справив на княжну Тарас, читаючи вголос поему «Сова». Вона 

згадує про це: «Якби я могла передати усе, що пережила під час 
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цього читання! Які думки, які почуття, яка краса, яка чарівність і 

який біль! Моє обличчя все було мокре од сліз, і це було 

щастям!»Варвара покохала поета, але він не зміг відповісти їй 

взаємністю. 

Коли Шевченко опинився на засланні, Рєпніна морально 

підтримувала його, 

Шевченко ж, хоч і не кохав її, проте високо цінував її добре серце, 

називаючи 

Варвару в листах янголом, а приїхавши після заслання переїздом 

до Москви, відразу відвідав свою щиру прихильницю, що звала 

Шевченка братом. 

Душі з небес благословенній дано любить, терпіть,страждать. 

Для вас я радо відложив життя буденного окови... 

Ваш добрий ангел надлетів, овіяв крилами і снами,  

І тихозграйними річами з душею чудо сотворив. 

  Після всього пережитого на засланні почуття самотності ще 

більше заполонило душу нашого Кобзаря, і він остаточно 

наважився одружитися. Зупинившись у Нижньому Новгороді, 

очікуючи дозволу на в`їзд до столиці, він знайомиться з 

вродливою 16-річною артисткою Катрусею Піуновою. На той час у 

Нижньому Новгороді був Михайло Щепкін, побачивши Піунову на 

сцені, відчув у ній великі здібності, вона грала з ним головні ролі у 

кількох виставах, обіцяла Щепкіну перейти на харківську сцену. 

Тарас Григорович вчив з нею українську мову, намагаючись 

одночасно вплинути на її досить провінційний світогляд та смаки. 

Розмова Шевченка про одруження з Катею і для батьків, і для 

дівчини була несподіванкою. Після цього випадку Піунова уникає 

будь-якого спілкування з ним, підписує контракт із місцевим 

театром, чим дуже образила і Шевченка, і Щепкіна. 

Уже після смерті Шевченка Піунова пише: «Тоді, 16-річна дівчина, 

я, звичайно, не могла оцінити цю велику людину, але все життя 

гордилась і горджусь тим, що звернула на себе його 
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увагу...»Повернувшись до Петербурга і з`їздивши в Україну, 

Шевченко знову почуває себе самотнім. Він прагне родинного 

спокою, прагне одружитися: 

  ...Хоча б на чортовій сестрі, 

  бо доведеться одуріти 

  в самотині...- 

 пише він.Ці рядки яскраво свідчать про його душевний стан. В 

листі до Марії Максимович читаємо: «Посилаю вам свій 

портрет,тільки дівчатам його не показуйте, а то злякаються, 

подумають, що я гайдамацький батько, то ні одна заміж не 

піде.Одній найкращій скажіть, щоб рушники дбала та щоб на 

своєму городі гарбузів не саджала...». Зі своїм братом у листі 

заводить мову за дівчину Хариту, пізніше за Ликеру, що були 

кріпачками, але розчаровується в них. Тарас Григорович шукає 

щирої і хорошої людини, а потрапляє на щось протилежне. 

  Ці сторінки особистого життя Тараса Шевченка домальовують 

нам ще глибше його постать, показують його вдачу, душу. 

Під  аудіозапис пісні «Така її доля» виконується танець. 
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Сторінка 5.    Вдача Шевченка, любов до пісень, артистизм 

Ведучий.  Шевченко був дотепною і кмітливою людиною. 

Сучасники свідчили, що 

Тарас був душею компанії, мав відкриту й щиру вдачу, часто 

розповідав щось цікаве 

й смішне. Маючи неабиякий голос, дуже любив Шевченко співати. 

Щедро наділив його Бог і талантом актора. А початок ось таким 

талантам знаходимо у його дитинстві. 

            Ой, зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя, 

            Ой, вийди, вийди, дівчинонько моя вірная… 

Багато хто з Шевченкових сучасників зауважував, що це була його 

улюблена пісня. Неспроста він так любив її, бо самому довелося до 

кінця життя чекати свою милу, яка, мов зоря, залишилася для 

нього недосяжною. 

 Звучать  пісні  «Зіронько» та «Дунаю, Дунаю» у виконанні учнів. 

 

 
 

Повідомлення учня.  Ось як згадують про Шевченка сучасники:  

"Своєю простотою,  сердечністю,  однією своєю появою мимоволі 

прив’язував до себе всіх: від малого до великого…» ;«його трохи 
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незграбні, але зовсім не вульгарні манери, проста  мова, добра, 

розумна усмішка -  все якось притягувало до нього й залишало 

враження старого знайомства, старої приязні, при якій всі 

церемонії робилися зайвими"; "він був надзвичайно ласкавий, 

м’який і наївно довірливий до людей, в усіх він знаходив щось 

добре й захоплювався часто людьми, що не були його варті. Сам 

же він впливав на інших якось чарівливо, всі любили його, навіть 

слуги". 

Свої  поезії Шевченко писав з надзвичайною легкістю – наче 

жартома: міг не тільки слухати при цьому розмови присутніх, а й 

сам брати в них участь. Шевченко був віртуозом  інтимного співу. 

Мав добрий слух, невеликий,  але гарний голос. Знав безліч 

українських пісень. Часто співав соло, а свою улюблену "Зіроньку" 

виконував так,  що загіпнотизовував слухачів.  На весіллі  

Пантелеймона Куліша  теж співав. Молода на ознаку великої 

подяки подарувала співакові- поетові свою вінчальну квітку.                           

Дивував усіх Тарас і мистецтвом танцювати.  Перебуваючи на 

засланні,  брав участь у духовному житті  Новопетровського  

укріплення. Підполковник Маєвський після однієї з вистав  

сказав : «Щедро тебе, Тарасе Григоровичу, обдарував Бог: і поет 

ти, і живописець, і скульптор, та ще, як виявилось, і актор…Шкода, 

голубе мій, що не дав він тобі щастя!» 

Сторінка 6.  Нове видання «Кобзаря». 

Ведучий.  Протягом 10 років насильно відірваний від 

громадського та літературного життя, навіть від самої інформації 

про нього, попри всі злигодні й удари долі Шевченко не 

зневірився в добрих людях, в торжестві правди і справедливості. 

Складаючи власні поетичні молитви, Шевченко благав Господа: 

Подай душі убогій силу, 

Щоб огненно заговорила, 

Щоб слово пламенем взялось, 

Щоб людям серце розтопило. 
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Роки після заслання стали найвищим злетом Шевченка. Він ніби 

зійшов на духовну вершину,звідки стало видно далеко і ясно. Як 

результат – нове видання «Кобзаря» та «Буквар». 

Повідомлення учня.  З-поміж безлічі книг, що мають для народу 

значення заповітне, виділяється "Кобзар" - книга, яку народ 

український поставив на перше місце серед успадкованих з 

минулого національних духовних скарбів. 

Дивовижна доля цієї книги, котра за життя поета видавалася 

тричі, і кожного разу містила більшу кількість творів. У першому 

виданні "Кобзаря", що побачило світ у 1840 році, було лише вісім 

віршів, балад і поем. Його надрукували завдяки активній допомозі  

Є.Гребінки у кількості не більш як тисяча примірників. У 1844 

році з'явився "Чигиринський Кобзар" і "Гайдамаки".  І тільки у 

1860 році, незадовго до смерті поета, вийшло нове, найбільш 

повне прижиттєве видання "Кобзаря",  до якого увійшли 16 творів 

(сучасні видання містять 228). Книга формувалася поступово, рік 

за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше із 

життя українського кріпака Тараса Шевченка - від його юності й 

до останнього подиху - ввібрав у себе цей класичних розмірів 

томик, збірник поезій, що його у хвилину творчого осяяння було 

найменовано"Кобзарем". Відтоді упродовж багатьох десятиріч 

книга ця буде настільною для кожного українця. 

Я так її, я так її люблю- 

Мою Україну убогу,  

Що проклену святого Бога,  

За неї душу погублю! 

  Уболіваючи за долю дітей, що навчалися в школах, де 

викладалося все російською мовою, Шевченко уклав українською 

мовою «Буквар», який був виданий у 1861 році. Це було великою 

подією в галузі освіти й національного виховання на Україні. 

       Тарас Шевченко «А. О. Козачковському». Уривок. 
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Поезія Т.Г.Шевченка «За байраком байрак( Читає учень під  

аудіозапис пісні) 

Сторінка 7.     Шевченко – художник 

Ведучий.  Ми добре знаємо Шевченка-поета, та, на жаль, мало 

знаємо Шевченка – художника. А хист до малювання у нього був 

неабиякий. Саме це привернуло увагу до юнака і допомогло йому 

звільнитися з кайданів кріпацтва. Успіхи Тараса-художника рада 

Академії мистецтв у Петербурзі відзначила трьома медалями. У 

вересні 1846 року Тарас Григорович за завданням Археографічної 

комісії побував на Україні. 

   Відеофільм  «Шевченко-художник»  

http://iolya.com.ua/page26.html 

- Персональний сайт вчителя 

Повідомлення.   Обдарований від природи хлопчина рано відчув 

тягу до малювання. 

Ще змалку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. 

Все ними малює: стіни, лави, стіл у хаті й на дворі, в себе і в гостях. 

Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не впізнала своєї 

хати: візерунками розмальовані стіни, долівка, навіть призьба. 

Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей. Коли юний 

художник намалював п’яного дяка, то був ним покараний. 

   Перший малюнок, який дійшов до нас( «Погруддя жінки»), 

датований 1930 роком, тоді як перші літературні спроби 

припадають на 1836-1837 роки. Петербург різко змінив долю 

Шевченка. В одну з білих ночей,змальовуючи статуї в Літньому 

саду, Тарас познайомився із Сошенком, який зацікавився 

обдарованим юнаком і вирішив допомогти йому. Спільними 

зусиллями діячів української культури Тараса Шевченка було 

викуплено з кріпацтва. Звільнення дало можливість вступити до 

Академії мистецтв. За час навчання його тричі нагороджують 

http://iolya.com.ua/page26.html
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срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натури і 

живописні твори. 

   Під час подорожі на Україну в 1843 році створив цілу серію 

картин, а вже в Петербурзі видав альбом «Живописна Україна». 

Згодом, перебуваючи в Україні, за завданням Київської 

археографічної комісії  змальовує історичні пам’ятки. Він автор 

ряду портретів, які свідчать про зростання художника. Створені 

ним образи відзначаються невимушеністю, свіжістю барв, 

намаганням дати психологічну характеристику людині. Шевченко 

зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його 

основоположником в українському мистецтві.  

Вчитель.      Я знову повертаюся до нього, 

      Читаю, перечитую «Кобзар», 

       Ні! Україна не була убога –  

       Поклав ти серце на її вівтар. 

Відеофільм «Душа поетова святая…»( продовження).  

Відеозвіт на тему вшанування пам’яті Тараса Шевченка в КНВК № 

35 «Імпульс» на персональному сайті вчителя 

http://iolya.com.ua/page6.html 

 

 

http://iolya.com.ua/page6.html
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