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Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас
відповідальний за те,
якою буде мова майбутнього, хай у безконечно малій дозі.
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(протокол №3 від 06.12.2016 року)

Ткачук Світлана Григорівна народилася 4 червня 1968 року в
селі Плоске Острозького району Рівненської області.
У 1990 році закінчила Рівненський державний педагогічний
інститут імені Д. З. Мануїльського.
Загальний педагогічний стаж – 26 років. У Плосківській
загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів працює вчителем
української мови та літератури з 1990 року. Кваліфікаційна
категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання –
«Старший вчитель».
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Вступ
Рідну мову вам заповідаю, інше все надбаєте самі
Хай рідна мова сили набира –
Свята і чиста мова материнська.
І ось для свята вже прийшла пора.
Нехай лунає мова українська!
Н. Красоткіна
Мова – візитна картка людини. Це дивно, але вона вбирає в себе
і невимовну тугу, і тяжку печаль, і безмежну радість, підкоряючись
найглибиннішим виявам почуттів і настрою. А живиться вона,
безперечно, народними джерелами, щоб не згаснути, не зникнути,
не розчинитись.
Без повносилої живої усної мови не може бути ні розвитку,
ні розквіту літературної мови. Рідна мова найзрозуміліша і
найближча, бо бринить із ласкавих бабусиних вуст, із дідусевої
говірки, із маминої пісні, із батьківського слова, часом суворого, а
часом жартівливого.
Відповідно до того, як людина говорить, можна визначити і її
освітній ценз, й інтелектуальний рівень, і творчий потенціал, і
навіть почуття гумору. Як же навчитися говорити так, щоб тебе
сприймали, слухали і захоплювались?
Однією з умов реалізації системи національного виховання
є виховання пошани до рідної мови. Мова
стала державною. Але чи не згасне це багаття,
яке раптом так яскраво запалало.
Саме учитель повинен подбати про це.
Саме вчитель – взірець чистої, як джерельна
вода, української літературної мови. А ще –
мова вчителя – це жива мова, якою реально
прищепити любов і пошану до рідного слова.
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Але хіба можна, виховуючи пошану до рідної мови, обійти
Шевченка. Великий Тарас є засобом існування мови, що живе
своїм життям, законів якого ніхто не знає. Поет, потрапивши в
залежність від мови, говорить від її імені стільки, скільки захоче
вона.
Шевченкове слово, як зазначав Є. Маланюк, – це не матеріал
для складання речень, це слово – ЛОГОС (із грец. logos – поняття,
думка, розум), що ним розпочинається Євангеліє від Св. Іоанна.
Шевченко і його герої ніколи не були недоброзичливими
до інших народів, а навпаки – ставилися до них з пошаною.
Навчаючись у дяка церковнослов’янської, у Вільнюсі – польської
та білоруської, у Петербурзі – французької, італійської та
російської, насичуючи свої тексти фрагментами із 29 мов,
Шевченко насправді щомиті творить рідне слово. Бо тільки
воно справжнє, дане Богом. Бо поет знав: лише ця мова врятує
і возвеличить його народ. Бо тільки цією мовою можна вдіяти
все: приголубити, нашепотіти чари, потрясти душу, примусити
глибоко задуматися, заступитися, а можна й обсипати ласкою
радості, захопити нестримними веселощами. Всесильна, бо
могутня мова Тараса Шевченка!
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Свято поезії і пісні
«О рідне слово, що без тебе я?!»

А мова українська,
мов причастя,
Теплом своїм торкається
грудей…

Ну що б, здавалося, слова,
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється, ожива,
Як їх почує.
Т. Г. Шевченко
На сцену виходить учениця, читає «Молитву до мови» К. Мотрич.
І вед. Шановні друзі! Розпочинаємо свято поезії і пісні «О рідне
слово, що без тебе я?!»
(У виконанні двох учениць звучить пісня «Рідне слово». Сл. М. Тимчака. Муз. В. Таловирі)
ІІ вед. «Найбільше і найдоржче добро в кожного народу – це його
мова, ота багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і
свої сподіванки, розум, досвід, почування».
І вед. Так свого часу сказав Панас Мирний. Із цими словами не
можна не погодитися.
1. Володимир Лучук «Мова»
І вед. У мові – уся доля народу. Без неї немає нас як народу, немає минулого, немає й
майбутнього.
ІІ вед. Слово рідне ввібрало в себе віковічний плин Дніпра, шурхіт колосся, шепіт діброви, спів соловейка, пісню трударя на важкій ниві.
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І вед. Ввібрало це слово вільнолюбивий поклик козака, який
боронив рідну землю від ворожих зайд, і дзенькіт його шаблі, закличний погук Богдана Хмельницького та передсмертний стогін
Івана Гонти.
(Ансамбль дівчат виконує пісню «Наша мова солов’їна». Сл. В.
Куровського. Муз. Р. Квінта)
2. Амвросій Метлинський «Рідна мова»
ІІ вед. До появи славнозвісної «Енеїди» Котляревського часто
можна було чути, що, мовляв, українська мова придатна лише для
хатнього вжитку.
Котляревський перший проклав глибоку борозну на цілині
нової української національної культури, як письменник і драматург, як творець своєрідної енциклопедії українського побуту
тих часів. Тому сучасна українська літературна мова пов’язується
з конкретною датою – виданням «Енеїди» Котляревського в 1798
році.
І вед. Ще одна дата – 1840 рік, коли вперше було видано твори
Т. Г. Шевченка, – може вважатися доленосною: з того часу нова
українська літературна мова стала на важкий, але плідний шлях
розвитку і нормативної стабілізації.
3. Володимир Самійленко «Українська мова»
4. Ольга Яворська «Молитва»
ІІ вед. У ті часи, коли царські посіпаки
різними указами, циркулярами, інструкціями забороняли українські книжки і часописи, не дозволяли ставити в театрі українські
п’єси, сіяли зневагу до народних пісень і
танців, творчість писменників, митців будила в серцях людей гордість за неоціненні
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скарби, витворені народом протягом довгих столітть.
5. Олександр Олесь «Рідна мова в рідній школі»
(Ансамбль дівчат виконує пісню «Ностальгія». Сл. і муз. Я. Третяка)
І вед. Мабуть, дуже важко уявити собі ситуацію, коли б у Фрації французи почали спілкуватися між собою англійською чи німецькою мовою. Ну, а якби Президент Франції заговорив до своїх співгромадян не по французьки, то цього б уже, мабуть, ніхто
в світі не зрозумів. А те, що в Україні українська мова вийшла з
ужитку не тільки в діловодстві, науці, культурі, а й у повсякденному спілкуванні, не дивувало нікого...
6. Сидір Воробкевич «Рідна мова»
(Квартет хлопців виконує пісню «Виший ми, мамо, сорочку…».
Сл. Л. Михайліва. Муз. М. Романишина)
7. Роман Завадович «Маркіян Шашкевич»
8. Дмитро Павличко «О рідне слово, що без тебе я?!»
9. Дмитро Павличко «Ти зрікся мови рідної»
ІІ вед. Наспіване, ніжне, мелодійне українське слово може
бути й різким, гнівним, відчайним в устах поета.
10. Василь Симоненко «Моя мова»
11. Дмитро Павличко «Якби я втратив
очі, Україно»
12. Володимир Земляний «Мова»
І вед. А скільки ніжності в нашій мові до
сестри і брата, до родичів кревних, до всьо-

Світлиця українського слова
10
го козацького роду, а передусім до матері.
ІІ вед. Бо любов до рідного краю, до мови починається з колиски, з маминої пісні.
(Учениця виконує пісню «Поговоріть зі мною по-вкраїнськи».
Сл. З. Кучерявої. Муз. М. Гаденка)
13. М. Адаменко «Жива вода»
14. В. Швець «Заповіт матері»
(Учень виконує пісню «Українська пісня». Сл. В. Кучерука)
15. Любов Забашта «Рідна мова»
16. Дмитро Білоус «Коли забув ти мову рідну»
(Ансамбль дівчат виконує пісню «Рідна мова» («Як то любо…»).
Сл. С. Воробкевича. Муз. В. Подуфалого)
17. Ростислав Братунь «Батьківський заповіт»
18. Зоя Кучерява «До української мови»
І вед. Найкращі, найпестливіші слова юнак завжди підбирав
для коханої, а чоловік для любої дружини, лада свого наймилішого, навірнішого.
ІІ вед. А жарт дотепний! А сміх іскрометний! Вони оптимізують душу, вселяють у людину живлящу силу, наснагу, благодать
на многії літа.
19. Павло Глазовий «Кухлик»
І вед. Українська мова поряд з італійською та іспанською одна з наймелодійніших у світі. Нею можна висловити найрізноманітніші людські почуття, написати
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найскладніші наукові праці, її можна чудово використати на рівні
міжнародних відносин.
20. Ганна Світлична «Мова»
21. Микола Федунець «Рідна мова»
22. Юрій Рибчинський «Наша мова»
(Ансамбль дівчат виконує пісню «Співають українки»)
23. Дмитро Білоус «Рідне слово»
ІІ вед. Тож плекаймо її, як чудовий сад, донесений до нас із
глибини віків, шануймо ж мову наших предків, мову Шевченка
і Франка. Нехай вона стане мовою наших дітей і внуків, щоб не
зникла Україна, не зник великий материк у слов’янському морі.
(Учениця виконує пісню «Рідна мова». Сл. Г. Вієр. Муз. П. Дворського)
24. Данило Кононенко «Щира втіхо – рідна мово»
І вед. Дорогі друзі! До вас наше слово! Саме до вас! Це від вас
залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть, а чи
оживе і загарає на сонці! Це від вас залежить, чи джерело рідної
мови замулиться в ваших душах, а чи пружно і вільно дихатиме! Океаном дихатиме! Слово довірилося вам і повірило в вас.
Не сполохайте рідного слова захистіть його,
притуліть до серця, наповніть ним своє
життя.
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Усі разом. – по-вкраїнському.
1-й екскурсовод. Стенд «Рідна мова – всесвіту основа».

сторінками історії розвитку української мови під гаслом
«… І мови нема без народу, і народу без мови нема…»

Вступне слово вчителя.
(Екскурсоводи ланцюжком читають вірш Степана Сапеляка)
1-й екскурсовод. – І йшли віки, і були українці…
2-й екскурсовод. – І сотворилося слово українське…
3-й екскурсовод. – І як сталося так,
5-й екскурсовод. – то сказало собі слово по-свойому…
6-й екскурсовод. – І благословилося…
7-й екскурсовод. – І прилетіли птиці…
1-й екскурсовод. – І вродилася калина…
2-й екскурсовод. – І було солодко, і було
гірко…
3-й екскурсовод. – І стало все називатися:
4-й екскурсовод. – і земля,
7-й екскурсовод. – і матір,
6-й екскурсовод. – і вітчизна

Ми – українці, мова наша – українська. Це мова, якою ми розмовляємо й мислимо, мова нашої держави.
Утверджувати і розвивати рідну мову у віках – священний
обов’язок кожного громадянина. У цьому маємо взоруватися на
знаних у світі, видатних українських мовознавців.
Олександр Потебня (1835 – 1891) – лінгвіст, філософ, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч. Автор значної кількості наукових розвідок з різних напрямків мовознавчої
науки. Унікальними відкриттями стали його праці, присвячені
взаємозв’язкам мови та мислення, історії мови. Досліджуючи
мови в історичному, діалектологічному, етнолінгвістичному та інших аспектах, учений зробив висновок про те, що кожна мова
має невичерпні внутрішні можливості для
власного розвитку і не потребує для цього
ні допомоги, ні втручання ззовні.
Щодо української мови, то Олександр
Потебня був першим мовознавцем, хто систематизував ознаки, якими вона вирізня-
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ється з-поміж інших слов’янських мов, описав межі її поширення
і найпитоміші діалектні явища.
Видатний український педагог, письменник, фольклорист,
видавець, лексикограф Борис Грінченко (1863 – 1910) гаряче
обстоював право українських дітей навчатися рідною мовою.
Дбаючи за чистоту і збагачення літературної мови, уклав
чотиритомний «Словарь української мови» (1907 – 1909), який є
класичною лексикографічною працею.
Знаний і шанований український мовознавець, автор понад 400
наукових праць з питань загального мовознавства, славістики,
україністики Леонід Булахвський (1888 – 1961) глибоко дослідив
історію нашої мови. У монографії «Питання походження
української мови» він подає відомості про мову стародавнього
Києва, риси української мови в пам’ятках різних століть, а також
висвітлює початкові етапи виникнення української літературної
мови.
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Мефодій спочатку був військовим, потім обіймав посаду правителя однієї із слов’яно- болгарських країн Візантії. Згодом він
став помічником братові у просвітницькій діяльності.

2-й екскурсовод. Стенд «Джерела слов’янської писемності».
Історія – це скарбниця наших перемог і кладовище поразок, невичерпне джерело повчальних прикладів для сучасності й застереження на майбутнє.
Виникнення писемності – епохальний крок поступу в історії
кожного народу. Тривалий час у наукових джерелах усталеною була
думка про те, що наші пращури здобули писемність нібито лише
після хрещення Русі, коли з Візантії та Болгарії прийшли в Київську
Русь богослужбові книжки. Перші перекладачі цих книжок – Кирило і Мефодій – були творцями слов’янської азбуки. Брати з дитинства
добре знали як грецьку, латинську, арабську,
єврейську мови, так і південномакедонський
діалект солунських слов’ян. Здобувши освіту
в Константинополі, Кирило працював у патріаршій бібліотеці, викладав філософію.

Кирило створив слов’янську абетку в 862 році, а вже 863 року
брати привезли до Велеграда слов’янську Біблію та три-чотири
богослужбові книги, перекладені слов’янською.
Є два різновиди слов’янської абетки: кирилиця і глаголиця.
Кириличний алфавіт ХІ ст. широко вживали в духовній і світській літературі східних слов’ян.
Початки української мови зафіксовані в пам’ятках ІХст. Найвідомішою з них є «Велесова книга».
Появу нової української літературної
мови символізувало видання трьох частин
«Енеїди» Івана Петровича Котляревського в
1798 році.
Ще одна важлива дата в історії нашої
мови – 1840 рік, Шевченків «Кобзар». Саме з
цього часу українська мова стала на тернистий, але плідний шлях усталення і поступу.
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3-й екскурсовод. Стенд «Невмируще наше слово».
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дбати за чистоту власного мовлення у повсякденні, перейматися лолею української книжки,підтримувати рідномовні видання.
Інакше ми не можемо розвиватися як нація, бо, як записано в
«Науці про рідномовні обов’язки..» І.Огієнка: «Мова – серце народу: гине мова – гине народ».
4-й екскурсовод. Стенд «Календар трагічної долі української
мови».

У ті часи, коли російські царі і їхні урядовці указами,
циркулярами та іншими актами забороняли друк українських
книжок, часописів, переслідували український театр не допускали
використання нашої мови в освіті, громадському житті,
письменницька творчість плекала рідне слово, утверджувала в
народі віру і його велике майбутнє.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Дослухаймося до віщих слів Шевченка, основоположнику сучасної літературної мови. Твори Кобзаря вивели українську літературу на світові обрії. І рідне слово зазвучало потужно, повносило, оприявнюючи
свою самодостатність, красу і велич.
Наш обов’язок – зберегти й примножити цей духовний скарб, переданий нам у
спадок попередніми поколіннями. Маємо
опікуватися долею української мови на всіх
рівнях функціонування: глибоко вивчати її,

Ви зустрічали слово лінгвоцид ?
Це слово вбивство, вбивство мови, слова,
Біль гноблених народів. Серце, цить!
Вершина це потворна двоголова…
Дмитро Білоус
1690 р. – Собор православної церкви засудив книжки П.Могили, Л.Барановича та
інших, наклавши на них прокляття та анафему лише за те, що вони були писані українською мовою.
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1696 р. – ухвалою сейму у Варшаві українська мова виводиться з
офіційного вжитку на українських землях і залишається виключно
мовою церкви.
1720 р. – вийшов указ Петра І про заборону друкувати в Україні будь-які книжки, крім церковних. Та й ті можна було друкувати
лише російським варіантом церковнослов’янської мови.
1729 р. – наказ Петра І про переклад в Україні державних постанов та розпоряджень з української мови на російську.
1862 р. – ліквідовано українські недільні школи.
1863 р. – циркуляром міністра внутрішніх справ П.Валуєва заборонено видавати підручники, літературу для народного читання
та книжки релігійного змісту українською мовою.
1864 р. – Статус про початкову школу: навчання проводити
лише російською мовою.
1876 р. – указ Олександра ІІ (Емський указ) заборонив увозити
з-за кордону будь-які книжки й брошури, писані «малоросійським
наріччям», а також друкувати українською мовою оригінальні твори й переклади, крім історичних пам’яток і художньої літератури,
при цьому з неодмінним додержанням російської орфографії.
1884 р. – заборона українських театральних вистав.
1892 р. – заборона перекладати російські твори українською мовою.
1895 р. – Головне управління у справах друку заборонило видавати українською мовою дитячу літературу.
1938 р. – вийшла постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про
обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах
України».
1988 р. – уряд видав постанову, яка закріпила російську мову в статусі офіційної загальнодержавної мови на теренах тодішнього СРСР.
Це лише невелика частина численних заборонних документів, спрямованих на нищення української мови, українства загалом.
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5-й екскурсовод. Стенд « Слово – то промінь мудрості».

Чи не кожен з українських митців слова, усвідомлюючи відповідальність за долю мови, закликав зберегти її для нащадків,
збагачувати й розвивати.
Павло Григорович Тичина, підкреслюючи обов’язок кожного
носія мови, сказав: «Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ. Дав цю мову і наказав свято
оберігати її чистоту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до
гостроти разючої».
Іван Якович Франко наголошував на єдності народного поступу і розвитку мови: «Мова росте елементарно, разом з душею
народу».
«Мова – наша зброя, якою ми служимо
народові, що нас породив, вигодував і виховав. Мова – втілення думки. Що багатша
думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо
її, розвиваймо її», – закликав Максим Тадейович Рильський.
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6-й екскурсовод. Стенд «Сучасна мовна ситуація».
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цію скорочення кількості української друкованої продукції. Повільно, але оживає україномовна література. Українська мова дедалі частіше звучить у якісно продубльованих кінострічках, нею
написано чимало комп’ютерних програм та інтернетних сайтів.
7-й екскурсовод. Стенд «Українська мова у світі».

У стрімкому вирі сучасного життя в час інформаційних
бумів і постійних стресів лише слово здатне спонукати людину
спинитися й замислитися: хто ми, чиїх батьків діти, що принесли
у цей світ, що залишимо нащадкам?
У 2004 році створено міжнародну громадську організацію Конгрес захисту української мови. Мета її – збереження, розвиток та
утвердження державної мови в Україні. Ці завдання не втрачають
своєї актуальності, оскільки мовне питання в нашій державі належно не розв’язане.
Нині триває процес відродження й поширення української
мови в усіх сферах громадського життя.
Українська мова домінує в освітній сфері,
хоч у східних і південних регіонах ще переважають російські школи.
Істотно збільшилась частка української
мови на телебаченні й у радіопросторі. Зростає кількість україномовного музичного
продукту в шоу-бізнесі. Подолано тенден-

За даними вчених, у світі є понад 5,5 тисяч мов. Більшість із
них не мають власної писемності й державного статусу. Ними послуговується невелика кількість мовців.
Українська мова належить до східнослов’янської підгрупи
слов’янської гілки індоєвропейської мовної сім’ї. Це давньописемна мова, її писемність налічує понад тисячу років.
Українська входить до другого десятка
найпоширеніших мов світу, нею розмовляє
близько 45 мільйонів людей, що проживають на різних континентах світу.
Багато українців, що живуть у США, Канаді, Австралії добре володіють рідною мо-
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вою. Цьому сприяє мовна політика цих держав. Зокрема, в деяких штатах Австралії українська мова фігурує у свідоцтвах про
середню освіту. Розвивається україномовне книговидання, преса,
діють українські літературно-мистецькі клуби, транслюються радіопрограми українською мовою.
У Канаді українська громада домоглася впровадження двох
навчальних програм з української мови для загальноосвітніх
шкіл. Відповідно до першої з них українська мова вивчається у 1
– 12-х класах як окремий предмет щодня по 30 – 40 хвилин. Друга програма, крім цього, передбачає викладання інших предметів
українською. Збереженню мови сприяють також численні українські громадсько-політичні, церковні організації, етнічна преса.
Вагоме значення також українських наукових осередків, музеїв,
книгарень.
Водночас в Україні значна частина українців схильні вважати
рідною російську мову, хоч життя переконує: той, хто відмовився від материнської мови,не буде шанобливо ставитись до інших
мов, у тому числі й до тієї, на яку перейшов. Мовно-культурна
роздвоєність руйнує духовний світ людини.
Учень.

Українська мова
Ти лунаєш вільно
На усіх просторах
Неньки України,
Славної в віках,
Ти потужна й сильна,
Ти неначе море,
Втіха ти єдина,
Вогник маяка.
Дерево могутнє,
Ягідка шипшини,
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Молоде суцвіття,
Квітка у косі –
Линеш у майбутнє,
Прагнеш на вершини,
Рвешся крізь століття,
Тонеш у красі.
Сповнений по вінця
Келих кришталевий,
Щедрий дар природи,
Запашний напій –
Мово українська,
Лагідна й сталева,
З подихом свободи,
З полум’я надій.
Юрій Мосенкіс
Усі разом виконують пісню
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Урок літератури рідного краю у
8 класі
Тема. «О мово, проста й вічна таємнице» (Тема рідної мови у
творчості письменників Рівненщини)
Мета.
Познайомити учнів з письменниками Рівненщини
Олександром Богачуком, Володимиром Кучеруком, Михайлом
Дубовим, Святославом Праском, Іваном Сидорчиком, Миколою
Тимчаком та їхніми творами про мову.
Розвивати творчу уяву восьмикласників, образне мислення,
спостережливість, навички виразного читання поезій; формувати уміння осмислювати прочитане та висловлювати власні думки.
На основі творів рівненських митців виховувати любов і шану
до рідної мови, патріотичні почуття.
Обладнання. Літературна карта Рівненщини. На кожну парту
тексти творів, що звучатимуть на уроці. Портрети письменників,
чиї твори звучатимуть.
Тип уроку. Усний журнал.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
Учитель.
На сьогоднішньому уроці продовжиться наше знайомство із
творчістю місцевих літераторів. Рівненщина багата талантами, кожен з них – самобутній. Різних тем у своїх творах торкаються письменники. Але перлинами серед цих
творів є поезії про мову. Їм ми і присвятимо
сьогоднішній урок, перегорнемо сім сторінок нашого усного журналу під назвою „О
мово, проста й вічна таємнице”.
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У ході роботи підготуйтеся уважно слухати повідомлення про
авторів і занотовувати у зошит основні відомості про письменників.
А зараз запишіть у свої зошити число і тему уроку. А епіграфом до нього хай стануть слова Володимира Кучерука
О мово рідна, вічна ти, як світ!
Ти – мов ковток джерельної водиці.
(Учні записують у зошити число, тему і епіграф уроку).
ІІ. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу.
Сторінка перша
Олександр Богачук

1. Слово учителя.
Отже, сторінка перша.
Автором першої поезії, яку ви зараз почуєте є Олександр Теофілович Богачук. Приготуйтеся прослухати повідомлення про
автора і занотувати у зошити основні відомості про письменника.
2. Повідомлення учня.
Олександр Теофілович Богачук народився 18 грудня 1933 року
в селі Сокіл Рожищенського району на Волині. Дід і батько поета – сільські ковалі, біля горна яких заіскрилось перше поетичне
слово, а потім полетіло піснею. А після молота й ковадла дідові пальці так вигравали на скрипці, що аж біля вікна спинялися
люди і зачаровано німіли.
Закінчив Олександр Теофілович Луцьку
середню школу робітничої молоді №1, історико-філологічний факультет Луцького
педагогічного інституту імені Лесі Українки. Працював на журналістській ниві. А у
80-х роках життєві і творчі шляхи привели
його до Рівного. Коли у грудні 1985 року на
Рівненщині було створено обласну пись-
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менницьку організацію, став першим її керівником. Тут він написав свої кращі твори, тут минули останні роки його напруженої
письменницької праці. Тут 18 травня 1994 року провели його в
останню путь, через п’ять місяців після його 60-річного ювілею.
Творчий ужинок Олександра Богачука – 10 поетичних книг,
музичний збірник „Світи мені, Дніпре”, дві п’єси, які йшли на сценах театрів, і не менше сотні пісень.
3. Учитель.
У його віршах оживає історія народу, його сьогочасні проблеми і болі. (Учитель представляє вірш і учня).
4. Читання учнем вірша.
Рідне слово
Прекрасні всі на світі мови.
Акорди в кожної свої,
Бо в мускулистім кожнім слові
Живе народ – творець її.
Тому і всі люблю я мови!
Але мені найближча та,
Якою вперше я промовив,
„Кобзар” якою прочитав.
Не забувайте рідну мову,
Усім єством любіть її:
Просту, барвисту, пречудову,
Якій позаздрять солов’ї.
5. Осмислення прочитаного за питаннями. (Бесіда за віршем).
- У яких рядках виражена головна думка
вірша?
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- Як ви зрозуміли образ Бо в мускулистім кожнім слові Живе
народ – творець її?
Сторінка друга
Володимир Кучерук
1. Слово вчителя.
Відкриваємо другу сторінку нашого журналу.
Володимира Кучерука – вчителя з Білашева Острозького району – добре знають не лише місцеві жителі. І не тільки тому, що
він, як висококваліфікований педагог, виховав цілу плеяду залюблених у рідне слово, історію, традиції нашого народу учнів, котрі
нині вже плідно працюють у різних куточках нашої країни. Свого
часу сільський педагог працював у районній газеті, активно дописував до обласних та всеукраїнських часописів, став членом
Національної спілки журналістів. Публікував у періодиці вірші,
прозу, видав кілька збірок.
2. Повідомлення учня.
Володимир Петрович Кучерук народився 5 червня 1940 року у
селі Загорці Дубенського району на Рівненщині. Походить Володимир Петрович із селянської родини, велику частку життя прожив у селі, знає і цінує працю гречкосіїв.
Навчався майбутній поет спочатку в Загорецькій семирічній
школі, потім – у Вербській середній, після закінчення якої вступив на українське відділення філологічного факультету Рівненського педінституту, де здобув професію
вчителя української мови та літератури, бо
дуже вже був закоханий у рідне слово.
3. (Учитель представляє вірш і учня).
4. Виразне читання вірша учнем.
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Рідна мова
Не кожна квітка плодом проросте,
Не кожне слово за живе зачепить –
В душі відродить небо, поле, степ
І весняної ночі мрійний шепіт.
Не кожне, ні, тому шукання шал
Жене мене у нетрі словотвору.
В проміннях мови пророста душа,
І серце з серцем радісно говорить.
О, мово рідна, вічна ти, як світ!
Ти, мов ковток джерельної водиці.
Гримлять громи, злітають вгору птиці,
Роса з тремтливих опадає віт,
І зір ясних окреслений політ...
О мово, проста й вічна таємнице.
5. Продовження повідомлення учня.
З 1960 року Володимир Петрович на педагогічній роботі.
Був учителем української мови та літератури, вчителем німецької мови, директором школи в Рокитнівському, Дубенському та
Острозькому районах Рівненської області, Кременецькому районі Тернопільської області. Душею зрісся із школою.
Володимир Петрович уже пенсійного віку, але продовжує
плідно трудитися на педагогічній ниві, бо не уявляє свого життя
без гамірливих дітлахів, школи, колег-учителів, яких так розуміє
з їхніми проблемами і турботами, з таким
неспокійним життям.
6. Слово вчителя (доповнення повідомлення учня).
Вісім років сільський педагог віддав журналістській роботі. З 1987 до 1993 року працював завідувачем відділу листів Остроз-
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ької районної газети. Член Спілки журналістів України.
Писати Володимир Петрович почав, ще навчаючись в інституті. Його поетичні та прозові твори друкувались у місцевій, обласній і республіканській періодиці. Та в якого автора не жевріє
задум побачити своє літературне творіння зібраним в окрему
книжку. Тому упродовж 1960-1975 років В. П. Кучерук скомпонував три поетичні збірки, але вони в той час видавництвами Києва
були відхилені.
„Заповіт любові” (1991) – перша збірка ліричних віршів Володимира Кучерука по тридцятилітній письменницькій роботі.
Подією став вихід збірки „Мріє, не зрадь...” (1994), яка вміщує
понад два десятки поезій. А далі були збірки „А, може, цього не
було”, „Юлин салатик”, сатирична збірка. А от із збіркою гумору і
сатири „Знімайте, куме, штани” Володимир Кучерук учинив інакше: зібрав докупи дещицю зі своєї скромної учительської зарплати і видав власним коштом. І ілюстрації зробив сам автор.
Сторінка третя
Михайло Дубов
1. Слово вчителя.
Наступна сторінка про Михайла Дубова.
Поезія Михайла Дубова чиста й трепетна, бо й сам він був людиною досить світлою.
2. Представлення учнем поета.
Михайло Андрійович Дубов народився
23 листопада 1958 року в селі Красносілля
Володимирецького району на Рівненщині.
Батьки – селяни. Після закінчення школи
працював різноробочим у колгоспі, мулярем на будовах м. Рівне. У 1982 році закінчив українське відділення філоло
гічного
факультету Рівненського педінституту.
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Викладав українську мову та літерат уру в Зеленівській восьми
річній школі Володимирецького району. 3 1990 року працював
кореспондентом газети „Рівне”, очолював обласне літературне
об’єднання. Помер 27 січня 1991 року.
Поетичні твори почав друкувати зі шкільних років у районній,
обласній та республіканській періодиці, був автором журналів
„Малятко”, „Барвінок”, „Перець”, „Дзвін”, „Українська мова та література в школі”. Окремими виданнями вийшли поетичні книги
„Сонячний годинник” (1991), „Вербниця” (1991), „Довіра” (1998).
Посмертно прийнятий до Спілки письменників України.
3. (Учитель представляє вірш і учня)
4. Виразне читання вірша учнем.
Балада про Слово
Як це Слово бринить на вітрі,
Мов росиночка на травині!..
Наміряюсь його зігріти,
А воно залоскоче пальці
І повисне намистом березі,
Що якраз оце на виданні.
У кого таке удалося?..
І не сіяли, а вродилось.
Може, впало з пашницею в землю,
Бо чого ж то вусатому житу
Щось нашіптувать привселюдно
Ще й бджолину до гурту гукать?..
Що за трясця? У же на сонях
Примостилось підстрибом-верхи,
А звідтіль солов’я передражнить...
То діставши щокату грушу,
Довго хрумає, висмаковує
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І раз по раз зорить в небеса.
Де я тільки його не бачу?
То сльозою бринить на віях,
То з розгону шубовсьне у серце,
То дитя вередливе бавить...
Стрепенувшись од прохолоди,
Ось і сонце виходить рум’яне...
А мені розвидняється Слово!..
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3ганьблена, промерзла, нездорова,Серце незагоєне щемить...
Вустонька кусаючи до крові,
Мова наша схлипує щомить.

5. Бесіда за віршем.
- Чому твір названо баладою?
- Які порівняння використовує автор? Яка їхня роль у творі?
- Як розуміти рядки То сльозою бринить на віях, То з розгону
шубовсьне у серце..?
6. Слово вчителя.
Мабуть дуже важко уявити собі ситуацію, коли б у Франції
французи почали спілкуватися між собою англійською чи німецькою мовою. Ну а якби Президент Франції заговорив до своїх співгромадян не по-французьки, то цього б уже, мабуть, ніхто
в світі не зрозумів. А те, що в Україні українська мова вийшла з
ужитку не тільки в діловодстві, науці, культурі, а й у повсякденному спілкуванні, не дивує нікого.
Зараз ви прослухаєте вірш Михайла Дубова „Мова”. (Учитель
представляє учня).
7. Виразне читання вірша учнем.
Мова
За даними останнього перепису майже
п’ять мільйонів українців відреклися від
рідної мови...

Стоячи самотньо на обніжку,
Краєм хустки сльози утира.
Як же, браття, ви живете низько,
Коли мова роду помира!..
Гнана, мов жебрачка, із оселей, Сива, а така ще молода! Де болонка рявкала з постелі,
Де бісивсь на ганку вовкодав...
Ні до кого прихилитись в стужу,
Словом ластівочитись в устах,Гляньте один одному у душу:
Чи, бува, вона в вас не пуста.
Чи лихі зальотні вітровії
Не зсушили зовсім джерельця,
Що отак гидливо, як повію,
Пхаєте у плечі без кінця.
8. Бесіда за віршем.
- Які ж мотиви звучать у цьому вірші?
- Які мистецькі засоби використовує автор, щоб відтворити становище української
мови у різні часи?
- Яка роль порівняння у рядках Що отак
гидливо, як повію, Пхаєте у плечі без кінця?
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Сторінка четверта
Святослав Праск
1. Учитель.
Ще одна сторінка розповість нам про Святослава Праска.
2. Повідомлення учня.
Святослав Богданович Праск народився 5 квітня 1941 року в
селі Кургани Березнівського району на Рівненщині в родині вчителя.
Закінчив Березнівську середню школу, працював на новобудовах Донбасу, а з 1960 року навчався на географічному факультеті
Львівського державного університету імені І. Франка.
Усе своє післявузівське життя провів у Костополі: вчителював,
працював у редакції районної газети, у районному відділі народної освіти, був головним спеціалістом відділу національного відродження в апараті районної державної адміністрації. Організатор і перший голова районного осередку Товариства української
мови імені Тараса Шевченка „Просвіта”. Нині - на творчій роботі.
Перші поезії опублікував у п’ятдесятих роках. Друкувався в
обласній та республіканській пресі, зокрема в журналах „Україна”, „Дзвін”, колективних збірниках та альманахах. Окремими
виданнями вийшли поетичні збірки „Незамолений гріх” (1991),
„Купава” (1992), „Піднебесний птах” (2000), ро
мани „Межа”
(2000), „Здобути або не бути” (2003).
3. Слово вчителя.
Наспіване, ніжне, мелодійне українське
слово може бути й різким, гнівним, відчайдушним, як в устах Святослава Праска.
4. (Учитель представляє вірш і учня).
5. Виразне читання вірша учнем.
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Рідна мова
Нема нічого на землі німого,
Ба, й навіть камінь володіє словом...
Чого ж ти за порогом, РІДНА МОВО,
Хоч обшири твої – неначе море?!
Хоча глибин твоїх – не осягнути,
А барв... – що й заховатися веселці...
Чому ж тривога огортає серце?..
Бо материнська мова кимсь забута.
Бо хтось базіка –
Мов, неперспективна
Страждальна мова Лесі і Тараса,
Не вписується у космічні траси...
Це ж – наче вбити у собі ЛЮДИНУ!
Це ж – ніби залишитись сиротою,
Попихачем
Без племені і роду,
Це – перетяти корені народу,
Продать козацьку вольницю в неволю.
Якби закаркало ураз все боже птаство,
Якби всі трави зацвіли на біло?..
Напевне б, душі наші оніміли,
Напевне б, СЛОВО наше обміліло,
Зів’яла б думка...
Досить вже митарства
Нам принесли „неперспективні села”,
Що танули під розчерком байдужим...
І мліє лан –
Село старе нездужа,
Бо пісня покида його весела...
Нема нічого зайвого на світі,
У многозвуччі –
Суть життя і мислі...
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О мово материнська і пречиста,
Що, окрім тебе, серце нам освітить?!
В сузір’ї мов
Сіяй, ВКРАЇНСЬКА МОВО,
Народу будь,
Як неба світлий стяг!
Хто ж зрадив яничарськи
Рідне слово,
Той сам себе
Прирік
На забуття.
6. Бесіда за віршем.
- Які питання автор ставить у творі і які відповіді дає?
- Ваша думка з приводу цих відповідей.
- Що ви можете додати?
- Як ви розумієте останні рядки вірша?
- Яка головна думка твору?
Сторінка п’ята
Іван Сидорчик
1. Учитель.
Перегорнемо п’яту сторінку.
2. Повідомлення учня.
Іван Степанович Сидорчик народився
11 вересня 1955 року в селі Ромейки Володимирецького району на Рівненщині. Закінчив місцеву восьмирічку, Дубенське медичне училище. Служив у армії. Працював
фельдшером у рідному селі. Нині – помічник санітарного лікаря у службі санітарного
нагляду Рівненської АЕС. Брав участь у лік
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відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Автор збірок поезій „Сповідь любов’ю” (1992), „На святі
смутку” (1995), „Паморозь” (1997), „Застільна розмова” (1997),
„Скрипка для осені” (2000), „Поросль” (2002).
Великим оптимізмом за гірку долю рідної мови пройнятий
вірш поета „Українській мові”.
3. (Учитель представляє вірш і учня).
4. Виразне читання вірша учнем.
Українській мові
О, мово, страднице велика,
Що йдеш з віків, немов з хреста,
Край світлих українських вікон
Твій шлях барвінком пророста,
У вись калиною плететься,
Слізьми окроплений не раз,
До тебе, спраглу, власним серцем
Відгоювали і Тарас,
І Котляревський, і Тичина,
Костенко, Симоненко, Стус,
І ввесь народ. Бо України
Ти у віках наріжний брус,
Освята, пісня, позолота,
Журба і врода, сльози й сміх –
Нелегка доленька народу,
Що все в ярмі, що все в ярмі…
О, мово, пам’яте безгрішна,
Що недарма хвилюєш кров, Не проминуща, не колишня –
А предковічна, із основ,
Невтішно голову схиляєш,
Як мати, вигнана на шлях,
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І тихо долю проклинаєш
При спантеличених синах,
Що вже й забули хто то ненька,
Бо хвойди вже, то й одреклись –
За обіцянки солоденькі
У рабство зайдам оддались.
Та ще, бува, й глузують з брата,
Якому мало, що „з слов’ян”,
Тож пам’ятає батька й матір, А не в шлеї байстрюк-Іван!..
О, мово, страднице велика,
Що йдеш з віків, як із хреста,
Край світлих українських вікон
Твій шлях барвінком пророста!..
5. Бесіда за віршем.
Пояснення вчителем вислову наріжний брус.
- Якою на стежках історії показав автор долю української мови?
- Як до цієї долі ставились сини України?
- До чого автор закликає у своєму творі?
- А яке майбутнє пророкує?
- Що символізує образ барвінку в останніх рядках вірша?
Сторінка шоста
Микола Тимчак
1. Учитель.
Перегорнемо ще одну сторінку нашого
журналу.
2. Представлення учнем поета.
Микола Михайлович Тимчак народився
1 березня 1956 року в селі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської
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області в сім’ї робітників. Після закінчення Тернопільської середньої школи №8 навчався у Рівненському педінституті. Працював
учителем у школах Дубенського району, кореспондентом-газетярем, вихователем та викладачем Дубенського культосвітнього
училища, заступником голови Дубенського райвиконкому. Нині
на творчій роботі. Проживає в місті Дубно. Автор збірок поезій
„Співаниця” і „
”.
Вірші писав ще в школі. Друкувався в періодичних виданнях.
Учасник кількох фестивалів і конкурсів молодих авторів. Як художник (живопис, графіка, скульптура) брав участь у ряді художніх виставок.
Лауреат літературних премій імені Валер’яна Поліщука та Миколи Островського.
3. Слово вчителя.
І було б дуже дивно, якби в автора і виконавця багатьох пісень
не народилась ще одна пісня, про мову, як от „Рідне слово”, на музику слова якої поклав Віталій Таловиря. Послухайте цю пісню у
виконанні своєї однокласниці.
4. (Учениця виконує пісню).
Рідне слово
Слова Миколи Тимчака
Музика Віталія Тиловирі
Над старими яворами
Білих буслів білі діти
Зранку-раночку дзьобами
Вчаться рідно клекотіти
І рідненько тьохка в лузі
Соловей до солов’яти...
А мене навча матуся
Рідним словом розмовляти.
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Це ж батьківщина наша, наша рідна Україна!
Послання через трунок тим, хто неньки рідної ще не забув!
Та жаль одне – і дуже-дуже жаль:
Комусь від трунку солодко, а декому і гірко!
Яка ж важка, яка ж велика ця печаль –
Украйну хтось забув, як лис у клітці забуває нірку.

Сторінка сьома
«Творчість юних»
1. Слово вчителя.
А ось і остання сторінка.
А тепер вашій увазі і на ваш осуд свій вірш, теж про мову, хоче
запропонувати наш юний поет, ваш однокласник.
2. (Учитель представляє учня і його вірш).
3. Виразне читання власного вірша учнем.
Чарівний трунок
Чарівний трунок ллється весело чи сумно з наших губ,
І ніжно, солодко та мелодійно вливається у вуха.
Щось рідне в цьому трунку – чи прапор
наш, чи наш тризуб,
Чому так зачаровано і чемно кожен його
слуха.
Я знаю – рідна наша мова звучить тут солов’їна,
А хто далеко – той дуже-дуже рідко її чув!

Та геть відкинуть треба всі турботи,
Бо ж трунок в нас, ця призабута пісня, рідне слово!
Ми будем пам’ятати пісню цю від до і доти…
Бо в ній, як музика, звучить чарівна наша мова!
Ч. Богдан
ІІІ. Підсумки уроку.
1. Підсумкова бесіда.
- Чому питання мови є таким важливим?
- Діти, а чому на різних етапах не лише ми, а і загарбники ставили питання мови?
2. Заключне слово вчителя.
Друзі! Саме від вас залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть, а чи оживе і заграє на сонці! Це від вас залежить
чи джерело рідної мови замулиться у ваших душах, а чи пружно
і вільно дихатиме! Не сполохайте рідного слова, захистіть його,
притуліть до серця, наповніть ним своє
життя.
ІV. Пояснення домашнього завдання.
Спробувати заримувати рядочки, висловивши в них свої почуття до рідної мови.
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Виховний захід

«І виріс він, і кобзу взяв…»

Він не просто поет,
він на сторожі коло нас
поставив слово

Учитель. Дорогі друзі! Про Т. Г. Шевченка сказано багато.
Сьогодні ми запрошуємо вас разом з нами кинути новий погляд
на книгу книг, нашу національну книгу з такою промовистою
назвою «Кобзар», прослідкувати історію її народження і вічного
життя.
Твори Тараса Григоровича мелодійні, пісенні, багато з
них покладено на музику і стало народними, бо музика була
справжньою музою, дамою його серця. Вона супроводжувала
поета, як вірна супутниця і в лиху годину, і в радісні та щасливі
хвилини. Шевченко дуже любив і добре знав українську народну
пісню, сам співав чудовим баритоном багато пісень. А улюбленим
інструментом поета була бандура.
Отож, запрошуємо вас на гостини не просто до поета, не
просто до художника, а до Великого Кобзаря.
І виріс він, і кобзу взяв,
І струн її торкнувсь рукою –
І пісня дивна полилась,
Сповита вічною журбою.
Учень. Тарас Григорович Шевченко… Для кожного з нас це
ім’я асоціюється з чимось дуже рідним,
близьким, українським. Для когось він –
непримиримий борець за волю, для інших
– тонкий, натхненний лірик. Постать
Великого Кобзаря привертає навколо
інтерес
мистецтвознавців,
істориків,
культурологів, філософів тощо.
Учень. Шевченко великий не лише тим,
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що він поет української нації, а й тим, що став народним поетом.
Чуйне добре серце його з дитячих років проймалося стражданнями
і болем, кривдами рідного народу. Саме Шевченкові судилося
відкрити всьому світу волелюбну українську душу. Саме його
«Кобзар», ніби вулкан Везувій, вибухнув кров’ю страждань і
поневірянь, сподівань і надій кожної людини на волю та кращу
долю. За ці мрії та заклики до боротьби царські посіпаки дуже
жорстоко з ним розправлялися. Однак ні заслання, ні солдатська
муштра та каземати не зламали його сили волі, прагнення
показати всьому світові чисту душу свого співочого, мудрого
народу.
Муза боротьби і бунтарства, яка гучно й окрилено співала
в ньому протягом нелегкого життєвого шляху, допомагала
виживати і перемагати.
Учень. Перша невеличка збірка поезій Т. Шевченка «Кобзар»,
яка вийшла у світ у 1840 році, була видатною подією в громадськокультурному житті українського народу. Збірка містила лише
вісім поезій, але яких! До нього жоден поет із такою правдивістю
і простотою не розповідав про те, що діялося на рідній землі.
У 1838 році Шевченка викуплено з кріпацтва, а вже через два
роки побачив світ його знаменитий «Кобзар». У літературі сталася неймовірна подія, яка не знала собі рівних. «Мужик», ще вчорашній кріпак, насмілився писати вірші рідною мовою, щоб показати справжнє лице страждань народу, над яким знущаються
сильні світу цього.
Учень. Невже колись не було «Кобзаря»? Невже колись ми,
українці, жили без нього? Не віриться. З
його словами народжувалися і вмирали
сотні, тисячі людей. Це не просто слова,
це вогонь поезії, щось незбагненне, як
дивовижна органна музика.
Як швидко лине час… Листочками
календаря кануть в історію роки, сторіччя.
Поспішає стати історією і рік, коли ми
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відзначимо 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.
Нехай наші слова, які звучать сьогодні, будуть вплетені у вінок
загальнолюдської шани Кобзареві. Бо ми глибоко переконані:
як материнське молоко потрібне кожній дитині, так батьківське
Шевченкове слово – кожній українській родині.
Учень.

Учень.

Барвінково, волошково
В небі світиться зоря.
Починаймо рідне слово
Зі сторінки «Кобзаря».
Рідне слово любить ненька
І співає «люлі-лю».
Так любив його Шевченко,
Так і я його люблю. (А. Камінчук «Рідне слово».)
Пожовклі сторінки гортаю
Старої книги – Кобзаря.
В ній вітер з гаєм розмовляє,
В ній чути спів плугатаря.
В книзі цій – велика мудрість,
Вона розкаже про усе –
Про наймичку і Титарівну,
І як Тарас ягнят пасе.

Учень. Шевченка називають у народі Великим Кобзарем. Кобзар – це людина, яка грає на бандурі і співає.
Улюбленим інструментом поета була бандура.
(Звучить пісня «Взяв би я бандуру», на її
фоні учень розповідає.)
Учень.
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Взяв би я бандуру та й заграв, що знав.
Через ту бандуру бандуристом став.
А все через очі, коли б я їх мав,
За ті карі очі душу б я віддав.
Марусино, серце, пожалій мене,
Візьми моє серце, дай мені своє!
Взяв би я бандуру та й заграв, що знав.
Через ту бандуру бандуристом став.
Учень. «Кобзар» – наша національна книга, яка в найтемніші
години світила нам зорею надії, будила від сплячки, не дала
забути, чиїх батьків чиї ми діти.
Учень.
Тихо надворі. Ні вітру, ні хмар.
Сонце сідає вже. Вечір близенько.
Наша Оленка відкрила «Кобзар».
Вголос читає Тараса Шевченка.
Учень.

У вікні любисток,
На підлозі м’ята,
У простій оправі –
Книга серед книг,
Наче щедре сонце
Поселилось в хаті,
Як велике щастя
Стало на поріг.
Мудра, щира книга –
То «Кобзар» Тараса,
На столі, як свято,
Білий коровай.
І пішло повір’я
З прадідівського часу:
«Як «Кобзар» у хаті –
Буде щастя, знай!».

Учень.
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«Кобзар» старенький розгортаю,
Немов незвідані світи,
І землю бачу неокраю
В обіймах лиха і біди.
Сади посохли в крутоярах,
Нужда у кожному селі.
Блукають люди, як примари,
Чорніші чорної ріллі.

Учень. «Кобзар» – заповітна книга, мудрий наставник для
багатьох поколінь, яка навчає добра і совісті, вірності й синівського
обов’язку, виховує патріотизм, витоки якого – з батьківського
дому, національної історії, рідної мови.
Про те, як з’явився на світ перший «Кобзар», Шевченко
відомостей не залишив. А от люди, яких доля звела завдяки
поезіям Шевченка, залишили спогади про цю подію. Ось
свідчення полтавського поміщика, який фінансував першу книгу
Петра Івановича Мартоса:
«Шевченка знав коротко, вперше зустрівся з ним у доброго,
щирого земляка Є. Гребінки, який його мені представив
як талановитого учня Брюллова. Тут Шевченко згодився
домалювати мій портрет аквареллю, я був змушений йому
позувати. В його квартирі у Петербурзі на Василівському
острові, «десь під небесами квартира нагорі». Після сеансу з
підлоги підняв папірець і запитав:
– Що це таке, Тарасе Григоровичу?
Шевченко відповів:
– Та се, добродію, не вам кажучи, як іноді
нападуть злидні, то я пачкаю папірець.
– Та що ж це? Це ваш вірш?
– Еге ж.
– А багато їх у вас?
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– Та є, чималенько!
– А де ж вони?
– Та он там, під ліжком, у коробці, – Шевченко витащив
з-під ліжка лубочний ящик, з верху до низу наповнений різними
клаптиками папірців і віддав його мені. Лишенько… Нічого не
розуміючи, я почав їх читати і розбирати, але нічого в нього
не виходило.
– Дайте ці бумаги мені додому, я їх уважно перечитаю.
На що Шевченко відповів:
– Цур йому, добродію. Воно не варто праці.
– Ні, варто, тут є щось добре.
– Що?.. Чи ви не смієтесь з мене?
– Та кажу ж, ні!
– Візьміть, але дуже вас прошу – нікому не показуйте й не говоріть.
Вдома разом з Гребінкою ледь прочитали і склали все докупи.
Коли Мартос прийшов на сеанс до Шевченка, то сказав:
– Знаєте, Тарасе Григоровичу, вірші я ваші прочитав, вони мені
дуже сподобалися, хочете, я їх надрукую?
– Ой ні, добродію!.. Щоб ще побили, цур йому!
Гребінка пише в листі Квітці-Основ’яненку: «А еще есть у
меня один земляк – Шевченко, до чего хорош писать стихи! Как
что напишет, только причмокни да ударь руками о полы».
Історики довели, що ініціатива видання «Кобзаря» належала
Гребінці, він в якості видавця залучив до роботи над рукописом
Мартоса – разом розібрали розрізнені
клаптики, систематизували їх, відібрали
з них найбільш видатні й змістовні
вірші, після чого представили рукопис у
цензурний комітет. «Кобзар» надійшов до
цензора 7 березня 1840 року. Заголовок
такий: «Кобзар» – малоросійські віші і пісні,
кількість сторінок 20, рукопис поступив
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від Гребінки, цензор Корсаков» (Петро Олексійович Корсаков –
журналіст, літератор, його брат був «попечителем Петербургского
ученого округа и председателем цензурного комитета»). Саме
йому довіряв долю своїх творів Пушкін, цінували і поважали його
всі митці, казали, що «йому все сходить з рук, за що іншим би
не поздоровилось». Друкувався «Кобзар» в одній із найкращих
приватних друкарень Петербурга – «Привилегированной
типографи» Фішера майже місяць. Тираж не перевищував тисячу
примірників. Книгопродавці Поляков і Зайко продавали її «по
рублю серебром за екземпляр». У рекламі не було потреби, книга
розійшлася миттєво, навіть авторові не залишилося жодного
примірника, а його матеріальне становище не поліпшилося ні на
гріш. «Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо
знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный
хлеб. И вместо того, чтобы изучать ее глубинные таїнства, и
еще под руководством такого учителя, каков был бессмертний
Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто никогда ни
гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы», –
зізнався пізніше сам Шевченко.
Учень.

Коло хліба на столі
На самотканій скатертині
Лежала книга – як святиня:
Людські надії і жалі.
То був «Кобзар». Його не міг
Ніхто не вмивши рук, узяти,
Бо він – святий, казала мати,
Він смерть народу переміг!
(Остап Вишня).

Учень. Відразу ж у всіх газетах з’явилися
відгуки на цей збірник. Такого ще ніколи
не бувало з жодною книгою українською
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мовою. Навіть цензори, які мали зауваження щодо «мови
мужицької», не могли не визнати яскравого, самобутнього
таланту молодого поета.
Першим обвинувачем поезій Шевченка став Н. Кукольник. У
третьому відділенні почався розгляд справи проти Шевченка.
Мартоса до відповіді не залучали. Цензор Корсаков на той час
уже помер. Орлов – начальник третього відділення, в донесенні
царю Миколі від 28 травня 1847 року запропонував «вилучити
і заборонити» «Кобзар», а самого Шевченка жорстоко покарати.
Боявся царизм цих віршів, бо вони виражали прагнення людини
до гідного життя, свободи, волі.
Після ув’язнення у 1847 році понад 10 років ім’я Шевченка не
згадувалося на сторінках преси. Це поета обурювало.
Учень.

Учень.

Либонь, уже десяте літо,
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито,
Ніхто не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене…
Для кого я пишу? Для чого?
За що Вкраїну я люблю?
Чи варт вона огня святого?
(Т. Шевченко «Хіба самому написать…».)
Начитаєшся різних віршів,
Римованих і без рим,
Наблукаєшся в хащах метафор,
Аж чоло запашить вогнем.
Потім томик Шевченка візьмеш,
Сядеш тихо в задумі над ним,
І в душу тобі війне… (С. Павленко).
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Учень. У 1860 році побачило
світ нове видання «Кобзаря», яке
вміщувало вже 17 творів. «Сьогодні цензура випустила із своїх пазурів мої безталанні думи,
та так проклята одчистила, що я
ледве впізнав своїх діточок…», – з
гіркотою писав про цю подію сам
поет. Але й у такому вигляді «Кобзар» здобув велику популярність,
ставши улюбленою збіркою народу. Недарма кажуть: у великої
книги і доля велика.
Учень. «Кобзар» – це духовна
книга народу. Біблія і «Кобзар»
у селянській хаті найбільш
шановані й зачитані до дірок, вони переходять у спадок від
покоління до покоління, і тій ході нема зупину.
Учень. Лише вісім творів у першому виданні, лише двічі за
життя Шевченка надруковані (1844, 1860 рр.), а сьогодні, в наш час,
він виданий 110 разів. Та хіба ж ця цифра остання?.. Ні.
Учень. Першими, хто поклав бунтарські рядки Шевченкової
поезії на музику, стали звичайні неграмотні селяни. Гнівне слово
Кобзаря було особливо співзвучне простому людові, біднякам.
Саме тому народ гаряче приймав пісні Тараса Шевченка і вважав
їх своїми, рідними.
Учень. У пісні було натхнення поета, у ній його велич і безсмертя.
Народна пісня з самого дитинства цікавила
Шевченка. Від природи він був музично
обдарований, володів чудовою пам’яттю і
тонким музичним слухом.
Співав Тарас проникливо, глибоко
переживаючи те, про що співає. Першою
піснею, яку почув майбутній поет, була
колискова матері.
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Учень.
Мене там мати повивала
І повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину…
Учень.

Учень.

І бог почув молитву материнську,
І дав душі убогій силу,
І в руки хлопцеві вложив
Співацьку надзвичайну ліру.
І виріс він, і кобзу взяв,
І струн її торкнувсь рукою,
І пісня дивна полилась,
Повита вічною журбою.

(Звучить пісня на слова Шевченка «Зоре моя вечірняя»).
Учень. У співі крізь сльози та малюванні хлопчик знаходив
утіху. Слова і мелодії нових пісень, почутих уперше в ранньому
дитинстві, він запам’ятовував миттєво, не витрачаючи на це багато
зусиль. Пізніше в народній пісні Шевченко відкривав невичерпну
мудрість народу і незнищенну правду. Ця велика любов до пісні
позначилась і на його поезії, яка звучить як мелодія.
Поетична творчість Тараса Шевченка
захоплювала, захоплює і вічно кликатиме до
себе душі композиторів, свідчення цьому –
численні музичні твори на слова Шевченка.
Пісенність його поезій невичерпна.
Учень. На тексти поезій Шевченка писали
і пишуть музику українські композитори.
М. Лисенко створив кантати «Б’ють
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пороги» (1878 р.) – в одній частині і «Радуйся, ниво неполитая»
в 5-ти частинах (1882 – 1883 рр.) з фінальним хором «Оживуть
степи, озера». Музична мова творів Лисенка з циклу музики до
«Кобзаря» глибоко споріднена з його обробками українських
народних пісень. Але вирішальним чинником у виборі засобів
музичної мови був зміст поезій Шевченка. Музика до текстів
героїчних, героїко-епічних віршів і поем продовжує традиції
кобзарських дум, героїко-епічних народних пісень, а часом і
лірницьких кантів.
(Звучить твір М. Лисенка «Б’ють пороги» у грамзапису.)
Учень. Музика Лисенка надихала українських композиторів
знову і знову звертатися до творчості Шевченка. Прикладом може
бути Станіслав Людкевич – композитор, теоретик і педагог. Саме
йому судилося покласти бунтівні рядки Шевченка на величні
звукові хвилі своєї кантати-симфонії «Кавказ».
Звертаючись до спадщини великого Кобзаря, вкотре
переконуємося у його великих здібностях не тільки на ниві поезії
та художнього мистецтва, а й музики. Відомий музикознавець,
літератор Д. Ревуцький (брат Левка Ревуцького, українського
композитора) так охарактеризував любов Шевченка до
української народної пісні: «Він співає у господарському домі,
співає під тином малим, голим; співає, коли треба плакати у
дячка в науці; співає у фортеці і по дорозі до неї, співає граючись
з дітьми коменданта ново петровського форту, співає тут же у
хорі, бродячи ночами у засланні, навіть у
снах співає…». І це справді так, адже він був
не просто поет, не просто художник. Він був
КОБЗАР!
Учень. Без пісні він не уявляв свого життя,
з дитячих літ чув мамину пісню, потім пісні
сестри Катерини. Були ці пісні здебільшого
сумні, журливі, гнітючі, співалося в них
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про тяжку долю кріпака, сироти. Від чумака-батька малий Тарас
запам’ятав сирітські та батрацькі пісні. Як було не перейматися
мужніми, патріотичними піснями про героїчне минуле свого
народу. Особлива роль діда Івана, який знав багатьох учасників
повстання 1768 р. під проводом Максима Залізняка та Івана
Гонти. Дідові розповіді справили на Тараса величезне враження.
Хлопчик сприймав їх не як хвилюючу казку про героїв, а як сувору
дійсність, що була навколо нього з самого дитинства.
(Звучить українська народна пісня «Повернувся я з Сибіру».)
Учень. Обрядові, чумацькі, козацькі, родинно-побутові,
сирітські, невольницькі, рекрутські пісні – у кожному з цих жанрів
Шевченко був великим знавцем, збирачем, бо багато зберігав,
переписував, запам’ятовував, виконував: «Щедрий вечір, добрий
вечір», «Над річкою, бережком», «Ой, наступила та чорна хмара»,
«Пряля», «Та нема гірш нікому», «Ой, гей! Та ой, хто горя не знає»,
«А все гори та долини».
Простий народ український знав його не лише як художника,
поета, а ще й як співця. Збиралися люди послухати «велику
людину», яка вирвалась із кріпаччини і співала так задушевно
і хвилююче, що «брало аж за душу»: «Він співав, а люди, бувала,
плачуть». П. Куліш так описав спів Шевченка: «Такого или равного
ему гения я не слышал нигде на Украине, ни в столицах. Сразу
прекращались все разговоры, сошлись из всех горниц гости в зал,
как в церковь. Песню за песней пел наш «соловей», и вроде как на
лугу среди красной калины. А как только смолкал, просили еще
спеть, а он и пел, пел людям на радость, а еще больше себе».
А коли 1847 р. Шевченка відправили
етапом із Петербурга в Оренбург, навіть
його конвоїри-солдати не насмілювалися
заважати чи забороняти йому співати в
такій дорозі. І Шевченко казав сам: «Співаю,
як співочі пташки». І справді, хіба можна
перервати пташиний спів? Це, мабуть,
розуміли і конвоїри, бо лише слухали мовчки.
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Учень. Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і
нескінченний. Волею історії він ототожнений з країною і разом
з її буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові дні й новий
досвід народу, відгукуючись на нові болі й думи, стаючи до нових
скрижалей долі. Він росте й розвивається в часі, в історії, і нам ще
йти і йти до його осягнення. Ми на вічнім шляху до Тараса…
Поезія Шевченка давно стала нетлінною і важливою частиною
духовного єства українського народу. Його твори для нас – це не
тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, з чого черпають сили
й надії. У глибини майбутнього посилав він непорушні заповіти
синам свого народу:
Свою Україну любіть,
Любіть її … во врем’я люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
(Звучить «Заповіт»
Т. Шевченка в грамзапису.)
Учень.

Живи, поете, в бронзі і граніті,
Живи, поете, в пам’яті людській.
Живи в піснях, живи у «Заповіті»,
У слові праведнім, у славі віковій.
Твої думки, діла і заповіти
Як вічне слово, як весняні квіти,
Цвітуть, живуть і будуть жити
Твої думки, твої безсмертні діти.

(Звучить пісня «Ми не забудем тебе,
Тарасе».)
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Виховний захід

«Чисту матір і дитину він прославив серцем
чистим…»

Читець.

Епіграф: «Чисту матір і дитину
Він прославив серцем чистим,
Всю осяяв Україну
Поглядом він променистим».
(П. Тичина)
На сторінках «Кобзаря»
Є найкращі перлинки:
То слова про тяжку долю,
Долю жінки-українки.
Ти убрав її квітками,
Ти умив її сльозами,
І уславив всьому світу
Щонайкращими думками.
Чарівний дівочий образ:
Карі очі, стан тоненький,
Чорні брови, ясний погляд,
Сміх веселий, молоденький.
Образ матері святої,
Що дочку її єдину
Пан покриткою пускає,
Оддає в солдати сина.
І дівчину-сиротину –
Не словами, а сльозами,
Батьку славний, незабутній,
Змалював ти перед нами.
І за те, аж поки буде
Україна існувати,
Не забудуть українки
Тебе, батьку, шанувати.
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І читає, і пише до ночі,
Плинуть мрії – живі ручаї,
І минулого сльози жіночі –
Нині сльози невтішні твої.
Читець. Катерина, Оксана, Марія,
Божевільна від горя Сова…
І задума, як темна хмарина,
На високе чоло наплива.
Читець. Ой, поете, великий пророче:
Скільки сил ти віддав у житті,
Захищаючи долю жіночу,
І завжди в самоті, в самоті.

(Звучить романс К. Стеценка «Плавай, плавай, лебедонько».)
Ведучий. Ніхто краще не сказав про святість і велике покликання материнства, ніж Тарас Шевченко. Ніхто не вділив жінкам,
удовам, дівчатам, матерям, скривдженим, покинутим стільки
ніжності, палкої любові, як він – наш великий Кобзар. Шевченко визнаний неперевершеним у створенні образу жінки-матері.
«Такого полум’яного культу материнства, – писав М. Рильський,
– такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти,
мабуть, ні в одного з поетів світу. Нещасний в особистому житті
Шевченко найвищу і найчистішу красу світу бачив у жінці, в матері…».
Поет не може спокійно дивитися на знущання панів і підпанків над жінкою, матір’ю, дитиною; коли її топчуть, зневажають, кидають напризволяще. Саме на захист
знищених жіночих прав і піднімається поетичний голос Шевченка, який лунає на весь
світ.

Ведуча. Жіноча тема в поезії Шевченка не була просто темою
творчості, вона була тим нестерпним споконвічним щемом душі,
тим згустком крові, який не давав спокійно жити. Він запікся
болем у неспокійному, щирому серці людини, поета-кріпака,
співця народу.
Доля жінки-кріпачки для поета – насамперед доля його рідної
матері, котру передчасно «у могилу нужда та праця положила».
Це його рідні сестри: Катря, Ярина, Марія, оті «голубки молодії»,
в яких «у наймах коси побіліли». Це, зрештою, його перша
тремтлива юнача любов – Оксана Коваленко.
Отже, жіноча доля в Шевченка була
не тільки соціальною, а й особистою
трагедією. А доля жінки в кріпацькому
суспільстві була справді трагічною. Хто
тільки над нею не знущався! Важкий побут,
панщина, гніт панської сваволі, народження
і смерть дітей від хвороб, злиднів, п’яні з
горя-лиха чоловіки, покритки, неспроможні
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жити після приниження. Скільки їх наклало на себе руки! Саме
сліпими, наймичками, совами, черницями були жінки в умовах
існування кріпацтва.
(Звучить пісня «Ой одбила щука-риба», сл. Т. Шевченка, муз.
В. Лепешка.)

Ведучий. І тут на захист попраних жіночих прав став гнівний
геній Шевченка. Він зібрав воєдино всі страждання безправних
жінок усіх епох і голосно розказав про
них цілому світові. Його жіночі образи –
це насамперед невигойна, найболючіша
рана кріпацтва. Про це свідчать його
твори «Катерина», «Відьма», «Наймичка»,
«Сова», «Мар’яна-черниця», «Слепая».
Вони закликали до помсти за наругу над
героїнями. Балади «Причинна», «Русалка»,
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«Тополя», «Лілея», «Утоплена» промовляють прокляттям тим,
хто наважився і загубив, граючись, жартуючи, жіночу долю,
молодість, вроду, красу; розтоптав, знівечив, спаплюжив гідність.
У кожному з цих творів по-різному звучить тема кохання, зради,
нещастя. Автор підніс жінку на найвищий п’єдестал чистоти і
вірності почуттів, реальної краси і материнської величі.
Ведуча. Образи Шевченкових дівчат та жінок не лише
багатостраждальні, а й, як правило, високоморальні. Це Ганна з
поеми «Наймичка», Оксана з поеми «Слепая», Катерина і Марія з
однойменних поем, Сова і багато інших, чиїх імен ми не знаємо.
Мати з дитиною завжди була для Шевченка найсвятішим образом,
уособленням краси, ніжності і благородства. Чи не тому стали
крилатими слова:
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим…
Ведучий. Іван Франко писав: «Не знаю в літературі всесвітній
поета, котрий би представив так високо і так щиро людський ідеал жінки-матері». Великий Кобзар бачив у жінці духовну красу,
обожнював материнство, уславлював вірність і щирість. Пророчими стали його слова:
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть людини на землі.
(Звучить пісня «Нічого кращого немає», сл. Т. Шевченка, муз. В.
Лепешка.)
(Звучить фрагмент пісні Д. Карабиця
«Мати наша сивая горлиця» у грамзапису.)
Ведуча. Сьогодні ми перегорнемо ще
одну сторінку творчості Тараса Шевченка,
присвячену українській жінці-матері.
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Образ жінки в поета – «ніби цвяшок, в серце вбитий». Це зойк
душі, крик зраненого серця, що не здатне мовчки дивитися, як
топчуть жіночність, гідність, розпинають материнське єство.
Особливо важко жилося в кріпацькій Росії жінкам, які мали позашлюбну дитину, бо всі водночас відхрещувалися від них – друзі, сусіди, родина. І залишався невеликий вибір: накласти на себе
руки, піти в «світ широкий» чи підкинути комусь немовля-«байстря»:
Як тополя похилилась
Молодая молодиця.
Ведучий. На такому життєвому перехресті опинилася Ганна –
героїня поеми «Наймичка». Вона намагається уникнути, здавалося б, неминучого: для себе – долі покритки, для улюбленого сина –
долі незаконнонародженого. Ця жінка – не покірна жертва, вона
шукає і знаходить вихід зі складного становища, підкидає дитину
чужим людям, заможним і добрим, а через рік, змінивши ім’я, йде
до них проситися в найми. Можна лише здогадуватися, що пережила та бідолашна за той рік. Материнське серце щеміло від
болю за втраченою дитиною, тривожні думки не давали спокою
зраненій душі: «Чи живий синочок, чи здоровий, чи добре йому в
тих людей на хуторі, чи, може, кривдять його?». Жінка з багатого
роду стала наймичкою, все перемогла, щоб бути біля свого сина,
ще не відаючи, яка то страшенна мука: бути матір’ю, але не мати
права впродовж років почути з вуст рідного сина оте наймиліше
для неї слово-звертання: мамо, нене, матусю.
Ніжне піклування Ганни про свою дитину ми відчуваємо вже
з першої зустрічі з героїнею: адже бідна покритка, якій немає місця в родині, віддає дитині свій єдиний зимовий одяг – новеньку
свитину:
Перед самим перелазом
Дитина сповита –
Та й не туго, й новенькою
Свитиною вкрита;

Бо то мати сповивала
І літом укрила
Останньою свитиною.
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(Настя порається, забігає в хату, пестить дитя, носить воду
з криниці, робить хатню роботу.)
Ведуча.

І у хаті, і надворі,
І коло скотини,
Увечері й удосвіта;
А коло дитини
Так і пада, ніби мати;
В будень і в неділю
Головоньку йому змиє
Й сорочечку білу
Щодень божий надіває,
Грається, співає,
Робить возики; а в свято –
То й з рук не спускає.
І не знає малий Марко,
Чого наймичка сльозами
Його умиває.
Не зна Марко, чого вона
Так його цілує, –
Сама не з’їсть, і недоп’є,
Його нагодує.
Часом серед ночі
Прокинеться, ворухнеться, –
То вона вже скочить,
І укриє, й перехрестить,
Тихо заколише.
(Звучить у грамзапису українська народна колискова у виконанні Н. Матвієнко.)
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Ведуча. Скільки в неї самої мужності, сили і витримки. Нікому
не довірила своєї таємниці, що Марко – це її дитина, бо їх обох
було б викинуто на вулицю, весь вік її син відчував би на собі це
кляте слово «байстрюк», «безбатченко». Не такої долі вона йому
бажала, у своїх мріях-молитвах бачила його справжнім заможним
хазяїном, щасливим сім’янином. У нього є все для щастя. Проста,
працьовита, моторна, вона не шкодує сил для того, щоб дитина
не знала горя.
Ганні, як і кожній матері, хотілося б пишатися таким сином: ставним, гарним на
вроду, з добрим серцем і щирою душею. Та
де тобі – не можна, ніяк не можна. І все ж
Ганна була рада і від того, що рідне дитя біля
неї, простягає до неї рученята, посміхається,
і на душі в згорьованої матері стає веселіше.
Світ душі невсипущої наймички вдень при
людях, як ясен світ: вона «грається, співає».
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А прийде вечір, настане ніч, – Ганна, коли ніхто не бачить:
Свою долю проклинає,
Тяжко, важко плаче.
І плачучи, малого Марка «сльозами умиває». У цьому психічному роздвоєнні головна суть життєвої драми жінки: позбавлення душевної рівноваги. Вона має право бути своїй дитині лише
нянькою. Недаремно це слово таке схоже на інше – ненька. Нянька – «ненька»! Хіба цим не сказано найголовніше про роль дорогої нені в житті кожної дитини? Тому ми й не дивуємося отій
незбагненній для всіх (для всіх, крім матері!) якості, про яку поет
пише:
Вона чує з тії хати,
Як дитина дише.
Ведучий. Наймичка боїться хоч на короткий час стати матір’ю,
щоб не видати себе і не осоромити сина, не сполохати його щастя.
Ганна свято береже таємницю, бо від цього залежить доля Марка.
На час весілля сина вона йде до Києва молитися. Щороку ходить
Ганна на прощу, хоч уже стара й недужа, але туди і назад іде пішки. Нещасна жінка намагається відмолити, спокутувати свій гріх.
Вона, напевно, і подумати не сміє, що своїм благополуччям син
має завдячувати їй. Щоб щаслива доля та вдача не полишала його,
вона часто ходить у Київ благати долі для сина в Бога, кращої, ніж
у неї.
Прийшла в Київ – не спочила,
У міщанки стала.
Найнялася носить воду,
Бо грошей не стало.
З Києва Ганна завжди приносить додому
недорогі, «бо ж немає багато грошей», зате
«святі» подарунки, які нібито оберігають від
усього злого.
Ведуча. Іде Настя, вертає додому щаслива, бо несе святі подарунки синові й невістці.
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Маркові купила
Святу шапочку в пещерах
У Йвана святого,
Щоб голова не боліла
В Марка молодого.
І перстеник у Варвари
Невістці достала.
І всім святим поклонившись,
Додому верталась.
Вернулася. Катерина
І Марко зустріли
За ворітьми, ввели в хату
Й за стіл посадили;
Напували й годували,
Про Київ питали,
І в кімнаті Катерина
Одпочить послала.
Настя. За що вони мене люблять?
За що поважають?
О боже мій милосердний!
Може, вони знають?
Ведуча. І внучатам із клуночка
Гостинці виймала:
І хрестики, й дукачики,
Й намиста разочок
Яриночці, і червоний
З фольги образочок,
А Карпові соловейка
Та коників пару,
І четвертий уже перстень
Святої Варвари
Катерині, а дідові
Із воску святого
Три свічечки, а Маркові
І собі нічого.
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Ведучий. На особливу увагу заслуговує останній розділ поеми,
у якому Шевченко підняв Ганну на вершину страждань. Вона
страшенно боялася померти, не дочекавшись повернення Марка
з Дону – з чумакування.
(Чутно вдалині чумацьку пісню «Їхав козак із Криму додому».)
Ведуча.

Іде Марко, не журиться,
Прийшов – слава богу!
І ворота одчиняє,
І молиться богу…
Везе Марко Катерині
Сукна дорогого,
А батькові шитий пояс
Шовку червоного.
А наймичці на очіпок
Парчі золотої
І червону добру хустку
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З білою габою.
А діточкам черевички,
Фіг та винограду,
А всім вкупі – червоного
Вина з Цареграду.
Ведучий. Останні хвилини життя Ганни – це і вершина радості, коли вона вперше вже дорослому синові відкрила велику таємницю його життя – назвалася його матір’ю. Ганна намагається
пояснити йому, чому підкинула його чужим людям, прагне знайти слова, які б не поранили душу сина, а викликали б до старої
матері жаль і прощення:
Марко. А де ж Ганна, Катерино?
Чи не вмерла?
Катря. Ні, не вмерла,
А дуже нездужа. (Марко входить у хату.)
Ганна. Подивися ти на мене,
Бач, як я змарніла?
Я не Ганна, не наймичка,
Я…
Ведуча. Та й оніміла…
(Марко плаче, тужить, бо дуже її любить. Ганна відкривається
перед сином і просить зняти тяжкий гріх.)
Ганна. Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужій хаті…
Прости мене, мій синочку!
Я… Я твоя мати!
Ведуча. Та й замовкла… Зомлів Марко,
Й земля задрижала.
Прокинувся… До матері –
А мати вже спала.
Ведучий. Вона була наймичкою, але
лише для людей, бо для сина вона завжди
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була матір’ю, яка своє життя поклала до його ніг, знехтувала своїм
щастям заради щастя сина.
Трагедія нещасної жінки не тільки в тому, що вона – багата, зі
славного роду – мусить народити в пустельному полі й підкинути
дитя чужим людям. Ще більших страждань завдає їй те, що вона
позбавлена материнського щастя.
Іван Франко писав, що «наймичка – натура безмірно глибока,
чуття у неї сильне та високе, любов до дитини така могуча, що
перемагає все інше… заставляє забути про себе саму».
(Звучить пісня І. Карабиця «Мати»)
Ведучий. Кажуть, ступінь справедливості, цивілізованості
суспільства визначається ставленням до жінки. Якщо це справді
так, то найбільш викривальними, соціально загостреними творами
Шевченка є твори, присвячені жіночій долі чи, сказати б точніше,
жіночій недолі. Адже створена поетом галерея образів жінок – то
галерея страдниць, мучениць, спокутниць… Ідилічна картинамрія, що надто різко контрастувала з українською тогочасною
реальністю, лише посилює враження дисгармонії, неприродності
й абсурдності суспільства, яке продукувало життєві факти,
типізовані й узагальнені художнім генієм Шевченка. Недарма
жодна Шевченкова героїня – чи то мати, яка народила кріпака,
чи скривджена підпанком дівчина – не розглядається виключно в
побутовому плані, усі вони – жертви кривди не стільки моральної,
скільки суспільної, причому найтяжчої, позаяк чиниться вона
віками одним народом супроти іншого.
Ведуча. Саме тому Шевченко в розробці
теми жінки абсолютно оригінальний. Як
слушно зауважував Богдан Лепкий: «Ні в
німецькій, ні і польській, ні в російській
літературі нічого подібного нема». Така
площина аналізу жіночих образів дає змогу
збагнути яскраву Шевченкову метафору
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знайти в жодного з поетів світу».
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І завжди будеш ти світить над цілим
Всесвітом, Тарасе!

Літературно-музична композиція до річниці від дня народження Т. Г. Шевченка
Мета: навчити шанобливого ставлення до рідної мови, скарбів поетичного слова України; ушанувати пам’ять відомого поета
України Т. Г. Шевченка; формувати культуру мовлення через красу й багатство рідної мови; виховувати любов до рідного краю.
Хід заходу
(Музичний супровід під мелодію «Заповіту»)
Ведуча.
По забутих стежках, у безмежжі сліпого блукання,
Твоє слово, Тарасе, зорею освічує шлях,
Твої горді пісні розривають кайдани мовчання,
Чистим світлом ведуть по широких вкраїнських полях.

(Усі учасники разом виконують пісню «Ми не забудем тебе,
Тарасе»)

Геніальний творець. У безсмертних рядках «Заповіту»
Ти навіки живий полиновими травами мрій,
Твоє слово повік буде в пам’яті нації жити
Невгасимим вогнем, джерелом для майбутніх надій.
Ведуча. Проста хата в селі Моринцях
для родини Шевченків стала тим духовним
храмом, у якому мати Катерина БойкоШевченко просила в Богородиці щастя для
своїх дітей.
(Фон – мелодія духовної музики)
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Ведучий. Отак із Богом у душі і серці зростав малий Тарас. Він
свято вірив у його силу, доброту, справедливість, могутність. Він
благав Господа за цілу націю і майже ніколи за себе. У важливі
хвилини перед ними завжди стояв Бог.
Молітесь богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь.
Ведуча. Віра Тарасова – пророча, бо говорив він від імені
мільйонів, як обранець самого Бога, наділений великою любов’ю
до свого народу. Вона, віддана і гаряча, гріла і спопеляла поета.
Нею пройняті кожне слово, кожен рядок його безсмертних творів:
Любітеся, брати мої,
Украйну любіте
І за неї, безталанну,
Господа моліте.

Інсценізація
(На сцену виходить жінка зі свічкою в руці і читає молитву)
«Матір Божа, Непорочна Маріє, тобі присвячую тіло й душу
мою, усі молитви і труди, радощі й страждання, усе, чим я є і що
маю.
Пресвятая Богородице, велична і свята!
Низько перед тобою схиляю голову і прошу
помилувати мене і весь рід наш. Помилуй
нас, грішних, і пошли нам кращої долі…
Щиро благаю тебе, благослови дітей моїх,
бережи від усього злого, заохочуй до добрих
діл і веди на спасенну дорогу. Во ім’я Отця,
Сина і Святого Духа. Амінь».

Читець.

Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Читець. Україна одна в нас така:
У широких степах, у дібровах,
І краса її вічно жива
У високих порогах Дніпрових.
Україна одна в нас, єдина, свята,
У хрещатім вінку барвінковім,
У думках, в кобзаревих піснях,
І у вічнім Шевченковім слові.
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(Лунає пісня «Україна» (сл. і муз. Т. Петриненка))
Ведучий. Тарас Шевченко – народний поет. Він вийшов із
народу, учився в народу й говорив його голосом. І тому у своїх
творах митець показав сцени з народного життя, оспівав прості
людські почуття.
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Моє серденько,
Поки близенько,
Та поворкуєм…».
«Серце моє, зоре моя,
Де це ти зоріла?».

(Лунає пісня «Зоре моя вечірняя» (сл. Т. Шевченка, муз. Я. Степового))
Ведуча.
Останні зорі в небі догоряють,
Усе затихло у солодкім сні,
І лиш закохані чекають,
Щоб заспівали пісню солов’ї.
(Фон – мелодія пісні «Ніч яка місячна, зоряна…»)
Діалог Яреми і Оксани
«У гаю, гаю
Вітру немає;
Місяць високо,
Зіроньки сяють.
Вийди, серденько,–
Я виглядаю;
Хоч на годину,
Моя рибчино!
Виглянь, голубко,
Та поворкуєм,
Та посумуєм;
Бо я далеко
Сю ніч мандрую.
Виглянь же, пташко,

«Я сьогодні забарилась:
Батько занедужав…».
«А мене й байдуже?».
«Який-бо ти, єй же богу!».
(І сльози блиснули)
«Не плач, серце, я жартую».
«Жарти!».
(Усміхнулась)
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«А може, й забудеш?
Розбагатієш, у Київ
Поїдеш з панами,
Найдеш собі шляхтяночку,
Забудеш Оксану!».
«Хіба краща є за тебе?».
«Може, й є, – не знаю».
«Гнівиш бога, моє серце:
Кращої немає
Ні на небі, ні за небом;
Ні за синім морем
Нема кращої за тебе!».

«Бач, Оксано, я жартую,
А ти й справді плачеш.
Ну, не плач же, глянь на мене:
Завтра не побачиш.
Завтра буду я далеко,
Далеко, Оксано…
Завтра вночі у Чигрині
Свячений достану.
Дасть він мені срібло-злото,
Дасть він мені славу;
Одягну тебе, обую,
Посаджу, як паву,–
На дзиґлику, як гетьманшу,
Та й дивитись буду;
Поки не вмру, дивитимусь».

Ведуча. «Тарас Шевченко своїми
віршами покоряв усіх. Він настроював душі
на високий діапазон своєї ліри, і музичний
голос його переливав у серце слухачів
усі глибокі почуття, що владно панували
тоді над ним самим. Великий Кобзар був
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обдарований більше, ніж талантом, – йому даний був геній, і
чутлива й добра душа його настроювала його ліру на високе і
святе». (Павло Зайцев)
(Лунає пісня «Вітер з гаєм розмовляє» (сл. Т. Шевченка, муз. І.
Фіцаловича)
Ведучий. Якими куточками славної України не подорожували
б, усі шляхи неодмінно приведуть на батьківщину видатного
українця – Тараса Шевченка.
Учитель (читає поезію Є. Хробака «Іду на Тарасову гору»).
Іду на Тарасову гору,
З любові несу серця квіт,
Щоб правди послухати мову,
Молюся і вчу «Заповіт».
Тут сонце Дніпро осяває,
І кручі ген видно й лани,
Пісні солов’їні над гаєм
Мені накликають снаги.
Пророчим Шевченковим словом
Я музу наповню сповна.
Тобі все віддам, мій народе,
Моя Україно свята.
Щоб воля і правда не спали,
А щастя обняло весь світ,
Іду до Шевченка шляхами,
Що вказує нам «Заповіт».
Іду на Тарасову гору,
З любові несу серця квіт.
П’ю серцем Шевченкову мову,
Молюся й шепчу «Заповіт».
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– Діти, а яку гору в Україні називають Тарасовою?
– Чи саме тут поховали поета?
Понад 300 сходинок ведуть на Тарасову гору. Ними (за
приблизними підрахунками) пройшли 11 млн. людей із 150
країн світу. З 1918 року вшанування пам’яті Великого Кобзаря (9
березня) стало в нашій країні щорічним і всенародним.
Спочатку 13 березня Тараса Шевченка поховали на
Смоленському кладовищі в Петербурзі на кошти друзів. Але
ще в день смерті поета його друзі поклялися виконати волю
Кобзаря і поховати його в Україні.
22 травня прах Тараса Григоровича Шевченка перенесли в місце,
яке відповідало його «Заповіту». Згодом люди насипали на могилі
Тараса Шевченка курган, наносили каміння й укріпили поховання,
поставивши дубовий хрест, який із часом підгнив і впав. На народні пожертви не могилі вирішили встановити новий чавунний
хрест.
Та урядовці довго не дозволяли це зробити. Одна з причин
– легенда про те, що Тарас живий, а в могилі нібито лежать
свячені ножі, які чекають слушної години, щоб із ним селяни
пішли на поміщиків.
18 червня 1939 року з нагоди 125-річчя від дня народження на
могилі поета відкрито бронзовий пам’ятник за проектом скульптора Матвія Манізера й архітектора Євгена Левінсона.
Ведучий. Тарас Шевченко – духовний
поводир українського народу, титан духу,
який збудив німих і сонних, зупинив
самознищення української нації, позбавив
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українців комплексу меншовартості і вказав їм шлях до
майбутнього.
Шевченко – наш. Він для усіх століть,
Він – як Ісус Христос для України.
Візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть
І з цим вогнем виходьте із руїни.
І стане вам певніше на душі,
Засвітиться вона свічею в храмі.
Світи, Тарасе, на землі,
Світи, Тарасе, над світами.
(Лунає пісня «Іду до тебе» (сл. Ю. Рибчинського, муз. О. Осадчого)
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І світ ясний, невечірній
Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
Читець.

Усе минається – Шевченко не минеться.
Зійдуть у безвість відчай і жалі.
Та поряд буде те велике серце,
І десь там ми – невидимо малі.

Ведуча. Тарас Шевченко символізує душу українського народу,
втілює його гідність, дух і пам’ять. Він став на вершину свого
безсмертя і промовляє до нас огненним словом. А слово Великого
Кобзаря – це духовний заповіт для кожного українця.

Ведучий. Тарас Шевченко належить до тих світочів, які стають
дорогими людству і знаходять безсмертя. Він ще за життя став
символом українського народу. Його «Кобзар» для нас – це не
лише те, що вивчають, а й те, чим живуть.
Читець.

Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата –
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,

(Лунає «Реве та стогне Дніпр широкий» у
виконанні всіх присутніх (сл. Т. Шевченка,
муз. Д. Крижанівського))
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Урок літератури рідного краю в 9 класі
Тема. Шевченко і Рівненщина

Мета. Розповісти учням про перебування Т.Г. Шевченка на
Рівненщині, про його враження від подорожі. Познайомити
шестикласників із творами, на написання яких поета надихнули
ці відвідини. Познайомити із переказами і легендами про Шевченка, які побутують у нашому краї. Розповісти про вшанування
пам`яті народного поета, зокрема на Острожчині.
Розвивати навички виразного читання, вміння аналізувати,
робити висновки.
На основі творів рівненських митців про Шевченка виховувати пошану до Кобзаря, патріотичні почуття.
Обладнання. Портрет Т.Г. Шевченка, на журнальному столику „Автопортрет із свічкою”, свічка у підсвічнику; карта „Літературна Рівненщина”, фотоальбом „Рівненщина”, тексти творів
Шевченка і про Шевченка, які звучатимуть на уроці.
Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
Учитель.
Заходьте, братове,
заходьте в світлицю, братове Ми ще у житті не збиралися разом ніколи.
Ударило в дзвони пророче Шевченкове
слово,
Допоки вуста не поснули
І душі іще не схололи.
Уся Україна зійшлася у світлій господі.
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Плечем до плеча
приступає весь рід наш великий.
Невже
аби тільки вгодити поступливій моді?
Невже
аби тільки воскові свічки запалити?
Заходьте, братове,
заходьте в світлицю, братове!
Не поминки нині.
Не поминки. Чуєте? Свято!
Нам вірить Шевченко.
Нас кличе довірливе Слово.
Вкраїно, дивись:
воскресає барвінок хрещатий.

-Діти, віршем нашої землячки Любові Пшеничної “Шевченкові
іменини” я запрошую вас не на звичайний урок літератури рідного краю. Ми не будемо знайомитись з іменем ще одного письменника-земляка. Сьогодні у нас інше свято. Ми разом із таким уже
знайомим нам Шевченком поподорожуємо по нашій Рівненщині.
Не дивуйтеся. Саме так. Так, як колись шляхами нашого краю Тарас Шевченко мандрував восени далекого 1846 року.
Отож, запишіть у зошити тему уроку: “Шевченко і Рівненщина.”
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Учитель.
Хоч народився великий поет у Моринцях, та всю Україну сходив вздовж і впоперек. Побував він і у нас, на Рівненщині, в
нашому мальовничому Поліському краї, зустрічався з простими людьми, тут дзвеніло
його закличне палке слово, звідси він виніс
задуми багатьох своїх творів.
У 1845 році Тарас Шевченко був удостоє-
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ний звання вільного художника і протягом 1845-1846 років мандрував по Україні. Він тоді працював художником у Київській
Археографічній комісії („Тимчасова комісія по розгляду древніх
актів“), яка займалася вивченням і збиранням старовинних актів,
грамот, рукописів, легенд, історичних переказів, стародруків, досліджувала історико-архітектурні та археологічні пам’ятки.
Шляхами нашого краю, як я уже згадувала, Тарас Шевченко
мандрував восени 1846 року. У повісті “Варнак” він пише: ”З Кременця пішов я через село Верба в Дубно, а з Дубна на Острог, Корець і на Новоград-Волинський, на береги моєї рідної, моєї прекрасної Случі. (Учитель показує шлях на карті, учні підкреслені
рядки записують у зошити.)
Повідомлення учня.
Полонили Тараса Шевченка і мальовничі береги нашої Ікви,
що протікає біля міста Дубна. Про красуню Ікву поет кілька разів
згадує у своїх творах, зокрема у поемі „Варнак”. Перебуваючи на
засланні в Косаралі, якось йдучи понад Елеком, він зустрівся з
старим каторжанином, варнаком, - учасником народних повстань
на Волині. Дід був родом із-за Ікви, звідти, де побував Шевченко,
мандруючи по Волині перед засланням. Настільки зворушливою
і хвилюючою була ця зустріч, настільки вона зворушила споріднені душі борців-вільнодумців, що поет пише поему „Варнак”, у
якій з`явилися такі палкі рядки:
Старий
Згадав свою Волинь
святую
І волю-долю молодую...
Над Іквою було село.
У тім селі на безталання
Та на погибель виріс я.
Лихая доленька моя!..
Герой поеми помстився панам за тяжку
кривду і був засланий на каторгу, далеко від
рідної Волині, річки Ікви, своєї домівки...
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Повідомлення учня.
Саме Дубно було відоме Тарасові Шевченку з повісті М. В.
Гоголя “Тарас Бульба”. Тут, під Дубно, відбувалися жорстокі бої
козаків з військами польської шляхти. У місцевому краєзнавчому музеї зберігаються пам`ятки про Великого Кобзаря. Тут поет
оглянув місця, пов`язані з повістю М. В. Гоголя, замок князів
Острозьких, міську браму, Ільїнську церкву, монастир кармеліток, зробив замальовки. У місті є пам`ятник Т.Г.Шевченку. (Демонструється фото пам`ятника.)

Пам’ятник Тарасу Шевченкові у Дубні

Повідомлення учня.
У Вербі засновано народний музей Т. Г.
Шев-ченка. У ньому зібрано численні експонати: вишивані портрети Кобзаря, малюнки
на сюжети творів поета, альбоми з фотографіями і репродукціями картин, присвячених його діяльності. Демонструється літературна картина, яка розповідає про подорож
Т. Г. Шевченка по Рівненщині, про твори, в
яких він згадує наш край. Музей часто відві-
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дують гості з інших областей України, з
Білорусі та Литви. Побувала в ньому і
онука Великого Кобзаря по брату Микиті Л. П. Шевченко і залишила запис у
книзі відгуків. Встановлено меморіальну дошку з надписом: „В жовтні 1846
року в с. Верба перебував великий син
українського народу - поет, революціонер-демократ Т. Г. Шевченко.” (Демонструється фото).
Розповідь учня
По дорозі з Верби на Дубно розкинулося село Підлужжя. На лузі
за селом біля асфальтованого шосе
тече з кринички струмочок. Тут
часто зупиняються перехожі і проїжджі напитися чистої свіжої води.
Кажуть, що це джерело цілюще. А
ще називають його Тарасовою криничкою.
Може, це й легенда. Та з покоління в покоління передається розповідь про те, що тут зупинився,
присів біля цієї кринички Тарас ГриБіля Тарасової криниці. Пам’ятник
горович Шев- Тарасові Шевченку в селі Підлужжя
Дубенського району
ченко. Напився джерельної
води – і пропала втома. Надав йому той цілющий струмок великої сили.
Свято шанують жителі пам’ять про Великого Кобзаря. Дбайливі руки упорядкували
Тарасову криничку, обсадили тополями. На
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цьому місці споруджено монумент (скульптор Борис Ричков),
який відтворює картини з безсмертних творів поета. (Демонструється фото пам’ятника).
Розповідь учня.
У буянні квітів і зелені стоїть
пам`ятник: Кобзар схилив голову, склав руки, замислився...
Можливо, думає про враження
від подорожі по Волині, про почуте і бачене, про страждання
свого знедоленого, поневоленого люду. Пам’ятник доповнює стела, на якій зображено
сліпого лірника з поводирем,
нещасну Катерину, жницю на
панському полі, сумну матір з
дитям на руках, народних месників-гайдамаків... Біля пам`ятника завжди квіти. А Тарасова
Тарас Шевченко біля джерела в
криниця живе, дає людям воду,
Підлужжі. Репродукція картини
дає людям силу.
Миколи Тимчака
Цю подію кілька років тому
образно відтворив наш земляк
– поет, композитор і художник Микола Тимчак у своїй картині
„Шевченко біля джерела в селі Підлужжя на Дубнівщині”. (Демонструється фото репродукції картини.)
Повідомлення учня.
Перебуваючи в Дубнівському повіті, Тарас Шевченко відвідав Козин, Радивилів,
села Острів та Пляшеву. Між цими селами
перед містечком Берестечком у червні 1651
року відбулася велика битва військ Богда-
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на Хмельницького та
польського короля
Яна Казимира, відома в історії визвольної війни українського народу як битва
під Берестечком.
Козацькі загони
билися у нерівнім Георгіївський храм-пам’ятник у Пляшевій
Пам’ятник героям, полеглим у
Берестецькій битві 1651 року.
бою проти 150-тисячного польсько-шляхетського війська. Яскравою сторінкою
увійшов подвиг трьохсот козаків на острові Журавлиха біля села
Пляшева. 300 звитяжців, прийнявши на себе весь удар, затримали шляхту і дали змогу врятувати козацьке військо від розгрому.
Сміливці всі полягли смертю героя.
Немеркнучою пам`яткою славного і суворого минулого України є священні „Козацькі могили” - нині історико-меморіальний
заповідник „Поле Берестецької битви”, в якому зберігається копія
автографа вірша „Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?”
На колишнім полі бою побував і Тарас Григорович Шевченко.
Перебуваючи на засланні в Косаралі, він написав ліричний вірш,
присвятивши його цій історичній події. Поет з великим співчуттям оспівує трагедію і мужність свого народу.
(Демонструється фото Берестецького поля і Георгіївської церкви).
Учень.
“Ой чого ти почорніло,
Зеленеє поле?”
“Почорніло я од крові
За вольную волю.
Круг містечка Берестечка
На чотири милі
Мене славні запорожці
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Своїм трупом вкрили.
Та ще й мене гайворони
Укрили з півночі...
Клюють очі козацькії,
А трупу не хочуть.
Почорніло я зелене,
Та за вашу волю...
Я знов буду зеленіти,
А ви вже ніколи
Не вернетеся на волю,
Будете орати
Мене стиха та, орючи,
Долю проклинати.

Учитель.
У листопаді 1846 року Т. Г. Шевченко відвідав місто Корець,
зробив кілька малюнків, зокрема старовинного замку (демонструється фото руїн Корецького замку), цікавився життям і побутом робочого люду, тяжкою долею кріпаків. Пізніше у повісті
„Прогулка с удовольствием и не без морали” він писав: „На полях
Волыни и Подолии вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат, некогда великолепных,
как, например, в Остроге или Корце. В Корце даже церковь, хранилище бальзамированных трупов фамилии графов Корецких,
сама собою в развалину превратилась. Что говорят? О чём свидетель-ствуют эти угрюмые свидетели прошедшего? О деспотизме
и рабстве! О хлопах и маг-натах!”
Учень.

Любов Пшенична

Кобзар на Волині
Волинь... Волинь... Невольниця і воля...
Осіння смута, картоплищ дими...
Здається, що оберігає доля
Його межи людцями і людьми.
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Ще зло не розповзлося циркулярне.
Ще слово - гіркувате і круте.
„До завтра!” - ворон бенкендорфно каркне,
До Берестечка навіть проведе...
Такі ще будуть скрути і тривоги,
Така напруга і така напасть...
А поки що джерельце край дороги
Напоїть і зневіритись не дасть.

Руїни Корецького замку

Розповідь учня.
Багато легенд, переказів про перебування поета в нашому краї
збереглося до сьогодні. У селі Пирятин Дубенського району записано такий переказ.
„Давно це було. Одного разу біля пирятинського ставу по дорозі з Почаєва та
Крем’янця зупинився візок. З нього ступив
на землю вже літній чоловік з обвислими
вусами. Зняв свої пожитки. Тихою ходою підійшовши до ставу, сполоснув руки і високе
чоло. Оглянувся довкола і, помітивши розлогу вербу, сів під нею перепочити.
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Перепочив цей чоловік, а потім вийняв з плескатої дерев’яної
скриньки аркуш паперу і почав щось малювати вуглиною, раз у
раз поглядаючи на залишки валів старої фортеці.
Поблизу сільський хлопець пас вівці. Побачив його подорожній і запитав:
- Як звати тебе і чиї вівці пасеш?
- Звісно, панські, - відповів той.
- І коли ми вже будемо свої пасти... - журно похитав головою
вусатий чоловік.
А потім, показуючи головою на земляні вали промовив:
- Отут кляті бусурмани Богдана тримали (мова йде про битву
під Берестечком, коли кримські татари захопили Богдана Хмельницького в полон).
Закінчив малювати, зібрав свої речі, сів на візок і поїхав десь
туди, до Радзивилова.
На третій день, коли порожній візок повертався тим же шляхом, пастух запитав візника:
- А що то за чоловік був з вами?
- Маляр Шевченко.
Підріс пастух і згодом багато почув про Тараса Шевченка. Все
шкодував:
- Ех, знав би, що то він, в ноги б йому поклонився.
До самої смерті розказував він про свою зустріч біля ставу з
Тарасом Шевченком”.
Розповідь учня.
А ось ще одна легендарна оповідь про
невмирущу силу Тарасового поетичного
слова, записана в селі Малин Млинівського
району від літньої селянки Катерини Іванівни Гецько, яка багато бачила на своєму віку,
багато пісень Тарасових переспівала. Ось її
розповідь.
„Вирувало полум’я. Вогненні язики здій-
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малися в небо вище церковних бань, а за міцними мурами, за
старовинними стінами чулися передсмертні зойки, відчайдушний плач дітей, стогін матерів і прокляття звірам у фашистських
мундирах. Той, хто відважувався перелізти через мур, падав під
градом куль... Гітлерівські кати зігнали в церкву малих і старих,
понад чотириста чоловік, і живцем спалювали їх. А навколо тріщали, руйнувалися будинки, ховаючи під собою тих, хто звів їх
стіни, хто дав їм життя... Мокію Великому вдалося вискочити з
хати. Ховаючись за тином, поповз у жита. Там побачив кількох
односельчан.
- Тікаймо до лісу, - сказав один з них.
І раптом пролунали слова Мокія:
- Друзі, я забув у хаті „Кобзаря”... Він згорить...
- Навіщо тобі та книжка? Загинемо!
- Вона мені найдорожча в світі, - відповів коротко і поповз назад.
Фашистів не було видно. Він кинувся у хату, схопив „Кобзаря”, що лежав на звичному місці, і вибіг. Ступив кілька кроків
до поля. І враз, ніби лезом, перерізало груди. Закрутилося в очах
голубе липневе небо, золотисті жита, палаюча хата... Він впав горілиць, притискуючи до серця Тарасову книгу, він з нею жив і з
нею помирав...”
Кажуть у Малині, що на тому місці, де загинув Мокій Великий,
завжди цвітуть маки - вогняні квіти. Вони нагадують про правдолюба, звичайного трударя, який навчився читати по „Кобзареві”,
проніс його через панський гніт, криваву війну і з ним загинув.
Сталеве й полум’яне, чарівне і ніжне слово Тарасове нині вільно ходить хатами, ллється піснею в клубах,
дзвенить на уроках в школі.
Учитель.
Древній Острог... (Демонструється фото
Древнього Острога). На пагорбі над містом
височить цей старовинний палац – фортеця князів Острозьких. Велетні-башти очи-
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ма-бійницями, прикриті віями-мохами,
по-старечому дивляться на світ. І чого
лише не бачили вони на своєму віку?! І
коли б вони могли розтулити вуста, то
повідали б людям не лише про героїчні
битви з поневолювачами, а й про того,
хто милувався їх могутністю й величчю
і разом з тим стискав від гніву кулаки,
коли бачив коло цих палаців знедолений люд...
Про це нам нагадує картина рівненського художника В. Окулича „Тарас Замок князів Острозьких і вежа на
Судовій горі в місті Острозі
Шевченко в Острозі” (Демонструється
фото репродукції картини).
Вона хвилює своєю образністю і барвами... Видніються суворі
башти як символ гніту і деспотизму. Попід горою на шляху грає
кобзар... Ось їхали селяни, везли своє убоге збіжжя, та й зупинилися послухати співця. Серед них виділяється образ молодого
кріпака. Він стиснув руками палицю, гнівно блищать очі... Обійнявши доньку, зажурилася жінка. А посеред шляху, недалеко від
кобзаря, стоїть тридцятидворічний Тарас Шевченко. Він вбирає
серцем звуки тривожних струн, спів душі народної. Його полум’яний погляд звернений вдалину. За ним – голубий простір,
перед ним – далекий, невідомий шлях.

В. Окулич
„Шевченко в Острозі”
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Ці картини часто представляють в експозиції Музею книги,
який діє у визначній пам’ятці древнього Острога – Луцькій квадратній вежі (демонструється фото Музею книги).

Л. І. Спаська
„Думи Т. Г. Шевченка”

Музей книги в місті Острозі

Л. І. Спаська за роботою над
полотном

Він ходив цими збитими курними шляхами, обмитими слізьми і потом народу.
А полотно ху-дожника Вален-тина Колосова носить назву
„Шевченко біля Острога” (Демонструється фото репродукції картини).
Кілька робіт присвятила цій темі наша землячка з Острога Лідія Іванівна Спаська. На одній з них (демонстру-ється фото репродук-ції) ви ба-чите
Тараса Григоровича на фоні Ос-трозького
замку. Інша (демонстру-ється фото репродукції) – носить назву „Думи Т. Г. Шевченка”. А ось це фото (демон-струється фото)
засвідчує ту мить, коли Лідія Іванівна працює над полот-ном.

Розповідь учня.
До Острога поет прибув у жовтні, коли дерева скидали своє
золотисте вбрання, - і був вражений величчю середньовічного
палацу-фортеці, золоточолим собором, велетами-баштами... Цікавився історією Острога, міста, яке у свій час було визначним
культурним, освітнім і духовним центром України, змальовував
стародавні споруди.
Острожани свято бережуть пам’ять про Великого Кобзаря,
гордяться тим, що він побував у їхньому древньому місті. Щороку вони відзначають день Тараса Григоровича Шевченка – великого українського демократа, поета, художника і мислителя.
Учитель.
Минають літа... Майже сорок років тому,
20 жовтня 1963 року в Острозі відбулося
велике Шевченківське свято – відкриття
пам’ятника (демонструється фото пам’ят-
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ника в Острозі).
Тисячі громадян прийшли у той
день на острозьке узвишшя. Десятки
гостей – відомих письменників, діячів науки і культури зібрав древній
Острог. Усі чекали хвилини, коли на
земляному кургані буде урочисто
скинуте біле покривало.
Напередодні 150-річчя з дня народження народного поета острожани послали до Києва своїх земляків, представників трьох поколінь,
Пам’ятник Т. Г. Шевченку
- шістдесятилітнього Григорія Назав місті Острозі
ровича Тарасюка, молодого столяра
Леоніда Сутулу і школярку Олю Чумак. Із наддніпрових круч
вони привезли додому частку всенародної святині – пригорщу
землі з Тарасової могили (демонструється фото відкриття пам’ятника Шевченку в Острозі).
Розповідь учня.
Згадує Сутула Леонід Михайлович. „Я працював на меблевій
фабриці верстатником. У складі делегації острожан мені запропонували поїхати у Київ та Канів. На відкриття пам’ятника в Острозі необхідно було запросити групу письменників України, правнука Кобзаря – Красицького, привезти з Канева кілька тополь та
землю з могили Т. Г. Шевченка. Наша група, до якої увійшли старий лісник з Хорівського лісництва Григір
Тарасюк, методист з обласного управління
культури та дев’ятикласниця з Острозької
школи-інтернату і я на автомобілі вирушили в дорогу. Виконавши завдання у Києві,
надвечір прибули у Канів. На другий день
відвідали музей Т.Г.Шевченка. На згадку
кожному подарували невеличкий „Кобзар”.
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Допомогли із саджанцями тополь, які
необхідно було привезти до Острога, та
показали місце на могилі, звідки мали взяти землю... День видався похмурим. Тоді
біля могили ШевченВідкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку в місті
ка було багато людей,
Острозі
особливо з-за кордону. Удвох з дівчинкою ми поклали вінок до підніжжя пам’ятника. З полив’яною мискою, яку тримав на довгому вишитому рушнику, Тарасюк підійшов до вказаного місця, підняв свою старечу
голову до Кобзаря і сказав: „Не сердься, Тарасе, що беремо землю
з твоєї могили. Ми понесемо її туди, де ступали по землі Острозькій ноги твої, понесемо до древнього Острога, який вклоняється
пам’яті твоїй...” Під оплески присутніх низько вклонився лісник,
набрав у полив’яну миску святої землі.
Пам’ятаю, як чекали нас у той день. По живому коридору ми
ледь пройшли до пам’ятника. Старий лісник ніс на простягнутих
руках землю з могили Кобзаря, а ми йшли трохи поодаль, несли
вісім саджанців тополь”.
Учитель.
Серед свідків цієї події – відкриття пам’ятника Великому Кобзареві в Острозі – була і наш сільський бібліотекар Лісовська Ніна Сергіївна. Вона сама
поділиться своїми спогадами і враженнями
від цієї знаменної події. (Слово на уроці має
гостя - Лісовська Н. С.)
Лісовська Н. С.
Як сьогодні, пам’ятаю день 20 жовтня
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1963 року. В Острозі, у скверику біля собору, зібралося дуже багато люду. День був по-осінньому теплий, тихо падало до ніг золотаве листя кленів. І всі чекали чогось особливого. Нас, культосвітніх працівників, запросили на свято відкриття пам’ятника
славному синові українського народу Т. Г. Шевченку.
Просто на асфальтованій доріжці були розміщені картини
художників міста. Учасники художньої самодіяльності красувались у своїх вишуканих костюмах, готуючись до концерту. Біля
місця відкриття пам’ятника гуртувались запрошені гості, ще раз
подумки проказуючи свої виступи. Скрізь перевіряли роботу мікрофонів.
Усі з розумінням необхідності тут пам’ятника перебували у
такому стані, ніби сподівались побачити самого Тараса, бодай у
мармурі або граніті.
І от настала та довгождана хвилина для усіх, хто найбільше любив поета, хто любив його правдиве слово, хто любив його „Реве
та стогне...”, хто назавжди запам’ятав „Як умру, то поховайте...”.
Почесні гості стояли поруч з накритим білим покривалом
пам’ятником, який нарешті відкрили. І, як живий, з’явився Тарас,
так, ніби вічно там стояв, став живим свідком Острожчини. Хвилюючою була та мить, коли зустрічали делегацію, яка привезла
землю з Канівщини, з могили Т. Г. Шев-ченка, котру заклали в цей
пам’ятник.
Із щирою заздрістю усі дивились на Олю Чумак, ученицю інтернату, таку маленьку, з розумними очима, яка за свої здібності
увійшла в історію Острога, сивочолого старожила у розстебнутому плащі і гордого червонощокого столяра з
меблевої фабрики.
Допізна лунали слова поетів-земляків В.
Кучерука, В. Романюка, учасників художньої самодіяльності Острозької музичної
школи, Будинку культури, завідуючої дитячою районною бібліотекою О. Руй. Співали
і читали Шевченкове слово, закликаючи не-
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сти Тарасів вогонь у своїх душах. І все більшало і більшало квітів
біля підніжжя пам’ятника, засвідчуючи любов і шану до славного
сина українського народу.
Учитель.
На узвишші біля замку князів Острозьких, де колись знаходилися славнозвісні академія і друкарня, встановили погруддя
Кобзаря. Біля нього замурували частку канівської святині. А на
гранітній плиті викарбувано лаконічний напис: „Тут знаходиться
земля з могили Великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Привезена і закладена 20 жовтня 1963 року”.
Пишні крони колись посаджених дерев поважно жебонять з
вітром. Серед них – пам’ятні тополі 1963 і та одна, яку посадив
правнук Кобзаря по сестрі Катерині – Красицький.
А в пам’яті зринають слова Тараса:
Прилітайте ж,
мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас,
як діток...
Довідка для вчителя. Красицький Дмитро Филимонович садив першу тополю. Правнук по сестрі Катерині. Закінчив Київський інститут народної освіти, вчителював у Дніпропетровську,
був деканом історичного факультету Державного університету та
директором історичного музею. Був на фронті. Нагороджений.
Написав цикл книг про Шевченка. У 1960
році прийнятий у спілку письменників.
ІІІ. Підсумки уроку
Повідомлення учня.
Під час подорожі по нашому краю Тарас
Шевченко зробив чимало малюнків, зібрав багатий історичний та фольклорний матеріал.
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Під впливом подорожі по Поділлю і Волині, знайомством з героїчним минулим свого народу, його тяжким тогочасним становищем, коли українці перебували під національним і соціальним
гнітом, Т. Г. Шевченко написав одні з найсильніших своїх творів:
„Послання до земляків”, „Кавказ” та інші. Як гімн людині-борцю,
борцю за волю свого народу, звучать його пристрасні рядки:
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого.
Учень.
(Запалюється свічка)
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Так падають у бурю явори
На рідну землю,
Втративши свідомість...
А полум’я спиналось догори,
Аби когось покликати на поміч!
2
Плакала свічка.
І бджолами пахло у хаті,
Руки заламував, меншав і сивів огонь.
Бліднули друзі, неначе були винуваті,
Що відпустили так рано від себе його.
І академіки, і випадково присутні
Із України Тарасові земляки
Очі ховали від позирку свічки у сутінь
І затискали серця, як важкі кулаки.

Микола Пшеничний
Тарасова свічка
1
Він важко впав.
Дуби так вікові
Під себе мнуть крислаточолі віти,
Щоб ненароком у густій траві
Натруджених мурах не зачепити.

Т. Г. Шевченко
„Автопортрет із свічкою”

На сходи впав.
І випала свіча,
Мов на крижини, на слизькі сходини.
А пломінь не спіткнувся, не зачах,
Вітри з Неви його не схолодили.

Сутінки нітились. Віко печалилось поряд.
Аж крижанів сполотнілий принишклий вогонь.
Свічка марніла – зніміла, неначе тополя
З пісні його, з овдовілої пісні його.
3
Автопортрет лишився не один.
Та в серці найчаїніше кигиче
Малюнок, де Шевченко – молодий
І обережно так возносить свічку.
Вони обоє ще о тій порі,
Яку великий гріх – не освятити,
Яка переступає наш поріг,
Щоб ми могли любити і світити.
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Свіча неопалима й дотепер
Так пильно всім нам дивиться у вічі:
Чи у серцях той пломінь не померк,
Чи гідні ми, аби нести ту свічку?
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Висновки

Учитель.
Люди нашого краю свято шанують пам’ять про Великого сина
України. Не так давно у нашому обласному центрі – місті Рівному
- на майдані Незалежності з’явився ще один пам’ятник Великому
Тарасові Шевченку. (Демонструється фото пам’ятника). Від серця
до серця йде його слово – живе, пристрасне і полум’яне. Тарас
Шевченко завжди був з нами на тернистих шляхах боротьби за
волю. Його слово служило іскристою зброєю, надійним другом.
Воно і сьогодні з нами – в сім’ї великій, вольній, новій. (Демонструється фото).
Не забувайте ж своєї мови, не забувайте Шевченкового слова. Пишайтесь, що він ступав по нашій Острозькій землі. Хай „Кобзар” стане вашою
Шевченківське свято у Рівному
настільною книгою.
IV. Пояснення домашнього завдання.
Розповісти вдома своїм рідним про те, як Тарас Шевченко подорожував нашим краєм. А бабусь і дідусів, тат і мам розпитати,
що вони знають про це. А, можливо,
хтось і з них також був свідком відкриття пам’ятника Кобзареві в
Острозі.

Пам’ятник Т. Г. Шевченку
У місті Рівному

Творчий геній Тараса Шевченка є одним із найпотужніших
надбань української культури. Прилучення юного покоління до
глибин шевченківської мудрості є сьогодні особливо актуальним
на тлі знецінення духовних цінностей. Тому щорічні шевченківські
дні і мовні свята – це можливість для учнів та вчителів звернутися
до поетичного джерела Великого Кобзаря, отримати безцінний
урок моральності, духовно зміцніти.
Запропоновані заходи спрямовані на творчу співпрацю учня і
вчителя, на обмін досвідом різного змісту, поглиблення загальної
художньо - естетичної ерудиції учнів, на формування вмінь
та навичок самостійної діяльності, на творче сприйняття ідей
автора.
Тарас Шевченко, поет, ім’я якого стало в ряду найбільших
геніїв світу, у своєму «Кобзарі» вказав на безмежні можливості
української мови у змалюванні душі людської від найніжніших,
найтонших порухів до грізних вибухів пристрасті, від ласкавої,
тихої лагідності до блискавиць грому. А яка ця мова стає палкою
і ніжною, коли поет заговорить про свою любов до України, коли
тривога за її долю не дає йому спокою.
Важко визначити, коли Шевченко був потрібніший рідному
народові: чи в ті жахливі часи, коли він був поневоленим, чи
сьогодні, коли Україна духовно відроджується.
Сподіваюсь, що запропоновані форми
роботи віднайдуть своїх прихильників та
наслідувачів, бо маю глибоке переконання,
що всебічне вивчення творчості Т. Шевченка
позитивно впливає на формування та
розвиток особистості
підростаючого
покоління.
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