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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Ігор Любицький

Освіта й виховання у пастирських посланнях
МИТРОПОЛИТА

АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
Виховання – це справа не тільки надзвичайно важлива, але і
надзвичайно трудна. Слушно названа вона «мистецтвом
мистецтв» і «знанням всякого знання»
(24.10.1942 Митрополит Андрей)
ВСТУП
Виховання молоді є найбільшою проблемою сучасного світу. В час, коли в Європі на
державному рівні узаконюються одностатеві
шлюби та вживання легких наркотиків, коли
церкви переобладнуються під житлові будинки, а в Мексиці щотижня 26 церков
піддаються нападу вандалів, коли в засобах
масової інформації, ба, навіть у мультфільмах, культивуються порнографія і насилля,
важко говорити про якийсь рівень культури і
моралі. Людство щоразу швидше котиться у
моральну безодню. Не виняток щодо цих
процесів і Україна. Але у нас своя специфіка.
З одного боку, розпад комуністичної імперії
сприяв відродженню релігійного життя, що,
на перший погляд, повинно було сприяти
зростанню рівня вихованості людей. Але
безробіття, відсутність засобів для існування,
які при цьому виникли, спричинили ріст
злочинності, алкоголізму, наркоманії, загальне падіння моралі. З іншого боку, «дика»
приватизація, жадоба збагачення породила
людей, які задля власної вигоди готові на
будь-яке насилля, хоча на великі свята вони
демонстративно приходять до церкви і кладуть на тацю великі суми. Про мораль цих
людей говорити складно. Ситуація, як
бачимо, не найкраща і з неї треба шукати
вихід. А вихід уже давно знайдено.
З отриманням незалежності наше освітянське керівництво з великим натхненням
кинулося поза кордони вивчати і переймати
досвід тамтешніх педагогів. Ніхто не заперечує, що нам потрібно обмінюватися педагогічними здобутками, але «обмінюватися», а
не сліпо переймати і впроваджувати їхні
педагогічні технології у нас. Ми, українці,
маємо чим поділитися із світовим співтовариством у галузі педагогіки. Це передусім

великий педагогічний спадок Володимира
Мономаха, продовжений у напрацюваннях
Софії Русової, Григорія Ващенка, релігійних
діячів Івана Огієнка, Митрополита Андрея
Шептицького та інших видатних українців.
Але творчість цих людей вивчено надзвичайно
мало. На основі праць саме українських педагогів треба розробити державну концепцію
освіти та виховання молоді, якої до сьогодні
немає. А якщо немає єдиної державної концепції виховання, то й проводять його в різних
регіонах на основі різних, часто антиукраїнських, ідеалів. А це сприяє роз’єднанню
народу – кожний ліпить собі свого ідола і йому
поклоняється.
Чи потрібно вивчати досвід зарубіжних
педагогів? Безумовно. Треба використовувати
«золоті зерна» цього досвіду, але обережно, бо
кожний народ має свою ментальність. Ті
методи, які можна застосувати в Німеччині,
Англії чи США, які б вони гарні не були, не
завжди
можуть
сприйняти
українці.
Митрополит Андрей Шептицький у праці
«Психологія Унії» (1925 р.) говорить: «Ви,
Західні, більші індивідуалісти, ніж ми,
Східні…; у нас, Східних, колективізм значно
сильніший, аніж у вас. Насмілюся, мабуть, сказати, що на Заході занадто сильний індивідуалізм, а на Сході ми хворі на колективізм».
Як християнська держава, в основу концепції виховання ми мусимо покласти
християнське виховання. Саме на цій базі,
відкидаючи конфесійну належність, можна
об’єднати народ, виховати духовно багатих
людей з високими моральними якостями.
Розглянемо, що нам пропонує для вирішення цього завдання Митрополит Андрей
Шептицький.
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
29 липня 1865 року у сім’ї графа Івана
Шептицького та графині Софії Шептицької
(дочки польського письменника Олександра
Фредра) народився третій син, якому при
хрещенні дали ім’я Роман-Олександр-Марія.
Відбулась ця епохальна подія у с. Прилбичі
Яворівського району на Львівщині. Батько,
граф Іван Шептицький, походив з давнього
боярського роду Галичини, одному з предків
якого король Лев Данилович надав шляхетську грамоту. Мама Софія також походила із
древнього роду, предки якого згадуються у
документах XIII ст.
Роман початкову освіту отримав вдома, а
гімназіальну  у Львові і Кракові. Після закінчення гімназії вступив до війська, але через
незадовільний стан здоров’я військової служби не закінчив. З 1883 до 1887 року вивчає
право у Кракові і Бреславі. У 1888 році
отримує ступінь доктора права. Батько мріяв
бачити Романа або військовим, або правником. Проте в Романа була своя мета. Ще у 9літньому віці він заявив мамі, що буде
священиком і наполегливо крокував до своєї
мети, незважаючи на будь-які перешкоди. 25
травня 1888 року доктор права Роман
Шептицький стає монахом Чину Святого
Василія Великого у Добромилі, прийнявши
чернече ім’я Андрей. На священика був
висвячений у Перемишлі 3 вересня 1892 р.
єпископом Юліаном Пелешем, а першу свою
Службу Божу відправив 11 вересня у рідному
селі Прилбичах. Продовжуючи навчання,
здобуває у Кракові докторські ступені з
філософії і богослов’я. 17 вересня 1899 року
одержав від папи Лева XIII номінацію на
єпископа Станіславівського, а через рік,
21.10.1900 р., його було призначено Митрополитом Галицьким, Архієпископом Львівським та Кам’янець-Подільським. З цього часу
починається багатолітня подвижницька праця
Велета Духу. Він добивається призначення
єпископів для українських поселенців у США
і Канаді, у Палаті Панів у Відні піднімає
питання про створення українського університету у Львові, зустрічається з цісарем
Францом Йосифом І, вимагаючи рівних прав
для українців Австро-Угорської монархії. На
період його правління випало дві світові
війни. У час російської окупації Галичини 18
вересня 1914 р. Шептицький був заарештований і вивезений спочатку до Києва, а потім
його тримали в Новгороді, Курську і Суздалі
до 1917 р. Під час повернення до Львова він
призначає в Петрограді студита Леоніда Фе4

дорова екзархом для росіян греко-католиків, а в
Києві  о. Михайла Цегельського для України.
Не шкодувала його і польська влада. За
підтримку зміни влади в Галичині Андрей
Шептицький був інтернований у своїх
палатах від 19.11.1918 р. до грудня 1919 р., за
виступи на захист самостійності України 28
вересня 1923 р. був заарештований польським
урядом, і лише завдяки втручанню Папи Пія
ХІ Митрополита було звільнено в січні
1924 р. У своїх посланнях він засуджує штучний голодомор в Україні, виступає проти
нищення польським урядом православних
церков на Холмщині, Підляшші, Поліссі,
Волині. Завдяки його зверненню до Ватикану
Польща припинила цей вандалізм. У часи
німецької окупації Андрей Шептицький протестує проти знищення євреїв. Він, ризикуючи життям, пише протестного листа «Не
убий!» до шефа гестапо Гіммлера, дає розпорядження монастирям переховувати жидів, а
декого із них переховував у своїй резиденції.
Неоціненний вклад Митрополита Андрея
Шептицького у розвиток української культури та освіти. Він заснував Національний
музей (1905 р.), придбав приміщення для
художників, де розмістилася художня школа
О. Новаківського, виділяв стипендії представникам різних професій. У 1903 р. Шептицький заснував Народну лічницю, яка перетворилася на велику сучасну лікарню. Він підтримував «Просвіту», «Рідну школу», «Пласт»,
бурси для гімназійної та ремісничої молоді. І
народ, а особливо молодь, відповідала своєму
пастиреві взаємною любов’ю, пишучи йому
привітальні листи на іменини та уродини.
Помер український Мойсей 1 листопада
1944 р., прорікши майбутнє України: «Наша
церква буде знищена, розгромлена большевиками. Але держіться, не відступайте від
віри, від святої Католицької Церкви. Тяжкий
досвід, який впаде на нашу Церкву, є
хвилевий. Я виджу відродження нашої Церкви. Вона буде гарніша, величніша від давньої
та буде обнімати цілий наш народ!
Україна увільниться зі свого упадку та
стане державою могутньою, з’єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим високорозвиненим державам. Мир, добробут,
щастя, висока культура, взаємна любов і
згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я
кажу, тільки треба молитися, щоби Господь
Бог і Мати Божа опікувалася все нашим
бідним замученим народом, який стільки
витерпів, і щоб ця опіка тривала вічно.
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Прощаюся з вами. Будьте сильні і стійкі у
вірі, витривалі і ревні у служінні Господу

Богу! І більше мого голосу не почуєте – аж на
страшному суді».

ЗАВДАННЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
На основі пастирських послань можна
сформувати цілу систему виховання та
навчання молоді, розроблену Митрополитом
Андреєм. Ще у 1899 році, ставши єпископом
Станіславівським, у своїх перших пастирських посланнях до вірних та до духовенства
він наголошує на потребі освіти: «Нарід,
котрий має учених, здобуває собі у інших
признаннє і честь, і люди з ним рахуватися
мусять». І далі закликає: «Здобувайте собі
освіту, браття мої рідні, працюйте над нею
наполегливо, цініть її, лише пам’ятайте, що
наука правдива не може противитися науці
Христовій, як правда правді противитися не
може…». Молодим 34-річним єпископом він
сформулював і основну концепцію освіти, яка
є актуальною й сьогодні і ставить завдання
перед вчителями: «Ви, що працюєте безпосередньо над вихованням молоді, дбайте про
просвітлення їх розуму, але не менше про
облагородження їх сердець. Давайте молоді
таку освіту, котра би їх навчила не тільки
теорії, але також і практики життя. Учіть їх
жити. Спрямовуйте їх бажання і охоту до
того, що є основою багатства і сили народної.
Нехай вже молоді діти вчаться любити свою
землю, нехай вчаться діти при ній працювати,
нехай майбутні покоління візьмуть у свої
руки торгівлю і промисел, бо слабим завжди є
те суспільство, що свого промислу не має;
убоге суспільство, в якому торгують чужинці.
Не те суспільство щасливе і багате, котре
численних має теоретиків, а те, котре в
кожному напрямі самодостатнє. Виробляйте в
молоді самостійність, індивідуальність, учіть
їх більше розраховувати на себе, ніж на
інших…». Читаючи ці рядки, складається
враження, що йдеться про наш час. Ті
завдання, які поставив Андрей Шептицький
перед учителями ще 110 років тому, настільки сучасні, що здається, що це сьогодні він
дає настанови нам, учителям. Він розуміє, що
виховати доброго християнина, патріота
свого народу чи просто добру, люблячу
людину є надзвичайно важко: «Виховання –
це справа не тільки надзвичайно важлива, але
і надзвичайно трудна. Слушно названа вона
«мистецтвом мистецв» і «знанням всього
знання». Незважаючи на це, він ставить
перед всіма, хто має стосунок до виховання, 
учителями, катехитами, священиками, роди-

ною,  надзвичайно високе і відповідальне
завдання: «Виховання повинно зробити з
людини святого громадянина небес, товариша
Ангелів і всіх Святих у небі». А тому і до
виховників ставляться високі вимоги.
Передусім це любов до дітей: «Любов до
душ тих малих – це перша його (катехита)
прикмета. Вона навчить його знайти шлях до
сердець, знайти способи, вислови, які діти
легше розуміють і приймають». Якщо
виховник чи вчитель хоче, щоб те, чого він
вчить, дійшло до душі дитини, то він не має
подавати свій предмет як просто констатацію
фактів і подій, як сухий виклад матеріалу. В
цьому разі дитина не буде любити ні вчителя,
ні виховника, ні того предмета, який він
викладає. «Нещасна та дитина, що попадеться
в руки катехита – бюрократа, що своєю
наукою мучить, нудить, зражує, що кожну
річ, якої лише діткнеться, представить у
формі такій відражаючій, такій прикрій, що і
слухати не хочеться». Але ця любов до дітей
має бути чистою, справедливою, критичною,
такою, щоб застерігала дітей перед злом і
вела лише до добра, а при потребі й
допускала покарання за погані вчинки.
«Важлива річ для катехита – вміти згуртувати
коло себе дітей. До цього передусім
причиниться щира любов, така любов, що
зуміє застерігати перед злом, а навіть і
карати. Дивитись крізь пальці на промахи і
все прощати – це не є любов! Чим чистіша
любов до ближнього, тим вона успішніша у
праці виховника». Крім того, щоб діти поважали і любили свого виховника, він мусить
бути для них зразком вихованої, доброзичливої, справедливої людини. «А передусім
подавайте добрий приклад молоді своїми
власними вчинками».
Унаслідок багатолітньої праці над вихованням молоді Митрополит розробив цілу
систему виховної роботи, яка включає в себе
принципи та елементи виховання. Розглянемо
їх докладніше. Але при цьому пам’ятаймо, що
ці принципи та елементи сформульовані
людиною духовного стану, а тому і метою
виховної роботи є виховання доброго
християнина. Митрополит хотів «бачити цілу
українську молодь так виховану, щоби з неї
можна вибрати добрих, а то й знаменитих
кандидатів духовного стану».
5
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І. ОСНОВИ ВИХОВАННЯ
На основі мети виховної роботи Митрополит формулює головні принципи виховання:
1. Збереження невинності (безгрішності) молоді.
2. Плекання чесноти покори.
3. Плекання чеснот мужності і жертовності.
4. Плекання високих ідеалів.
5. Плекання молитви.
1. Збереження невинності молоді
Митрополит Андрей вважає, що збереження невинності – це основне завдання
виховання. Адже людина, яка зберігає від
моменту свого хрещення безгрішний спосіб
життя, ніколи не буде здатна заподіяти зло
іншій людині. Досягнути цього можна
шляхом виховання у молоді ненависті до
гріха. «Ненависть до гріха – морального
зла, Божої образи – є, очевидно, основою
всієї християнської проповіді й всієї праці
виховання молоді». Часто дорослі говорять,
що неможливо жити, не згрішивши. Цю
думку сприймають і діти, а тому вважають,
що гріх допустимий для кожної людини і не
приносить великої шкоди. А молоді треба
говорити, що людина має прожити життя
без тяжкого гріха, а дорога покаяння є
надзвичайно важкою. Діти мусять знати, що
ті щоденні помилки, яких вони не можуть
уникнути, не є важким гріхом, але якщо їх
не виправлено, то вони можуть до нього
призвести.
Моральне виховання дитини має бути
нерозривне з її фізичним вихованням. «Бо,
щоби дитина виховалася культурною
людиною, треба передусім, щоби привикла
до охайності і розуміла різницю між тим
брудом, якого неможливо уникнути при
роботі і в житті, та тим брудом, з яким не
можна людям показатися на очі». Моральне і
фізичне виховання дитини треба проводити
одночасно і від найменших років життя.
«Отже, в тих самих роках, в яких дитина
вчиться оминати калабані болота й уважати,
щоб не впасти в гноївку чи клоаку, мусить та
сама дитина вчитися оминати все те, що
може бути тяжким гріхом».
2. Плекання чесноти покори
Виховання чесноти покори Митрополит
ставить на перше місце, оскільки ця чеснота
усуває таку гріховну рису характеру, як
гординя та бажання вивищувати себе перед
іншим. Він пояснює, що покора  це не
зовнішнє упокорення. Покора показує, ким
є людина насправді, її справжнє становище,
«не слід себе вважати кимось іншим, ніж
6

тим, хто в дійсності є». Всі таланти, матеріальні статки і взагалі все, що має людина,
це не її заслуга, все це дано Богом, все це
Божі дари. «Скажи, дорогий брате, що
маєш? Що є «твоє»? Подумаєш про хату,
про ґрунт, про одежу, може, про гроші,
зложені у скрині? Брате! Ти помиляєшся;
помиляєшся й тепер, коли про це думаєш,
помиляєшся й тоді, коли кажуть, що воно
твоє. У дійсності воно не твоє; воно тільки
тобі позичене і не знати, на як довго.
Видиш сонечко на небі, хто знає, скільки
разів воно для тебе ще зійде. Хто знає, чи,
заким настане літо, осінь, зима, друга весна,
не прийдеться тобі всьо то покинути, і
підеш у чужий, а наскільки чужий, у
далекий, а наскільки далекий край, і з цего
усього нічого не забереш з собою. Усьо то
«твоє» перестане бути «твоїм», перейде в
чужі руки; тобі з того лишиться тісна
домовина і убога одіж, і то ще стане кормом
хробаків, а твоя душа піде перед справедливого суддю – не дай Боже, з порожніми
руками – без добрих діл». Виховати чесноту
покори означає виробити в людині любов
до правди, бажання пізнати себе самого,
страх перед гордістю і непомірними амбіціями. Сформувати цю рису характеру
людини є надзвичайно важко, а тому й починати її прищеплювати треба з найменшого віку дитини.
Оскільки «покора є не що інше, як правда, застосована до суду про себе самого», а
правда завжди веде до Бога, то і виховання
чесноти покори є одним із найважливіших
напрямів християнського виховання.
3. Плекання чеснот мужності і
жертовності
У чому ж полягає суть цих двох чеснот?
Митрополит пише: «Християнська мужність, себто мужність, яку дає Божа
благодать і святий Дух, полягає в тому, що
людина опановує страх серця і жаль за тим,
чого людині треба, в переконанні, що все те
Бог дасть. Яка ж це важлива прикмета в
таких часах, як наші!». Ця чеснота означає
мужність відстоювати віру, у справедливих
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вчинках; мужність говорити правду;
мужність відкинути спокуси; мужність не
міняти думки залежно від зміни обставин;
мужність відстоювати свої ідеали; мужність
переборювати труднощі; мужність захищати свою Вітчизну, край, родину, людину.
Все це вимагає і жертовної самовіддачі,
тобто ці дві чесноти є взаємопов’язані. І
саме ці чесноти є необхідними для виховання героїв, готових захистити свою
Батьківщину, віру чи ближнього, жертвуючи навіть своїм життям. «Опановувати
неспокій серця, зберігати рівновагу і спокій
мислення і поведінки, не міняти через
труднощі раз вибраної дороги, витривало
боротися з труднощами, вірно виконувати
обов’язки і мужньо відштовхувати спокуси
малодушності і імпульсивності – все це
прикмети, які можуть породити героїв.
Саме таких людей треба батьківщині на
кожній посаді. А для виховання таких людей
потрібна і ясна дорога християнського
життя, ясно визначених обов’язків і твердої
непохитної волі ці обов’язки будь-що-будь
виконати, навіть жертвуючи своїм власним
добром». Людина здатна на мужні вчинки,
якщо їй притаманна любов до ближнього, а
отже, і до Бога.
4. Плекання високих ідеалів
Однією з найважливіших справ для
виховання героїв є плекання у молоді
високих ідеалів. Високі ідеали можуть бути

різні: ідеал наукової праці, ідеал ідейної
праці для родини і батьківщини, ідеал праці
учителя чи виховника, патріотичні ідеали…
Але найвищим ідеалом, від якого залежить
реалізація всіх інших, є ідеал бути добрим,
досконалим, великим християнином. «Під
плащиком якоїсь ідеї може скриватися
просте бажання вигідного і приємного
життя. Найвищі і найкращі патріотичні
ідеали, якщо сам патріотизм не є похристиянськи зрозумілою любов’ю до свого
народу, може бути тільки матеріальним
бажанням
робити
на
патріотизмі
якнайліпші інтереси»!
5. Плекання молитви
Наступною рисою, яку потрібно виховувати у молоді, є необхідність молитви. «А
кожне слово (молитви) – важливе, кожне
слово є дверима до неба; підносить душу
від болота матеріального життя і щоденної
злоби, біди і нужди до чогось вищого,
святого, чистого, ідейного, до Бога – до
того життя, що нам його дає благодать Ісуса
Христа». Дає Митрополит відповідь і на
запитання: «За що має молитися молодь?».
«Не знаю чи може бути кориснішим звичай
для християнських виховних інституцій, як
часте бажання, рекомендоване наймолодшій молоді у формі прохання, молитви за
Божу мудрість, за святість, за жертовну
велику любов до батьківщини».

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ВИХОВАННЯ
Визначивши мету і завдання християнського виховання, Митрополит Андрей визначає й
елементи виховання:
1. Суґестія.
2. Навчання.
3. Християнська атмосфера.
1. Суґестія
Саме слово «суґестія» із латинської означає дослівно «навіювання». У широкому
розумінні суґестія означає вплив на дитину
оточення, в якому вона проживає. Головні
частини суґестії:
а) родина;
б) вулиця, школа;
в) особистий вплив поодиноких людей, прочитаної книжки або якоїсь незвичайної події в
житті.
Цілком очевидно, що найбільший вплив на
виховання дітей має родина. «Душа дитини –
є той м’ягенький віск, з котрого всьо можна
зробити. Кожне слово родичів і всьо, що ди-

тина видить і чує, вбивається в молоденьку
пам’ять і лишається на ціле життє». Тому і
основна відповідальність за виховання дітей
лежить на батьках. «А пам’ятайте, християнські родичі, що Ви перед Господом Богом і строго зобов’язані дбати та працювати
над вихованням своїх дітей! Пам’ятайте і те,
що ваша хата є першою і найважливішою
школою, в якій діти Ваші мають навчатися
любити Бога і людей». Цей обов’язок покладається на батьків за природним правом
народження дітей. «За природним правом виховання дітей є правом і обов’язком батьків.
Бо виховання є неначе продовження народження. Ті, що привели на світ через народ7
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ження дитину, в першу чергу відповідають за
її виховання, і сама природа вимагає, щоби
батьки цей обов’язок виконували». Покладаючи обов’язки виховання дітей на батьків,
треба, щоб і батьки були виховані у християнському дусі, дотримувались основ
християнської моралі. «Від родини зачнім
працю над поправою цілого життя»,  закликає Митрополит. Адже виховання дитини
залежить від тої моральної атмосфери, яка
панує в родині, від взаємовідносин між
батьками, від ставлення батьків до дітей.
«Щаслива та дитина, для якої першим словом
матері – слово любові, що облагороднює
серце!.. Візьме мати дитину, що плаче,
пригорне її до серця і скаже лише: «Бог
добрий»,  а дитина вже заспокоїлась. ..
І не знати, чи то любов неньки дає їй той
супокій, чи то той добрий Бог, що в небі, що
як Отець, опікується усім сотворінням…
Але при цьому дитина уже навчилася, що
в небі, десь там високо є хтось.
Хто? – не знає. Але знає, що є хтось, що
про нього сказала мати, що Він добрий.
Іще не знає про це дитина, а вже несвідомо
серце її відчуває й учиться, що світ не є чимсь
злим, що є хтось добрий на світі! Що вона, дитина, не серед ворогів, а серед братів-друзів.
А навпаки: якою нещасливою почувається
дитинка, що вже за першим разом, коли її
щось на світі заболить, зараз почує від матері
проклін, відчує злість!
Її ж маленьке серце не знає злого, а вже
наповнюється гіркотою злості й ненависті!
І те маленьке серце вже привикає бачити
біля себе ворогів та бажати їм лихе!
І те молоденьке серце вже сповнюється
тим хаотичним почуттям боротьби і ненависті, що розділяє народ, людей, рідних братів на самолюбні одиниці, настроєні ворожо
одні до одних»!
Митрополит застерігає батьків: «Ви, родичі, пам’ятайте, що кілько дасте любови дітям
замолоду, тілько они віддадуть Вам на
старість».
Другим чинником суґестії є середовище
поза родиною – вулиця, школа, недобрі старші товариші, світ зі всім своїм злом. У цьому
разі завданням виховника є зменшувати
погані впливи оточення і сприяти позитивним
впливам, виховувати інстинкт відпору злу.
Цього можна досягти, вказуючи на подальші
сумні наслідки спочатку малого зла, яке
приймається добровільно.
Оскільки основна відповідальність за
виховання дітей покладається на батьків, то і
тоді того, як навчати і виховувати дітей,
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мусять вирішувати батьки. «Передовсім треба
Вам знати, що про виховання дітей у першу
чергу рішають батьки: вони мають право,
вони мають обов’язки та й  по правді та
справедливості – повинен бути такий лад, аби
батьки рішали про школу, про вчителя, про
науку, про віроісповідання того вчителя й тієї
школи». Митрополит зобов’язує душпастирів «нагадувати батькам, що школа, яка
виховує їх дітей, є інституцією, яка передусім
повинна залежати від них. Учні народних
шкіл є передусім їх дітьми, а лише в другу
чергу – громадянами держави». Отже, батьки,
беручи участь в організації навчання і виховання дітей в школі, впливають і на шкільне
оточення, в якому перебуває їхня дитина.
Одним із елементів суґестії, вважає
Митрополит, є особистий вплив людей,
якоїсь прочитаної книжки чи якоїсь незвичайної події в житті дитини. Добре, якщо
на життєвому шляху дитини зустрінеться
праведна людина. Добре, якщо в руки дитини
потрапить гарна книжка. А якщо ні?
Найбільший вплив на розвиток людини
мають зовнішні події. Деколи ці події непомітні, але вони можуть визначити напрям
усього життя. Ці події не завжди є добрими і
щасливими. Як пише Митрополит, деколи
вони мають «зовнішній вигляд великих нещасть, тяжких хрестів, хоч в дійсності є
завжди дуже дорогоцінними діамантами
благодаті».
Отже, завданням доброго виховника є
навчити молодь «так сприймати усі обставини життя, щоб вони удосконалювали душу.
Він збільшує в них позитивні елементи,
усуває негативні, а особистий вплив і науки, і
намови старається так в житті застосувати до
душі, щоб душа знайшла тоді, коли їй треба,
все те, що дає їй добре виховання».
2. Навчання
Другим елементом виховання є навчання.
Навчання мусить мати позитивний вплив на
людину, але для цього потрібно дві умови:
навчання має вести до пізнання правди і
одночасно з навчанням повинні розвиватся воля і серце дитини. «Якщо наука не веде до
знання правди або якщо однобічна чи одностороння, тоді вона представляє тільки частину
правди з якимось, хоча б мовчазним, запереченням дальшої чи вищої правди. Така наука
може принести людині справедливу шкоду».
Добре навчена людина, добрий фахівець
не завжди є людиною вихованою, ідейною.
Тобто навчання і виховання є взаємопов’язані
й мають проводитись одночасно.
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Одним із способів отримання знань є
читання книжок, а в сучасному світі – отримання відомостей з величезної кількості
засобів масової інформації. Всі, хто має
стосунок до виховання молоді, мусять звертати пильну увагу на те, яку інформацію
отримують діти. За словами Митрополита:
«Одна погана книжка може за короткий час
знищити досягнення довголітньої праці». А
що вже говорити про наш час, коли діти
годинами не відриваються від телевізора,
коли їх неможливо відірвати від комп’ютера.
Це вже «є нездоровою пристрастю душі». А
будь-яка пристрасть є гріхом. «Одне тільки
знання вартісне, то те, що облагороднює
людину, веде її до Бога, вічного спасіння».
3. Християнська атмосфера
Вирішальний вплив на розвиток дитини має
християнська атмосфера, створена християнською родиною. На перше місце Митрополит
ставить спільні молитви всієї родини. «Нехай
ціла родина – батько, мати, діти і всі члени
родини – спільно щодня відмовляють молитви,
якщо можливо, то ранком і увечір». Спільні
молитви є важливі не тільки тому, що Ісус
Христос обіцяв бути з тими, що зібралися в
ім’я Його, але й тому, що такі молитви
об’єднують родину. «Вже через те саме, що Ви
спільно клякнете перед хрестом, буде Вам з
дня на день пригадуватися й сердечний
зв’язок, що Вас об’єднує. А це вже немало
спричиниться до любові та злагоди в родині»!
І далі Митрополит говорить: «Бо думаю так:
де християнська родина кожного дня ранком і
ввечір разом молиться до Господа Бога, хоч би
деколи й дійшло між ними до якоїсь сварки чи
незгоди, то спільна молитва все виправить».
Засобом, який об’єднує родину, є також і
спільні читання релігійних книжок. Наявність
в хаті ікон, побожної літератури, відсутність
злословлення, прокльонів і сварок є зовнішніми ознаками християнської родини, які
створюють християнську атмосферу. «Аж
страшно дивитися, як то люди клянутьпроклинають навіть і дітей своїх, часто без
найменшої причини. Ой, якби то щезли усі ті
прокльони, яких стільки буває в житті
християн. Якби то християни відучилися вже
нараз клясти. Якби то зрозуміли, що з серця
комусь щось злого бажати може бути тяжким
гріхом. Спересердя когось заклясти також
може бути тяжким гріхом». Митрополит
застерігає батьків: «нехай батьки розуміють,
що прокльони в присутності дітей є не тільки
подвійним гріхом, але гріхом незрівнянно

важчим, ніж ті самі прокльони, не поєднані зі
спокусою дітей».
Сприяють створенню християнської атмосфери спільні відвідування церковних Богослужінь у неділі та свята, спільне приймання святих Тайн. Також об’єднують родину і
такі Богослужби, як посвячення хати,
парастас за померлих у родині, Служба Божа
в якісь пам’ятні для родини дні. Батьки не
мають подавати поганого прикладу, а виховувати в дітей християнські ідеали: «Мудрі
батьки повинні свідомо виробляти в дітях
вищі ідеали християнської праведності і
святості, жертвенної служби Богові й Церкві,
щирої та жертвенної любові до батьківщини».
І в цьому батькам мусять надавати допомогу
як священики, так і вчителі. Митрополит
закликає їх до співпраці: «Важлива річ –
щоби по змозі підтримував він (священик)
якнайкращі стосунки з тими, що є провідниками у громаді. Між ними учитель чи
взагалі учительське діло займає перше місце,
їх вплив на громаду, а передусім на шкільну
молодь є обставиною, на яку кожний
душпастир мусить зважати і через яку може
зробити багато добра на парафії».
«Коли стоїте перед громадою людей у
школі, коли катехизуєте в церкві, коли маєте
перед собою людські істоти від малих дітей
до доростаючої та старшої молоді – чи ж Вам
не видається, всечесні отці, що маєте перед
собою неограничені спроможності? Маєте
ріллю, яку треба справити й засіяти; зерно
добірне, бо просто з неба походить. У відповідний спосіб, у відповідну хвилину кинете в
добре справлену ріллю, напевно, принесе
обильні сходи».
Тож всі разом – душпастирі, учителі,
батьки, громада – працюймо так, щоб наша
праця принесла щирі, багаті і корисні плоди
на ниві виховання нашої молоді.
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Ярослава Баранич

Сокільський рух на Дрогобиччині
Положення про молодіжне товариство «Сокіл»
1. Загальні засади
1.1. Молодіжне товариство «Сокіл» об’єднує
систематичною працею з дітьми.
у своїх рядах, на добровільній основі, доро1.4. У своїй діяльності «Сокіл» керується цим
стаючу українську молодь (від 6-го до 18-го
Положенням, Основами Сокільства, інструкроку життя включно) і виховує її в українціями та розпорядженнями координаційної
ському патріотичному дусі, як свідомих,
ради товариства, нормативними докуменчесних і працьовитих людей, добрих громатами органів освіти та комітетів у справах
дян, відданих українців-державників, вихосім’ї та молоді, Конституцією України та
ваних світоглядно на національно-істориччинним законодавством.
них традиціях і засадах християнської моралі 1.5. Виховна праця в «Соколі» відбувається у
та на державних ідеалах, виплеканих українгніздах та роях. Ця робота ведеться методом
ською нацією протягом довгих століть.
самовиховання і під контролем досвідчених
1.2. Сучасний «Сокіл» успадковує кращі
виховників та інших керівних членів
традиції
українського
молодіжного
товариства.
товариства «Сокіл», яке було засноване у
1.6. «Сокіл» створюється в навчально-виховЛьвові в 1894 році та національноних закладах України з учнів і студентів
патріотичних товариств «Січ», «Пласт»,
професійно-технічних училищ та інших
«Луг».
навчальних закладів I–II рівнів акредитації.
1.3. Діяльність товариства має демокра1.7. Засновниками «Сокола» є учнівська рада,
тичний, гуманний характер і спрямована на
районна, обласна Конференція членів та виформування в дітей національної свідоховників товариства. Координацію діяльномості, духовності, патріотизму, основ мості товариства, науково-педагогічне та меральності, позитивного соціального досвіду,
тодичне керівництво його роботою здійснюфізичної досконалості, працелюбності, вірють органи освіти і комітети у справах сім’ї
ності ідеям незалежності і соборності Україта молоді.
ни. Виховний ідеал українця-державника
1.8. Положення приймається на установчій
«Сокіл» намагається осягнути постійною та
конференції товариства «Сокіл».
2. Основні напрями діяльності товариства
2.1. Вивчення і відродження кращих традицій
гійних, політичних, економічних і соціаль«Сокола», українських національно-патріоних переконань.
тичних, молодіжних, дитячих товариств та
2.6. Залучення членів товариства до корисних
організацій. Розвиток та урізноманітнення
трудових справ.
форм їхньої діяльності.
2.7. Залучення членів товариства у клуби,
2.2. Виховання членів товариства на ідеях
спортивні, туристсько-краєзнавчі гуртки та
свободи, рівності, доброти, національної і
об’єднання.
особистої гідності, шанування родинних
2.8. Налагодження різних форм спілкування з
зв’язків, формування працелюбності, взаєукраїнською молоддю за межами України,
модопомоги і самодисципліни.
співпраця із спорідненими товариствами як
2.3. Виховання національної самосвідомості
в Україні, так і за її межами.
членів товариства на основі християнських
2.9. Формування у членів товариства дбайличеснот: честі, доброти, пошани до батьків,
вого ставлення до суспільного і державного
милосердя.
багатства України, її природи, пам’яток
2.4. Глибоке вивчення історії України та істокультури, старовини, виховання господаря
рії Українського війська.
на своїй землі.
2.5. Прищеплення членам товариства любові
до рідної мови, віри, звичаїв, до національних ідеалів предків, їхніх моральних, релі-
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3. Форми роботи товариства
3.1. Із врахуванням структури сучасної
ної ініціативи або на основі відповідних
української національної школи, інших тиугод із зацікавленими в їхній діяльності.
пів навчальних закладів «Сокіл» засноПедагогічне керівництво здійснюють педавується як триступенева структура:
гоги навчальних закладів.
3.5. Залежно від віку дітей (Соколята, Молоді
– Соколята – 611 років,
Соколи, Соколи) діяльність членів «Со– Молоді Соколи – 1214 років,
кола» організовують за такими напрямами:
– Соколи – 1518 років.
–
національно-історична діяльність і про3.2. У перспективі можливий перехід на двосвітництво (вивчення історії України,
ступеневу структуру «Сокола»:
вікторини, уроки пам’яті, тематичні вечори,
– Соколята – 611 років,
зустрічі, круглі столи з відповідної темати– Соколи – 1218 років.
ки, догляд за могилами, допомога борцям за
3.3. Практикуються різні форми залучення
волю України тощо);
дітей до «Сокола»:
–
спортивно-оздоровча діяльність (змагана) позакласна (групова) форма організації
ня, Сокільські забави, Козацькі забави,
«Сокола»;
спортивні випробування тощо);
б) гурткова та клубна форма організації
–
туристсько-краєзнавча діяльність (похо«Сокола»;
ди,
мандрівки, табори, змагання тощо);
в) організація соколиних гнізд за місцем
–
культурно-просвітницька
діяльність (конпроживання;
курси,
фестивалі,
ігри);
г) змішана форма організації «Сокола»;
– інтелектуально-пошукова діяльність члеґ) організація «Сокола» у формі пластових
нів товариства (інтелектуальні ігри, конкургуртків
(при
«Соколі» створюються
си, організація олімпіад, клубів за інтересами);
пластові гуртки);
–
діяльність у сфері милосердя (відвідини,
д) козацько-січова форма організації «Сокола
допомога,
вітання, збір коштів та речей з
(при «Соколі» створюються козацько-січові
передачею
їх тим, хто цього потребує);
гуртки, об’єднання);
– економічно-господарська діяльність (ствое) експедиційна форма діяльності «Сокола»
рення умов для самостійної праці дітей:
(при «Соколі» діють експедиційні загони
гуртки, майстерні, кіоски для реалізації
Всеукраїнського руху учнівської молоді
власної продукції, шкільні кооперативи, шко«Моя земля – земля моїх батьків»).
ли бізнесу, заснування кредитних спілок).
3.4. Виховники в «Соколі» працюють з влас4. Члени товариства, їхні права та обов’язки
4.1. Членами товариства є учні загальноосвіторганів товариства всіх рівнів;
ніх шкіл усіх типів, ІГГУ та професійно– вносити пропозиції до керівних органів «Сокола», що стосуються діяльності товариства;
технічних училищ, студенти вузів ІІІ
– брати участь у їхньому обговоренні;
рівнів акредитації віком від 6 до 18 років,
– одержувати інформацію, матеріальну та
які на добровільній основі виявляють баіншу допомогу від «Сокола»;
жання працювати за програмою товариства.
– займатись діяльністю, передбаченою цим
Членство в товаристві індивідуальне.
Положенням;
4.2. До товариства входять почесні та колек– вільно виходити з товариства.
тивні члени з правом дорадчого голосу.
4.5. Члени товариства зобов’язані:
Почесне звання присвоюють районна та
– бути чесними, правдивими і дисциплінообласна конференції «Сокола».
ваними, сумлінно вчитися, завжди і скрізь
4.3. Колективними членами товариства можуть
дотримуватись громадської етики, не бути
бути класи (групи) або окремі молодіжні
байдужими до порушення членами «Соорганізації: «Пласт», «Січ», «Джура», «Молокола» цього Положення;
да Просвіта» та інші, які визнають Положення про товариство «Сокіл». Колективному – ретельно виконувати свої доручення,
гордитись членством у «Соколі»;
членові товариства видається відповідне
–
дбати про престиж товариства;
посвідчення. Ухвалу про видачу такого по– вести здоровий спосіб життя.
свідчення приймає конференція «Сокола».
4.4. Члени «Сокола» мають право:
– обирати і бути обраними до керівних
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5. Організаційна структура товариства
5.1. Первинним осередком «Сокола» є соков) на правах малої учнівської ради навлине гніздо, яке створюється за місцем
чального закладу звітує про свою роботу
навчання (проживання). До складу гнізда
перед
вищим
органом
учнівського
входить не менше 5 членів. Гніздо скласамоврядування навчального закладу або
сама може виступати таким;
дається з 57 членів. Гнізда об’єднуються в
г)
організовує урочисті посвяти в Соколята,
рої. До складу роїв входять 35 гнізд. Керує
Молоді
Соколи, Соколи;
гніздом – гніздовий, роєм – ройовий.
ґ) на правах малої учнівської ради вирішує в
5.2. Станиця «Сокола»:
установленому порядку питання життя та
а) у навчально-виховних закладах діють стадіяльності членів товариства в навчальному
ниці «Сокола», які об’єднують в своєму
закладі;
складі гнізда, рої;
д)
вносить пропозиції керівництву навчальб) координує роботу станиці Сокільська рада,
ного
закладу щодо удосконалення практики
яку очолює голова із членів «Сокола» або
діяльності «Сокола»;
виховник товариства;
е) інформує керівництво закладу про свою
в) Сокільська рада складається з голови
роботу.
(станичного), заступника голови (станич5.2.2.
Керівництво навчального закладу:
ного), ройових, виховників;
а)
надає
підтримку в роботі товариства
г) Сокільська рада станиці проводить свої
«Сокіл»;
засідання, на яких розглядає поточні пиб) визначає серед педагогів виховників
тання роботи «Сокола», вона веде необхідтовариства (за їхньою згодою);
ну документацію (річні та квартальні плани,
в) створює необхідні умови для роботи товапротоколи засідань, Сокільський літопис);
риства: матеріальні, моральні, правові та
ґ) Сокільська рада обирається на один рік
інші;
конференцією членів «Сокола».
г)
призначає відповідального з серед керів5.2.1. Сокільська рада:
ників закладу за діяльність «Сокола» як в
а) спрямовує та координує виховні дії та органавчальному закладі, так і за місцем пронізаційне життя гнізд і роїв, узгоджує
живання членів товариства.
роботу Соколят, Молодих Соколів, Соколів;
б) звітує про працю станиці в районній координаційній раді «Сокола»;
6. Районна координаційна рада:
6.1. Очолює координаційну раду учень із
6.5. Готує кадри виховників для роботи з дітьми.
членів «Сокола» або виховник товариства.
6.6. Організовує консультативно-методичну
6.2. До районної координаційної ради входять
допомогу дитячо-юнацькому активу, предголови сокільських рад (станичні) навчальставникам громади, які беруть участь у
но-виховних закладів, виховники товариства.
роботі «Сокола».
6.3. Планує роботу на рік та поквартально,
6.7. Залучає до роботи з дітьми працівників
веде протоколи засідань, проводить не рідосвіти, культури, громадськість населених
ше, як один раз в два місяці засідання, один
пунктів.
раз в рік скликає конференцію членів
6.8. Ініціює створення відповідної матеріаль«Сокола» та виховників товариства.
ної бази для діяльності «Сокола».
6.4. При організаційній допомозі відділу осві6.9. Члени координаційної ради ведуть
ти та відділу в справах сім’ї та молоді,
просвітницьку роботу про діяльність «Соінших зацікавлених в діяльності «Сокола»
кола», його сучасний стан та майбутнє.
організовує та проводить зльоти, таборуван6.10. Голова районної координаційної ради обиня, мандрівки, змагання, конкурси.
рається конференцією терміном на два роки.
7. Обласна координаційна рада
7.1. Обласну координаційну раду очолює го7.3. Із членів обласної координаційної ради
лова з виховників або членів «Сокола», а
обираються
заступники
голови:
з
обирається конференцією виховників та
організаційних питань, навчально-методиччленів товариства.
ної роботи та кадрової підготовки, з питань
7.2. Голова обласної координаційної ради
виховної роботи членів «Сокола».
обирається терміном на два роки.
7.4. Обласна координаційна рада планує свою
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роботу і проводить засідання не рідше
одного разу в квартал.
7.5. Надає допомогу виховним закладам.
7.6. Спрямовує та координує діяльність
районних «Соколів», веде дослідно-експериментальну роботу.
7.7. Вивчає стан функціонування «Сокола» в
області.
7.8. Вносить пропозиції до зацікавлених державних установ та громадських організацій
для удосконалення практики діяльності
товариства.
7.9. Проводить обласну конференцію «Сокола» та обласні зльоти і змагання членів
товариства.
7.10. Вивчає та узагальнює кращий досвід
діяльності «Сокола».
7.11. Готує до друку матеріали з теорії і
практики діяльності товариства.
7.12. Вносить пропозиції до обласного управління освіти та управління в справах сім’ї та
молоді щодо удосконалення практики діяль-

ності дитячих і юнацьких товариств, створених
у навчально-виховних закладах.
7.13. Голова обласної координаційної ради
працює па правах керівника дослідно-експериментального педагогічного майданчика з
організації діяльності «Сокола» у навчально-виховних закладах.
7.14. Обласна координаційна рада співпрацює
із спорідненими дитячими та юнацькими
організаціями в Україні та за її межами.
7.15. Засідання координаційної ради вважається повноважним, якщо в ньому беруть
участь не менше двох третин складу. Ухвали
на координаційній раді приймають простою
більшістю голосів. У роботі координаційної
ради можуть брати участь почесні члени
товариства з дорадчим голосом.
7.16. Голова обласної координаційної ради
товариства «Сокіл» представляє його в державних та громадських структурах України
та за її межами.

8. Статус товариства «Сокіл»
8.1 Товариство «Сокіл» створюється з ініціативи дітей, виховників, керівництва навчальновиховних закладів.
8.2. Товариство має свою атрибутику та символіку.

Голові ради фізкультурнопросвітницького товариства «СОКІЛ»
____________________________школи
Учня (учениці)________________класу
__________________________________
ЗАЯВА
Прошу
прийняти
мене
в
члени
фізкультурно-просвітницького
товариства
«СОКІЛ»______________________________________школи.
Зі Статутом ознайомлений(на), зобов’язуюсь брати активну участь у діяльності товариства.
Бути взірцем у громадському житті та побуті, ходити до церкви, виконувати доручення,
слухатися батьків та допомагати їм.
Нехай мені в цьому допоможе Бог.
« ______ __» ___________________ 20_р.
Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________
Підпис____________________________
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ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підтримки розвитку фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл» на 2011 р.
ПАСПОРТ
підтримки розвитку фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл» на 2011 р.
№
за/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ініціатор розроблення програми

Райдержадміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення програми

Закон України від 16 грудня 1993 р. «Про
фізичну культуру і спорт», розпорядження
голови
райдержадміністрації
від
02.08.2010 р. №259 «Про організацію роботи
щодо формування та затвердження місцевих
бюджетів Дрогобицького району на 2011 рік»
Відділ освіти райдержадміністрації
ФПТ «Сокіл»
Відділ освіти райдержадміністрації
Молодь району
2011 рік

Розробник програми
Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми
Учасники програми
Термін реалізації програми
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі: коштів місцевого бюджету
коштів інших джерел

Районний бюджет Дрогобицького району

10 тис. грн.

Вступ
Програма розроблена на виконання закону України «Про фізичну культуру і спорт»,
розпорядження голови райдержадміністрації від 02.08.2010 р. №259 «Про організацію роботи
щодо формування та затвердження місцевих бюджетів Дрогобицького району на 2010 рік»
І. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма
Районна програма підтримки розвитку фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл» на
2011 р. розроблена відповідно до доручення голови Дрогобицької районної державної
адміністрації.
Програма спрямована на відродження національно-патріотичного виховання молоді,
залучення до фізкультурно-оздоровчої та просвітницької роботи, пропаганди здорового
способу життя, поширення ідей та напрацювань проф. І. Боберського.
ІІ. Мета програми
Залучення молоді до фізкультурно-просвітницької роботи, пропаганди здорового способу
життя, поширення ідей та напрацювань проф. І. Боберського, розвитку мережі ФПТ «Сокіл».
ІІІ. Шляхи розв’язання проблеми
Програмою передбачено проведення районних сокільських ігор, кущових сокільських
вишколів, туристично-краєзнавчого велопробігу, випуск поліграфічної продукції, проведення
семінарів та підсумкової сокільської конференції, виготовлення сокільської форми та
атрибутики.
IV. Інвестиційне забезпечення програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету.
V. Термін виконання Програми – 1 рік.
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VI. Очікуваний результат виконання програми
Реалізація програми дасть змогу забезпечити:
– залучення молоді до фізкультурно-просвітницької роботи;
– втілення ідеї національно-патріотичного виховання в молодіжне середовище;
– інформування громадськості щодо діяльності проф. І. Боберського;
– розширення мережі осередків ФПТ «Сокіл»;
– пропаганду здорового способу життя.
VII. Координація та контроль за ходом виконання програми
Відповідальність за виконання заходів і завдань програми покладається на відповідальних
виконавців. Координацію дій між виконавцями програми здійснює відділ освіти Дрогобицької
райдержадміністрації. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює
головний розпорядник коштів. Звіт про використання коштів програми відділ освіти
райдержадміністрації щоквартально подає в управління економіки та фінансове управління
райдержадміністрації.
VIII. Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми «Підтримки розвитку
фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл» на 2011 р.»
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Обсяг ресурсів, всього,
в т.ч. місцевий бюджет
районні, міські бюджети
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування
кошти небюджетних джерел

2011 рік

Усього витрат на
виконання програми

10.000
10.000
10.000
-

10.000
10.000
10.000
-

-

-

Придбання цінних
подарунків, призів
(спортивного
спорядження) для
нагородження
переможців чотирьох
сокільських вишколів

Всього

Начальник відділу освіти
Дрогобицької районної державної адміністрації

Орієнтовні обсяги
фінансування
тис. грн

Джерела
фінансування

Виконавці

Відділ освіти, ФПТ
«Сокіл»
Районний бюджет

Організація
чотирьох
районних
сокільських
вишколів

Перелік заходів
програми

2011 р. Червень

№
за/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Термін виконання заходу

IX. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми підтримки розвитку
фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл» на 2011 р.

10

Очікуваний
результат

Набуття навичок
виживання в
природних
умовах,
спортивного
орієнтування,
патріотичного,
християнського
виховання

10

О. Марущак
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Статут фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл»
1. Загальні положення
1.1. Фізкультурно-просвітницьке товариство
«Сокіл» – добровільне громадське об’єднання
учнів 6–11 класів, які беруть участь у спортивно-масових заходах, краєзнавчо-дослідницькій роботі з вивчення спортивних традицій, обрядів, виховання в дусі християнської
моралі та своєю діяльністю підтримують цей
Статут.
1.2. «Сокіл» – правонаступник Львівського
«Сокола Батька» 1911 р. та спортивного товариства «Сокіл» 1937 р. Утворюється згідно із
Законами України «Про громадські об’єднання та організації», «Про фізичну культуру і
спорт» та Львівської програми «Національна
школа».
1.3. «Сокіл» є складовою навчально-виховного, фізкультурного, культурного та естетичного виховання учнів школи та діє згідно з
чинним законодавством та Конституцією
України.
1.4. «Сокіл» метою своєї діяльності вбачає:
виховання учнів у дусі християнської моралі,
патріотизму; піднесення рівня національної
свідомості; гармонійний фізичний та духовний розвиток особистості; вчить вести здоровий спосіб життя, популяризує та розширює
знання, уміння та навички, здобуті у школі;
готує юнаків до служби у Збройних силах
України.
1.5. «Сокіл» будує свою роботу на засадах демократизму і самоврядування.
1.6. «Сокіл» має свої атрибути: вимпел,
бланк, клятву та інші реквізити.
1.7. Статут «Сокола» набуває чинності з моменту голосування на загальних шкільних
зборах учнів 611 класів більшістю голосів.
1.8. «Сокіл» може:
– вести листування та встановлювати прямі
зв’язки зі спортивними, фізкультурно-прос-

вітницькими, культурологічними, туристичними та іншими громадськими організаціями
різних регіонів України та за її межами, що не
суперечить
міжнародним
зобов’язанням
України і не підриває її суверенітету;
– брати участь у виступах у пресі, на радіо,
телебаченні, у диспутах, вікторинах тощо;
– брати участь у спортивно-масових заходах,
туристичних походах, спортивних зборах,
товариських змаганнях, залучати своїх членів
до краєзнавчо-дослідницької, громадської та
суспільно корисної роботи;
– делегувати своїх членів або уповноважених
представників на спортивні змагання, збори,
конференції різного рангу;
– надавати методичну та практичну допомогу з організації фізкультурно-просвітницьких товариств;
– від свого імені укладати угоди та договори;
– коли це можливо, надавати матеріальну допомогу членам товариства;
– брати участь у Всеукраїнських та міжнародних спортивних та громадських акціях;
– поповнювати або реставрувати навчальну,
матеріально-технічну та інші бази навчання;
– проводити семінарські та практичні заняття для навчання громадських інструкторів та
суддів із різних видів спорту та присвоювати
їм відповідні звання;
– присвоювати спортивні розряди та звання;
– нагороджувати «Почесними грамотами»
юридичних, фізичних осіб, колективи, організації, які беруть участь в житті товариства.
1.9. Бюджет «Сокола» формується з:
– місцевого бюджету;
– спонсорської допомоги фірм та організацій;
– коштів, виручених при проведенні заходів, організованих товариством.

2. Управління та організаційна структура
2.1. Вищим органом «Сокола» є загальні збори всіх членів осередку школи.
2.2. Загальні збори членів осередку збираються один раз в три місяці.
2.3. У період між зборами керівним органом є
рада, яка збирається один раз в місяць.
2.4. Рішення на загальних зборах приймається
більшістю голосів.
2.5. Структуру «Сокола» складають осередки класів.
2.6. Збори осередку мають право обирати або
переобирати голову свого осередку більшістю
голосів.
2.7. Кожний осередок має право на свою назву.

2.8. «Сокіл» створює виконавчий орган (раду), до якої входять голови осередків.
2.9. Рада вирішує питання діяльності товариства.
2.10. Головою ради є вчитель фізкультури
школи, який здійснює методичне, практичне
та фінансово-господарське керівництво на
громадських засадах.
2.11. Голова ради товариства «Сокіл» має
право укладати угоди та договори, здійснювати фінансово-господарську діяльність.
2.12. Голова ради товариства «Сокіл» звітує
загальним зборам членів товариства.
2.13. Контроль за головою ради з методично-навчальної роботи здійснюється дирекцією школи.
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3. Членство у товаристві
3.1. Членом товариства можуть стати особи,
яким виповнилося 11 років.
3.2. Особа, яка хоче вступити в члени товариства, знайомиться зі статутом товариства,
після цього пише заяву встановленого взірця
на ім’я голови ради.
3.3. Після написання заяви особа приймає
урочисту обіцянку.
3.4. Членство припиняється після подання
заяви або порушення цього Статуту.

3.5. Якщо член «Сокола» закінчив школу, але
й надалі проводить активну спортивно-масову чи дослідницьку роботу в селі, регіоні і не
втратив зв’язок товариством, то він автоматично набуває статусу «Почесного члена».
3.6. Фізичні та юридичні особи, організації,
що фінансово підтримують товариство, автоматично набувають статус «Почесного члена».
3.7. Кожному членові товариства видається
посвідчення встановленого взірця, де фіксується його участь в житті організації.

4. Права членів товариства
4.1. Член товариства має право:
– обирати та бути обраним в керівний склад ради;
– виносити на розгляд зборів будь-які питання,
що стосуються діяльності товариства його
статуту, брати участь в обговоренні цих питань;
– брати участь у заходах, організованих това-

риством або керівними
організаціями
товариства;
– брати участь у виступах у пресі, на телебаченні, радіо;
– нагороджуватися грамотами;
– за активну участь в житті товариства
нагороджуватися «Почесною грамотою».

5. Обов’язки члена товариства
5.1. Член товариства зобов’язаний дотримуватися вимог Статуту та сприяти здійсненню
основних програмних вимог:
– виховуватися в дусі християнської моралі;
– підносити рівень національної свідомості та
патріотизму;
– вести здоровий спосіб життя;
– розширювати спортивні знання, удосконалювати уміння та навички.
5.2. Сприяти згуртованості та дисциплінованості членів.
5.3. Виконувати накази та доручення, покладені на члена товариства вищими органами
товариства.
5.4. Узгоджувати свої дії з інтересами осередку товариства.
5.5. Ходити до церкви, дотримуватися хрис-

тиянських традицій та звичаїв, слухатися
батьків та людей, старших за віком.
5.6. Дотримуватися Статуту товариства.
5.7. За порушення, допущені членом товариства, застосовують перестороги:
– дають зауваження;
– порушення Статуту членом товариства
розглядають на зборах;
– члена товариства виключають за свідоме
порушення цього Статуту.
5.8. Якщо член товариства не виправдав
довіри, заплямував честь, втратив зв’язок з
товариством, то може бути виключений з
нього загальними зборами
(голосуванням) більшістю голосів.
5.9. Посвідчення виключеного члена товариства ліквідовується.

6. Міжнародні зв’язки товариства
6.1. «Сокіл» може вступати в міжнародні
громадські організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати
прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у
здійсненні заходів, які не суперечать міжна-

родним зобов’язанням України.
6.2. «Сокіл» здійснює прямі міжнародні зв’язки із закордонними фізкультурно-просвітницькими, спортивними, культурологічнотуристичними учнівськими організаціями,
науковими та культурними фондами, зі
спортсменами України та світу.

7. Реорганізація та ліквідація товариства
7.1. Діяльність «Сокола» припиняється:
– згідно з ухвалою зборів членів товариства
більшістю голосів;
– на інших підставах, передбачених чинним
законодавством України.
7.2. Ліквідація товариства відбувається приз-

наченою ним ліквідаційною комісією, до якої
переходять всі повноваження з керування.
7.3. Ліквідаційна комісія анулює та знищує
всю документацію та реквізити товариства в
термін, встановлений чинним законодавством
України.
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8. Порядок внесення змін та доповнень до
Статуту
8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносять
на загальних зборах членів.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту
реєструють у п’ятиденний термін у відповідних інстанціях.

Урочиста обіцянка
Я_______________________________________, будучи членом фізкультурно-просвітницького товариства «СОКІЛ», урочисто обіцяю бути гідним громадянином (громадянкою)
України.
Обіцяю примножувати традиції фізкультурно-просвітницького товариства «СОКІЛ»,
дотримуватися Статуту і обов’язків, які покладаються на мене.
Обіцяю: дотримуватися дисципліни, порядку, принципів християнської моралі у всіх випадках життя, зберегти національні та державні цінності, робити все, щоб мною гордилась
українська нація, весь український народ, батьки, майбутні покоління.
То нехай в усьому мені допоможе Бог, сила героїв віднині і на все життя.

Оксана Филяк

Посвята в «Соколи».
(сценарій свята)
1-ша учениця.
Мій край, де я на світ прийшла, –
Це Прикарпаття.
Горять тут золотом ліси,
Немов багаття.
2-й учень. В саду спадають до землі
Солодкі груші,
Мене вінчали на життя
Всіх предків душі.
3-тя учениця. Шукали, кожен зокрема,
Моє коріння.
І вирішили всі гуртом,
Що я – бойкиня.
4-та учениця. Я – бойківчаночка мала,
Я – бойківчанка.
Мій рідний край – Галичина,
Я – галичанка.
5-та учениця. Я мову рідну чула тут
Іще в колисці,
А Україну бачила
В вінку й намисті.
6-та учениця. Її нескорені пісні
Співаю дзвінко,
Я – галичанка, й водночас,
Я – українка!
7-ма учениця. У мене є народ,
І я – його дитя.
У мене є земля,
І я – її кровинка.
8-ма учениця. І хто б що не казав,
І як би нас не звав –
Раз мати – Україна,
То я є українка.
18

9-й учень. Бо ми такі, як ми.
Інак були б не ми.
І що б там не плели
Про нас ворожі пащі.
10-й учень. Зробити треба все,
Якщо пішло на те,
Щоб ми таки були
Серед людей найкращі.
11-й учень.
– А як найкращим стати?
12-й учень.
– І хто оті найкращі?
13-й учень.
– А мій дідусь казав, що найкращі
хлопці і дівчата колись «соколами» звались.
14-й учень.
– А чому «соколами»?
15-й учень.
– Бо сокіл – гарний, гордий птах.
16-й учень.
– Він допомагав ловцям на
полюванні.
17-й учень.
– А ще в старовину «соколами»
ласкаво називали гарних юнаків чи чоловіків.
18-й учень.
– Якось мій дід згадав минуле, сказав мені,
що був «соколом».
Зібрались юнаки завзяті,
Щоб для добра громади працювати,
І боротись до «смерті – загину»
За матір – святу Україну.
19-й учень.
– Мій прадід казав, що молодь у селі ще 100
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років тому об’єдналась у гурт, який називався
«Соколи». Вони рятували майно селян від
пожеж, влаштовували змагання, хто сильніший,
спритніший.
20-й учень.
– А ще «соколи» збирались у бібліотеці, щоб
вчитись. Тоді бібліотеку називали хатоючитальнею. Любили влаштовувати вистави, а

ще дружно і дуже гарно співали хором.
21-й учень.
– І мріяли про щасливе, заможне життя у
незалежній Україні.
22-й учень.
– Мабуть, цікаво їм було.
23-й учень.
– І ми теж хочемо стати «соколами».

Юнак. А чи знаєш ти, юний друже, що:
«Сокіл» готов був битись до загину
За самостійну неньку-Україну.
Юнак. «Сокіл» – сміливі хлопці і юнки,
У діях тримались єдиної думки.

Дівчина. «Сокіл» – це гасло свободи,
Рівнявся на вільні слов’янські народи.

Юнак. «Сокіл» в свої ряди брав сміливих,
До боротьби і праці не лінивих.

Дівчина. «Сокіл» гартує тіло,
Виховує мужність, сталить дух,
Щоб запал національний
В нащадках не вщух.
Дівчина. «Сокіл» єднавсь під стяг малиновий,
До гарту у гурті завжди був готовий.

Юнак. Чи відомо вам це все?

Діти. Так, відомо.

24-й учень. Ми створили чету і обрали девіз. Вивчили гімн «соколів». У нас є прапор. Він
такий, як 100 років тому.
25-й учень. Наш прапор малинового кольору. З одного боку зображений сокільський символ –
сокіл, птиця, яка тримає в своїх кігтях гантелі. На зворотній стороні прапора зображений герб
Галицької землі – золотий лев, опертий на скелю.
26-й учень. Наша чета – «Орли».
27-й учень. Наш девіз: «Не дивись лисицею і не думай вовком, бо не буде шанування, ні згоди,
ні толку».
Юнак. А чи готові ви прийняти присягу?
Діти. Готові!
Присяга
Я, ............................, будучи членом фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл»,
урочисто обіцяю бути гідним громадянином (громадянкою ) України.
Обіцяю примножувати традиції фізкультурно-просвітницького товариства «Сокіл»,
дотримуватися статуту і обов’язків, поставлених переді мною.
Обіцяю дотримуватися дисципліни, порядку і принципів християнської моралі у всіх
випадках життя, зберігати національні та державні цінності; робити все, щоб мною
гордилась українська нація, весь український народ, батьки, майбутні покоління.
То нехай в усьому мені допоможе Бог, сила і дух героїв віднині і на все життя.
(Вручення посвідчень)
28-й учень. Ми – українське покоління молоде,
З нас будуть щирі патріоти, вірте.
29-й учень. Ми любимо родину, школу і село,
І з часом примножимо їхнє добро.
30-й учень. Про міцне здорове тіло
Я буду добре дбати,
Щоб чемпіоном олімпійським
У майбутньому стати.
31-й учень. Хто «соколом» сьогодні став,
Той мусить робити чимало справ.
Ми знаємо сокільський девіз:
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“Поменше слів, побільше справ”.
32-й учень. «Сокіл» – надійна, відважна людина,
Жити будемо, щоб нами гордилась Вкраїна.
Юнак. Нашої не знаю в тім вини,
Що козацьку бунтівливу вдачу
Нам лишили предки з давнини.
Дівчина. Нам і те не добавляє слави,
Що вони від чужоземних сил
Заступили землю кучеряву
Горами високими могил.
Юнак. Бо коли, закохані в минуле,
Прокуняєм свій великий час,
Наша лінь нікого не розчулить,
Слава ж та відмовиться від нас.
Дівчина. Спогади, докучливі, як нежить,
Що тій славі принесуть нове?
Тільки тим історія належить
Хто сьогодні бореться й живе.
/В.Симоненко. «Нашої заслуги в тім не бачу»/
Діти виходять під гімн “Соколів”.
Програма «Сокільські стежини»
1-й клас. «Український віночок»
І. Стежина «Доброти» (вересень – жовтень)
1. Прочитати і обговорити казку «Дідова дочка і бабина дочка».
2. Конкурс малюнків «Добро навколо нас».
3. Розмова-гра «Добрі і погані справи»: «Що таке добре, а що погано».
4. Спортивні змагання між гніздами Соколят.
5. Конкурс «Осінній букет».
ІІ. Стежина «Ввічливості» (листопад – грудень)
1. Розповідь «Звідки прийшла казка».
2. Бесіда «Навіщо бути ввічливим?»
3. Провести Свято Букварика.
4. Прочитати українські народні казки «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат», «Рукавичка».
5. Бабусине свято.
6. Ділова гра «Правила хорошого тону».
ІІІ. Стежина «Зимові обряди» (січень – лютий)
1. Розповіді про свята. Вивчення колядок, щедрівок, віншувань. Участь у різдвяних обрядових
дійствах.
2. Збір загадок, прислів’їв про зимові явища природи.
3. Допомога у зимівлі птахам, рибам.
4. Проведення свята «Сокільська лижня»
5. Зимова одногодинна мандрівка в природу.
IV. Стежина «Котилася писаночка
Згори на долину.
Прикотилась простісінько
До нас у гостину» (березень – квітень)
1. Свято «Зустріч птахів».
2. Розповіді про Великодні свята.
3. Ознайомлення з традиціями писанкарства, народними витинанками.
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4. Допомога батькам у впорядкуванні могил рідних, воїнів-односельців.
5. Конкурс «Тато, мама, я – спортивна сім’я».
V. Стежина «Ми всі – діти українські, український славний рід» (травень)
1. Ознайомлення з національними традиціями: вшанування землі, засівання ниви, ознайомлення з обрядами, пов’язаними з цими традиціями.
2. Впорядкування шкільного подвір’я, берегів річки, забутих джерел.
3. Збір і вивчення народних прикмет.
4. Фольклорне свято «Роде наш красний, роде наш прекрасний».
5. Підсумкові спортивні та сокільські змагання.
6. Свято Матері.
2-й клас. «Роде наш красний, роде наш прекрасний»
І. Стежина «Треба знати те, як предки на землі цій колись жили» (вересень – жовтень).
1. Зібрати розповіді про батьків, дідусів, бабусь.
2. Намалювати «генеалогічне дерево» – дерево роду.
3. Вивчити традиції сім'ї.
4. Родинне свято «Свято нашого роду».
5. Святкування річниці козацької слави.
ІІ. Стежина «Народна символіка» (листопад – грудень)
1. Ознайомлення із символами нашої держави, вивчення Гімну України.
2. Дізнатися, які квіти і дерева є народними символами України.
3. Народний український костюм – частина народної символіки.
4. Тематичний вечір «Без верби і калини нема України».
5. Зимові спортивні Сокільські ігри.
ІІІ. Стежина «Зимових свят» (січень – лютий)
1. Прочитати та обговорити казку «Дванадцять місяців».
2. Провести новорічні ранки.
3. Різдвяні колядки, щедрівки.
4. Зимові види спорту. Спортивні змагання «Сокільська лижня».
5. Казкове містечко. Конкурс скульптур зі снігу.
IV. Стежина «Великого дня» (березень квітень)
1. Проведення свята «Зустріч птахів».
2. Розповіді про Вербний день та Великодні свята.
3. Вивчення гаївок, веснянок.
4. Великодні народні ігри, забави, гаївки.
5. Прийшла до нас весна-красна. (Догляд за вазонами, квітами).
6. Десант «Війна з королем сміття».
V. Стежина «Трудівниця» (травень)
1. Прочитати та обговорити казки «Півник і двоє мишенят» та «Ох».
2. Допомагати батькам у весняних роботах.
3. Мандрівка на підприємства (ферму), де працюють батьки.
4. День Матері.
5. Спортивні змагання «Сильні, сміливі, спритні».
6. Підсумкове свято – «Свято казки».
3-й клас. «Сторона барвінкова, де я народився»
І. Стежина «Берег дитинства» (вересень – жовтень)
1. Ознайомити дітей з поняттями: «Домашні обереги», «Берегиня» й «Мати, як берегиня роду».
2. Зібрати матеріал «Мій рідний край, моє село і місто».
3. Конкурс малюнків «Оселя мого батька, дідуся, бабусі».
4. Свято квітів.
5. Свято батьків та дітей «Гість у дім – радість з ним».
6. Спортивні змагання між гніздами соколят.
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ІІ. Стежина «Ми роду козацького діти, землі української цвіт» (листопад – грудень)
1. Зустрічі з ветеранами війни.
2. Вивчення історії свого села і міста.
3. Ознайомлення з життєписами гетьманів України.
4. Свято «Наше коріння в тобі, Україно!».
5. Шашково-шаховий турнір.
ІІІ. Стежина «Скриня народної мудрості» (січень – лютий)
1. Зібрати і впорядкувати матеріали про зимові свята.
2. Взяти участь у колядуванні, віншуванні, щедруванні.
3. Зібрати легенди про зимові явища природи.
4. Допомога у зимівлі птахам.
5. Свято «Із скрині народної мудрості».
6. Лижний похід «Сокільська лижня».
IV. Стежина «А вже весна, а вже красна» (березень – квітень)
1. Зібрати матеріал про весняні свята.
2. Свято «Зустріч птахів».
3. Святкування Шевченківських днів.
4. Участь у святкуванні Великодніх свят.
5. Трудовий десант.
6. Конкурс «Тато, мама, я – спортивна сім’я».
V. Стежина «Ота стежина в ріднім краї, одним одна біля воріт» (травень)
1. Допомога батькам у весняних роботах.
2. Свято Матері.
3. Шкільний зліт Соколят.
4. Підсумкове свято «Ота стежина в ріднім краї, одним одна біля воріт».
4-й клас. «Подивись, який чудовий край, де лине рідна мова»
І. Стежина. «Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!» (вересень – жовтень)
1. Ознайомити дітей з поняттями: «рід», «рідний», «рідна мова», «неньчина материнська мова».
2. Познайомити дітей з поетами і письменниками-земляками.
3. Провести свято «Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько.
Тільки камінь має» (С. Воробкевич).
4. Зустріч із ветеранами війни.
II. Стежина «Легенди мого краю» (листопад–грудень)
1. Подорожі у славетні місця рідного краю.
2. Ознайомлення з легендами рідного краю.
3. Знайомство з видатними людьми рідного краю.
4. Екскурсії в музеї рідного краю.
5. Лижний похід «Сокільська лижня».
III. Стежина «Скриня народної мудрості» (січень – лютий)
1. Взяти участь у зимових дійствах.
2. Ознайомлення з різними видами декоративно-прикладного мистецтва, зустрічі з народними
майстрами своєї місцевості.
3. Навчання різних видів народного мистецтва.
4. Виставка дитячих виробів.
IV. Стежина «Галицька веснянка» (березень – квітень)
1. Взяти участь у весняних іграх та забавах.
2. Свято «У Шевченковій світлиці».
3. Підготовка та проведення свята «Вшанування землі».
4. Вивчити народні пісні та народні прикмети.
22

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 3

5. Разом з батьками впорядкувати могили рідних, воїнів-односельців, ветеранів праці.
6. Впорядкувати подвір’я, навчально-дослідну ділянку, мурашники, забуті джерела, ставки,
берег річки.
7. Провести свято «Зустріч птахів».
8. Спортивні сокільські змагання.
V. Стежина «Перлини душі народної» (травень)
1. Свято Матері.
2. Операція «Милосердя» (допомога самотнім, інвалідам, ветеранам війни та праці).
3. Свято «Перлини душі народної».
4. Сокільське свято – спортивні змагання.

Ірина Савчин,
Наталія Губич

Струни душі
Сьогодні мало тільки говорити про «християнські чесноти». Ці високі слова треба врештірешт перевести у площину практичних кроків. «Струни душі»  композиція, розроблена у
межах виховного проекту для родинного свята. Гостями свята були батьки учнів та учителі
Новокропивницької СЗШ, парафіяни місцевої церкви, а ініціаторами й організаторами 
учнівський актив старшої школи. Естетичні якості створеного сценарію «Струни душі», як
вважають його учасники, сприяли подоланню притаманному багатьом споживацького егоїзму,
усвідомленню батьками та учнями школи самоцінності та поглибленню розуміння
християнських моральних принципів.
На сцені образ Ісуса Христа
Ведуча 1. Доброго дня, любі друзі! Ми раді вітати вас сьогодні у стінах нашої школи на святі
«Струни душі».
Пісня «Любов прийшла»
За сценою звучать слова диктора:
1.
Ви називаєте мене Учителем,
7. Ви називаєте мене Красивим,
А не питаєте мене.
А не любите мене.
2. Ви називаєте мене Світлом,
8. Ви називаєте мене Багатим,
А не бачите мене.
А не просите мене.
3. Ви називаєте мене Правдою,
9. Ви називаєте мене Споконвічними,
А не вірите мені.
А не шукаєте мене.
4. Ви називаєте мене Дорогою,
10. Ви називаєте мене Милосердним,
А не крокуєте по ній.
А не довіряєте мені.
5. Ви називаєте мене Життям,
11. Ви називаєте мене Всемогутнім,
А не прагнете до мене.
А не покладаєтесь на мене.
6. Ви називаєте мене Мудрим,
12. Ви називаєте мене Справедливим,
А не йдете за мною
А не боїтеся мене.
На сцену виходять три дівчини.
Перша: Так, це гірка правда нашої дійсності.
Друга: Цих Ісусових слів ми не заперечуємо, вони стосуються багатьох із нас, але ми здатні
потішити терпляче серце Ісуса, ставши ревними християнами.
Третя: Коли в твою душу загляне тривога,
І дні проминають в журбі.
Зверни своє серце в покорі до Бога,
Він радо поможе тобі.
Бо Він  це Любов, така чиста і тиха,
Бо Він  Сонце Правди ясне,
Відкрий Йому серце  ні горе, ні лихо
Вже буде тобі не страшне.
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Тебе не злякає терниста дорога,
І поступ твій буде твердим;
Зроби своє серце доступним для Бога 
Він радо поселиться в нім.
Пісня «Лине пісня про Ісуса»
Ведуча 2. Божа Матір Марія ... Так, Вона своєю добротою, покорою, святістю вознеслася над
нами, щоб заступитися за нас, щоб просити Сина свого єдинородного простити наші провини.
Ведуча 1. Божа Мати, Ти все рятувала людей. Пригорни усіх нас до своїх грудей. Ти ростила
Христа від малесеньких літ. Нині, Діво Свята, обніми цілий світ.
Пісня «Аве, Марія!»
Ведуча 2. Те, що ми маємо можливість радіти кожній новій днині,  це воля Всевишнього.
Тому першим обов’язком після сну повинна бути щира молитва до Бога, яка далі вестиме нас
дорогами життя.
Ведуча 1 . Днина починається з світанку.
Вечір починається із зір
Всі ми починаємо щоранку,
Із молитви щирої, повір.
Пісня «Молитва»
Ведуча 2. В поті чола, у земній круговерті,
Спішимо ми –
І день пролітає за днем.
А затриматись треба,
Спинитись на хвилю, рідненькі,
І себе запитати,
Чи так ми на світі живем?
Ведуча 1. Бо наблизиться день
І Отець наш усіх запитає:
«Як ви вишили стежку земного життя?»
Та коли вишиванка
Червоної нитки не має,
Недостойна душа
Наближатись до царства Отця.
Пісня «Робіть добро»
Ведуча 1. Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди
День, коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для біди.
Ведуча 2. День, коли мої маленькі губи
Вперше груди мамині знайшли,
День, що мене вперше приголубив
Ласкою проміння із імли …
Ведуча 1. Молімося за батьків, щоб Бог дарував їм довгі роки на цій землі. Бо поки живі
батьки, доти ми відчуваємо себе дітьми.
Пісня «Батьківський поріг»
Ведуча 2. Нема в жодній галактиці світу струни, здатної створити кращий звук, як звук у пісні
людської душі. Молімося за дітей, щоб не виросли вони втраченим поколінням. Просімо у Бога
любові, злагоди, духовного здоров’я, щоб допоміг нам стати такими, якими Він хоче нас
бачити.
Ведуча 1. Під свій покров прийми свою дитину 
Служить Тобі до смерті, до загину.
В Твоїх руках моя спочине доля,
Нехай Твоя свята здійсниться воля.
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Пісня «Хочу я з Тобою жити»
Ведуча 2. Молімося за Україну. Україна  це не президент, не парламент, не магнати з
грошовими гаманцями. Україна  це ми, народ.
Ведуча 1. Царю Небесний, Отче-Владико! На Твою поміч, Боже, здаюсь! Дай Україні ласку
велику  в Тебе благаю і вірно молюсь!
Ведуча 2. Дай Україні скарби духовні! Всі мечі болю з серця зніми! А дари Духа, радості повні
 в край наш між люди, Боже, зішли!
Пісня «Бережи, мій Боже, Україну»
Ведуча 1. Отже, молімося, розмовляймо з Богом не як із суворим і жорстоким суддею, а як із
милосердним і люблячим батьком, який вміє, може і хоче розуміти, простити і допомогти.
Христос каже: «Оце стою біля дверей ваших сердець і стукаю ...» Тож відкриємо свої серця і
нехай увійде до них Бог, нехай засвітиться у кожному серці іскорка любові до ближнього.
Ведуча 2. Посадім любові квіти на життєвій ниві.
Хоче всіх Господь зустріти на шляху правдивім.
Не ховаймося в окопи, до Добра спішім ...
Сонце віри хай розтопить кригу у душі!
Пісня «Ти також ...»
Ведуча 2. Згадаємо слова нашого генія і пророка Тараса Шевченка:
Молітесь Богові одному ...
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь.
Ведуча 1. Ісусе, я вірю, що Ти син Божий.
Я вірю, що ти прийшов на землю, щоби бути розп’ятим за гріхи мої,
Я вірю, що Ти помер і воскрес, і завжди живий.
Ісусе, прошу Тебе, ввійди в моє серце
І будь моїм Господарем до кінця моїх днів.
Ведуча 2. О Божественний Владико!
Зроби мене слугою Твого світу.
Там, де ненависть, дай мені посіяти любов,
Там, де образи  прощення,
Там, де сумнів  віру,
Там, де відчай  надію,
Там, де темнота  світло,
Там, де сум  радість.
Пісня «Під Твою милість»
Ведуча 1. Тож, шукаймо Бога кожен день,
Шукаймо Бога щохвилини.
І тільки той його знайде,
Хто має віри хоч зернину.
Ведуча 2. Хто прагне щастя хоч на мить,
На повсякчас, на цілу вічність,
Любов’ю сонячно горить
І не погасне, наче свічка.
Ведуча 1. Хто промовляє «Отче наш»,
Письму довірився Святому,
Несе свій хрест, життя вантаж,
Не нарікаючи на втому.
Ведуча 2. Шукаймо Бога, хай сльоза
Присвітить в темряві стежину,
Бо тільки з Ним у цілім світі
Ти є воістину Людина.
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Ведуча 1. Нехай добро, засіяне сьогодні,
Великим урожаєм проросте,
Хай сяє сонцем в серці слово Боже,
Таке незгасне, вічне і святе!
Пісня «Отче наш»

ЮВІЛЕЇ
Віктор Неборак

Розгляд поетичного циклу

Івана Франка „Вольні сонети”
(до 155-річчя із дня народження Івана Франка)

„Вольні сонети” – сонетний цикл з 17-ти
сонетів, перший у розділі „Сонети” другого
видання книги „З вершин і низин” (1893), що
містить поезії різних років – від 1873
(ІІІ. Котляревський; ІV. Народна пісня) до
1889, коли Франко перебував в ув’язненні у
львівській тюрмі „Бригідки”. Переважна
більшість сонетів датовано 1880 і 1881
роками, сонет VI – 1875 роком. Уточнена дата
написання сонета ХІІ – 12 квітня 1884 року.
Цикл укладено за колажним принципом:
до сонетів, надрукованих у першому виданні
книги „З вершин і низин” (1887) додано
решту сонетів, написаних як раніше, так і
пізніше. Об’єднуюча засада циклізації „Вольних сонетів”, як можна припустити з композиційного контексту, – антитетичність на
рівні назви і змісту до наступного циклу
„Тюремні сонети”, створеному в „Бригідках”
7 вересня – 4 жовтня 1889 року. Та не всі
„Вольні сонети” були написані на волі. Не
уточнено час і місце написання сонетів, датованих 1880 роком. Деякі з них могли бути
написані під час другого ув’язнення Франко в
Коломиї. Три заключні поезії циклу написано, як свідчить датування, в „Бригідках”
(XV і XVI – 2 жовтня 1889 року, XVII – 24
вересня 1889 року). Композиційний колаж
поєднав у циклічну структуру сонети, які
входили у журнальній публікації до циклу
„Хвилі” (ж. „Світ”, 1881, № 8–9) з сонетами,
опублікованими у першому виданні книги „З
вершин і низин”, а також з кількома ранніми
сонетами і трьома пізнішими, переміщеними
з корпусу сонетів, написаних у „Бригідках”. В
якості зачину виступають два початкові
сонети, в яких подано авторську концепцію
сонетописання.
І. „Сонети – се раби. У формі пута...”
(1880). Першодрук – журнал „Світ”, 1882,
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№ 14, с. 246, під заголовком „Сонети”
(автограф – № 231, с. 4).
ІІ. „Чого ти, хлопе, вбравсь у стрій лицарський...” (1881). Першодрук – книга „З
вершин і низин” (1893), с. 151.
ІІІ. Котляревський (1873). Першодрук – „З
вершин і низин” (1893), с. 152.
ІV. Народна пісня (1873). Першодрук –
журнал „Друг”, 1874, № 3, с. 51, під заголовком „Народныи пђсни. (Сонет)” (автограф
– № 1058, під назвою „Пісні народнії”). У
книгу „З вершин і низин” (1893) цей свій
перший друкований твір Ф. вмістив у
переробленому вигляді.
V. „Незрячі голови наш вік кленуть...”
(1880). Першодрук – журнал „Світ”, 1881,
№ 8–9, с. 156 (цикл „Хвилі”, ІІ).
VI. „Жіноче серце! Чи ти лід студений...”(1875). Першодрук – книга „З вершин і
низин” (1893), с. 153–154.
VII. „Вам страшно тої огняної хвилі...”
(1880). Першодрук – журнал „Світ”,
1881, № 11–12, с. 207 (цикл „Хвилі”, VI).
VIII. „В снах юності так сквапно ми шукаєм...” (1880). Першодрук – журнал „Світ”,
1881, № 8–9, с. 156 (цикл „Хвилі”, V).
Перший рядок тут подано в іншій редакції: „В
житті так довго, тоскно ми шукаєм...”.
ІХ. „Як те залізо з силою дивною...”
(1880). Першодрук – журнал „Світ”, 1881,
№ 8–9, с. 156 (цикл „Хвилі”, ІV). Перший
рядок тут подано в іншій редакції: „Як те
залізо з силою чудною...”.
Х. „Смішний сей світ! Смішніший ще
поет...” (1881). Першодрук – книга „З вершин
і низин” (1887), с. 58–59.
ХІ. Сіктинська мадонна (1881). Першодрук
– книга „З вершин і низин” (1887), с.59–60.
ХІІ. „Ось спить дитя, невинний ангел чистий...”(1881, уточнена дата – 12 квітня 1884).
Першодрук – книга „З вершин і низин”
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(1887), с. 60–61 (автограф № 193, с. 82 з датою: „Лат[инська] велика субота, 12/4, 1884”).
ХІІІ. Пісня будущини (1880). Першодрук –
книга „З вершин і низин” (1887), с.61–62.
ХІV. „Досить, досить слова до слів складати...” (1881, уточнена дата – 11. ІV.). Першодрук – книга „З вершин і низин” (1887), с. 62
(автограф № 231, с. 7, під заголовком
„Досить”).
ХV. „Ні, не любив на світі я нікого...” (2.
10. 1889). Першодрук – книга „З вершин і
низин” (1893), с. 158, (автограф № 230, с. 7
форзацу).
ХVІ. „І довелось мені за се страждати!..”
(2. 10. 1889). Першодрук – книга „З вершин і
низин” (1893), с. 158–159, (автограф № 230, с.
7 форзацу).
ХVІІ. „Колись в сонетах Данте і Петрарка...” (24. 09. 1889, уточнено – 14. 09. 1889).
Першодрук – книга „З вершин і низин”
(1893), с. 159 (автограф № 230, с. 4 форзацу).
Наскрізна тема циклу – сила (пошуки
джерел сили), необхідна для праці і боротьби.
Сонет І подає два протилежні визначення
сонета як змістоутворюючої форми: „Сонети
– се раби” у першому чотиривірші і „Сонети
– се пани” у другому. Антитетичність як
основоположний художній засіб проведено на
всіх рівнях, починаючи від цих полярних за
змістом визначень. Сонети-раби мають вільну
думку, та вона закута в пута форми. Сонетипани ж приглушують у собі думку, бо
ганяються за модою, формальним зовнішнім
блиском. Поет бачить себе на боці сонетіврабів, сила яких у тому, що вони „свідомі
одної мети”, перейняті одною думкою, готові
до бою з сонетами-панами. Вступна поезія
циклу маніфестує настанову автора трактувати сонетописання як битву за утвердження
нового змісту для канонічної віршованої
форми. Наказ „Простуйся! В ряд!” найпевніше надходить від автора, який взяв на себе
повноваження зіштовхувати в протистоянні
власні твори з творами своїх ідейних супротивників, представників панської аристократичної поезії.
Та вже у сонеті ІІ звучить критичний
відносно автора голос, звернений до поета з
розвінчуванням його настанови боротися за
встановлення соціальної справедливості засобами формально вишуканої поезії: „Гіркий, та
нешкідний удар писарський, / Мов полинівки
чарка у шинкарки” [т. 1, с. 142]. Цей голос,
що може належати як неприхильному критикові, так і другому „я” самого Франка, вважає
застосування сонетної форми представником

хліборобського стану чимось на зразок недолугого перевдягання простака (хлопа), який
боїться бути осміяним, „у стрій лицарський”.
Голос-опонент прямо запитує автора „Каменярів”: „Чого важкий свій молот каменярський / Міняєш на тонкий різець Петрарки?”
Критичний голос недвозначно дорікає
Франкові як авторові, який значну частину
своєї творчої енергії присвячує поезії, у втечі
від боротьби з панським і царським гнітом у
поетичні закамарки. Каменярський молот
поета, як це випливає з вірша „Каменярі”, –
засіб виконання щоденної каторжної роботи
задля прокладання шляху в гідне людини
майбутнє. Така робота більше асоціюється з
рутинною корисною працею, навіть і літературною, ніж з формально вишуканою поезією. Різець Петрарки символізує творення
філігранного мистецтва для вибраних. Цю
критику заперечує голос поета, який теж
послуговується мовою символів: каменярський молот усе ще в долоні ліричного героя,
хоч та долоня – слаба. Тут вперше в циклі
протиставлено силі, яка народжується з
односкерованості багатьох, слабкість відокремленої від громади особи. Поет-каменяр в
цьому сонеті несподівано зізнається в
самотності. Друга терцина містить пояснення,
як з монотонної каменярської праці виникає
спів: „Каміння грюк в душі моїй лунає / З
душі ж луна та співом виринає” [т. 1, с. 143].
Слово „сонет” семантично пов’язане зі звучанням, співом. Пісня і сонет – майже
синоніми. Франко вважає свої сонети
піснями-відлуннями тяжкої каменярської
праці, різновидом віршованої творчості, в
якому – джерело духовної сили. Важка
щоденна праця задля суспільного добра, що
покликана завалити „панський гніт і
царський”, виснажує сили працівника, а
вільне сонетотворення їх відновлює. „Вольні
сонети” – це вільна творчість, яка супроводжує, як пісня, рутинну каменярську працю
і відновлює сили каменяра. В контексті
проблематики сонета ІІ виокремлюється питання спроможності окремої людини вплинути на перебіг речей, що по-своєму
висвітлює наступний сонет циклу.
У сонеті ІІІ („Котляревський”) застосовано паралелізм: як снігова лавина в горах
розпочинається від удару крилом по снігу
могутнього орла, так і нова українська
література (а ширше – національне самоусвідомлення) розпочинається від українського
співу Котляревського. Поезію І. П. Котляревського названо співом (з попереднього
контексту – вільною поетичною творчістю), у
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якому був „завдаток сил багатий.” Мотив
співу переходить з другого сонета до третього
і поєднується з мотивом сили. Така сув’язь –
результат
композиційного
колажування
циклу, адже сонет „Котляревський” написано
на вісім років раніше за сонет ІІ. Читача
підведено до думки, що за сприятливих
обставин діяльність однієї особи може стати
надихаючим прикладом для багатьох.
Прозорий паралелізм застосовано і в сонеті IV („Народна пісня”). Степову криницю,
викопану біля підніжжя кургану (могили),
заховане на самому її дні джерело наповнює
пречистою водою, яка живить „дітей весни”.
Таким є і творчий дух народу, що „Співа до
серця серцем, мовою живою” [т. 1, с. 144].
Його пісня теж витікає з таємних джерел, щоб
запалити „серце наше”. Народна пісня, як і
степова криниця, – невичерпна, і хоч слово
„сила” немає у цьому сонеті, та йдеться саме
про живильну енергію народної пісні, тому
аж тричі вжито епітет „живий”: рух живий,
жива вода, мова жива. Детальний розгляд
першого варіанта цього сонета запропонував
Б. Тихолоз, який вважає, що цей сонет „має
жанрові риси поетичної алегорії” [І, с. 35].
Сонет V – про з’ясування поняття „сила”
відносно поняття „право”. Слово „сила”
вжито шість разів, з них тричі – як рима до
слова „крила”. У першому чотиривірші подано думку „незрячих голів”, які „наш вік
кленуть”, вважаючи, що тепер сила важливіша за право. Другий чотиривірш пояснює,
що сила і право – те саме, і „се закон
природи”. Лише право сили долає перешкоди,
ламає їх, злітає над ними. Сила має не лише
фізичний, а й духовний вияв. Бути сильним
духовно – мати вогонь святий у серці,
володіти конструктивною думкою і залізною
волею, перебувати на боці правди. Той, хто
сильний духом, володіє „непропащою
силою”, і, як випливає з тексту поезії, має
право її застосовувати без огляду на писані
правові норми.
Сонет VI побудовано на суцільних протиставленнях. Ліричний герой, звертаючись
до жіночого серця (до речі, у попередньому
сонеті як ознаку сили згадано „серця вашого
огонь святий”), не може, як про це свідчить
низка його запитань, осягнути таємницю
жіночості і розхитується в здогадах між
протилежними версіями. Кожне з цих
запитань уже містить можливу відповідь:
„так”, „ні” або „і не так, і не ні”. Насправді ж
ці запитання задано не так задля відповідей,
як задля прихованого у них переконання, що
жіноче серце – мінливе, непостійне, перехо28

дить із протилежності в протилежність.
Запитання першої терцини вимагають
розлогіших відповідей, які не може вмістити
лаконічна сонетна форма. Тому ці відповіді
залишаються не ословленими, прихованими у
таємничому мовчанні жіночого серця. Та
несподівано в заключній терцині ліричний
суб’єкт сам формулює свої власні відповіді на
запитання, якого прямо не ставив: „Чим є
жіноче серце?”. Кожна з метафоризованих
відповідей натякає на неуникненність
чоловічої самопожертви як розплати за
бажання наблизитися до таємниці жіночості:
„Ти океан: маниш і потопляєш; / Ти рай,
добутий за ціну оков. / Ти літо: грієш враз і
громом убиваєш” [т. 1, с. 145]. Приховану у
жіночому серці силу ліричний герой-чоловік
не здатний означити, осягнути розумом. Він
сприймає її як спокусливу і потенційно
руйнівну відносно самого себе. Звертання до
жіночого серця – метонімічне. Ліричний
суб’єкт зізнається в неспроможності осягнути
природу жінки і жіночості взагалі, означуючи
різні можливості її виявів у протилежних за
змістом аналогіях (наприклад, „лід студений”
/ „чудовий цвіт весни”). Ряд метафоричних
визначень жіночого серця (океан, рай, літо),
поданих у другій терцині, свідчать, що
ліричний суб’єкт-чоловік трактує його
непередбачуваність як смертельну загрозу
для себе. Як чоловік („хлоп”) ліричний герой
прямо означений у сонеті ІІ. І аж до сонета VI
сила трактується виключно по-чоловічому –
як енергія, що помножується завдяки скерованості багатьох чоловіків в одному напрямку.
У сонеті VI сила окремого жіночого серця
пов’язана з універсумом, з видимим і невидимим світами, і непідвладна раціональним
чоловічим розрахункам. Тому саме таємниче
еротично-танатичне жіноче серце становить
для ліричного суб’єкта більшу проблему, ніж
соціальні перешкоди.
Cонет VII присвячено з’ясуванню, що
може зруйнувати і що може утвердити звільнена з мільйонів сердець правда. Дія правди
(єдиної на всіх) викличе появу кривавих
хвиль, в русі яких „Не згине думка, правда і
добро” [т. 1, c. 145]. Кожна з терцин починається закликом „Не бійтеся!”, який сприймається як алюзія до слів Ісуса до апостолів,
коли той іде по воді (Мт. 14. 27). Буря, в
образі якої Франко натякає на соціальну революцію, не зачепить ядра людськості, а лише
зламає „суху лушпину”, яка заважає тому
ядру розвиватися і розростатися. Сонет
побудовано на паралелізмі соціальних процесів і проростання рослини з насіння. Для
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того, щоб ядро проросло, йому необхідно
зруйнувати оболонку (шкаралущу, лушпину),
наситившись животворною вологою (кривавими хвилями). Цей паралелізм непереконливий: для проростання розсади потрібні поживний ґрунт і догляд, а шквальний буревій
може змити ґрунт, знищити посіви і
посприяти хіба що росту бур’янів. Сонет має
форму звертання до тих, хто бояться соціальних потрясінь. Сенс послання – неуникненна
руйнація не суперечить законові природного
відновлення і стосується лише відмерлого
(„сухої лушпини”), тому „криваві хвилі” (двічі повторене словосполучення) потрібні для
нового життя. Неясно, чи до „ядра”, чи до
„лушпини” відносить Франко тих, до кого
звертається, і як подіє вибухла правда на
мільйони сердець, в яких вона була закута. Чи
не знищить їх вибухом? У такому разі двічі
повторений заклик „Не бійтеся!” можна
витлумачити так: „Не бійтеся принести себе в
жертву на благо подальшого росту ядра
людськості”.
Сонет VIII побудований на опозиції „ми /
вони”, яка в терцинах перетворюється на
дидактичне звертання до „ти” – до того, хто
прагне уникнути борсання в різноскерованих
суспільних рухах. „Ми” – це юні ідеалісти,
які шукають прямих стежок і однозначних
вирішень проблем, аж поки не потрапляють у
реальний життєвий тлум. Серед штовханини
доводиться маневрувати, а часом і штовхати
інших. Озирнувшись на проминуле життя,
колишні ідеалісти переконуються, що від
їхніх юнацьких намірів йти прямими
дорогами нічого не залишилося. Прикінцева
порада від автора-наставника, яка може бути
висловлена як собі самому, так і комусь, хто
опинився в подібній ситуації, та все-таки хоче
бути корисним, – „Будь, мов та хвиля!”, тобто
віддайся силі (валові, тиску обставин), якою
не можеш керувати, і скористайся нею, щоб
принести користь. „Грізна й мутна” хвиля, що
все трощить на своєму шляху, залишає по
собі плідний осад. Бути хвилею – це підкоритися необхідності руйнувати, підніматися
понад умовностями норм суспільного співжиття задля збагачення ґрунту, на якому
зросте краще майбутнє.
Сонети VII і VIII змістовно поєднуються у
внутрішньоцикловий диптих темою руйнування відмерлого задля вирощування нового.
Наступні два сонети – IХ і Х – теж можна
розглядати як внутрішньоцикловий диптих,
поєднаний темою праці. Сонет ІХ сприймається як повчання з притчевим зачином у
катренах. Йдеться про лікування пробитого

стрілою туги серця. Людське серце порівняно
з намагніченим залізом, яке втрачає
магнетичну силу і само себе з’їдає, якщо не
порятується працею. Праця – це благо, бо, як
стверджено в другій строфі: „Лиш в праці
мужа виробляєсь сила, / Лиш праця світ
таким, як є, створила, / Лиш в праці варто і
для праці жить” [т. 1, с. 146].
Перший же рядок сонета Х підважують
категоричність висловленого в останній терцині попереднього сонета констатацією:
„Смішний сей світ!”
[т. 1, с. 146]. Якщо праця створила світ
саме таким, яким він є, то вона створила світ
смішним. Та ще смішніший поет, якщо він до
смішного світу ставиться серйозно. У другому катрені з’ясовується, що „смішний” світ
насправді страшний, і означення „смішний”
вжито як антифразис – в протилежному
значенні. У цьому світі дикий гніт є правом,
чесна праця задовільняється об’їдками зі
страв дармоїдів, нечисленні нероби вважають
себе володарями „Землі і ціллю всього, що на
світі!” [т. 1, с. 147]. Поет, який хоче добачити
у цьому світі, окрім зла, ще й правду і розум,
– смішний, і це стверджено на початку і в
кінці сонета. Поет смішний, тобто недоладний, не здатний бачити очевидне. Та поет не
може відмовитися від пошуків правди і
розуму, не може бути лише осміювачем
світового зла, і саме тому він смішний. Це
твердження – парадоксальне, бо висловлене
цілком серйозно голосом самого поета, який
власне й бачить сенс поезії у тому, щоб
викривати зло задля перемоги правди й
розуму. Та якщо правду й розум доводиться
шукати, то краса у світі, де панує зло, всетаки наявна. Як свідчить сонет ХІ
(„Сіктинська мадона”), красу в світі можна
знайти у визначному мистецькому творі.
У сонеті ХІ („Сікстинська мадонна”)
Франко звертається до образу Діви Марії,
створеного Рафаелем Санті, з незвичайною
єретичною молитвою, в якій відчутні
полемічні інтонації. Вперше у циклі ліричний
суб’єкт самоозначує себе, через своє ставлення до Рафаелевої Марії: „Бач, я, що в
небесах не міг найти / Богів, перед тобою
клонюсь тоже” [т. 1, с. 147]. Запитання у
першому чотиривірші – риторичні і вказують
радше на те, що важко знайти у світі людину,
яку б не вразив шедевр геніального італійця.
З огляду на вчення Церкви, Діва Марія – всетаки не богиня, а Божа Матір. Поет називає
Діву богинею і так наче не помічає на її руках
утіленого Бога. Ліричного героя найперше
захоплює краса Марії, а не те, що вона стала
29
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матір’ю Спасителя.
Образ,
створений
Рафаелем, слугує для Франка незаперечним
доказом присутності у світі краси, яку здатна
зафіксувати рука художника, а не химерні
трансцендентні виміри. В останній терцині
сонета Франко сподівається на таке майбутнє,
„коли весь світ покине / Богів і духів, лиш
тебе, богине, / Чтить буде вічно – тут, на
полотні” [т. 1, с. 147]. Божественне у цьому
випадку тотожне прекрасному, яке зафіксував
художник. Наближене до релігійного екстазу
почуття ліричного суб’єкта виникає внаслідок
споглядання прекрасного образу жінки, а
зовсім не тому, що поет приймає догмати
Церкви. Детальний розгляд цього сонета
запропонувала М. Барабаш, яка зауважила:
„Відмежовуючи мистецтво від релігії, Франко
робить спробу провести чіткішу межу між
божественним і природним, між вічним і
дочасним, земним” [І, с. 116].
Сонет ХІІ – про стосунки людини й ангела. У першому катрені ліричний суб’єкт спостерігає за сплячою дитиною, яку називає
ангелом. Та незримий для ліричного суб’єкта
ангел-дух присутній саме у сні дитини.
Дитина сміється, коли ангел з нею грається, і
плаче, коли ангел щезає. Це забавляннящезання ангела залишає в душі людини слід,
коли вона стає дорослою. У терцинах зображено бажання молодої людини знайти своє
щастя в чужині, далеко від батька і матері, як
відгук на поклик ангела, який кличе здалеку і
спокушає на все нові пошуки. Неясно, чи
ангельський голос долинає ззовні, чи звучить
лише в душі молодої людини як певне
самонавіювання.
Сонет ХІІІ („Пісня будущини”) – звертання до когось, хто поки що зневажений, та в
майбутньому засяє „ясною звіздою” людям,
які, відчувши його давню силу, підуть за ним
„до найтяжчого бою”. У другому чотиривірші
той, до кого звертається ліричний суб’єкт,
набуває рис вождя повсталих народів і в часі,
який „знов прийде”, розвалить собою „прогнилу / Cтару будову” [т. 1, с. 148]. Вочевидь,
йдеться про будову несправедливого соціального устрою. У першій терцині подано візію
щасливого світу, над яким неназваний адресат звертання зацвіте „новим, пречудним
цвітом”. У другій терцині Франко зауважує,
що покоління, до якого він сам належить
(„ми”), не доживе до часу, коли все це
станеться.
„Пісня будущини” сприймається як непрозора алюзія до другого пришестя Ісуса
Христа і водночас як сонетна версія „Гімну”
(„Вічний революцьонер...”), створеного того
30

ж 1880 року. Адресат звертання Франка у
„Пісні будущини” має божественні риси і в
майбутньому перейде через ряд стрімких
метаморфоз: з пилу постане провідною
зіркою, над оновленим світом зацвіте „новим,
пречудним цвітом”. Про того, до кого на „ти”
звертається Франко, можна сказати лише те,
що ним погорджують у теперішньому, та в
майбутньому часі, який уже колись приходив
(„Знов час прийде <...>”), його роль в
оновленні світу буде ключовою. У „Гімні”
йдеться про духа революції. У „Пісні будущини” героя майбутніх світових перемін не
названо духом, та йому притаманні ознаки
трансцендентності, яка проникає у видимий
світ і докорінно змінює непоіменованого
адресата звертання: він зі зневаженого,
безсилого перетворюється на всесильного.
Згадано про „давню силу”, яку в майбутньому
відчують людські серця.
„Пісня будущини” мотивом грядущого
бою за оновлення світу перегукується з
„Інтернаціоналом” (1871) Ежена Потьє, який
уперше було надруковано у збірці „Революційні пісні” (1887) і покладено на музику
1888 року. Навряд чи Франко був знайомий з
„Інтернаціоналом” Е. Потьє на час написання
„Пісні будущини”. Спільні мотиви обох
творів (бій народів за справедливий
соціальний устрій, руйнування несправедливого устрою, революційна солідарність, візія
щасливого майбутнього) випливають з
популярних на той час соціалістичних ідей
(Фур’є, Прудон). В „Інтернаціоналі” революція має відбутися не в майбутньому, а
негайно. Трудящі не очікують з’яви
божественного вождя, який відновить у
належний час свою давню силу. Час для бою
вже настав. У Франка сприятливий для бою
час повинен пройти через певне календарноповторювальне коло, щоб знов повернутисяприйти. Зміни у Франка залежать від
просторово-часових обставин і з’яви провідника, тоді як у Потьє – лише від солідарності
і згуртованості трудящих мас.
Теперішній час для ліричного суб’єкта –
це час розумних діянь (діл). До такого
висновку приходить ліричний суб’єкт у
сонеті ХIV. Та це і час відречення від ілюзій,
час лікування хвороби, яку раніше приховували. На зміну юначим безцільним поривам
прийшла пора розумних, осмислених діл.
У першому катрені звучить заклик припинити під блискучою віршованою формою
„Пекучий біль і сльози укривати!” [т. 1,
с. 148]. Його виконання означало б закінчення сонетописання, і в першому виданні
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книги „З вершин і низин” (1887) саме цим
сонетом закінчувався розділ „Сонети”. У
другому виданні після сонета „Досить, досить
слова до слів складати...” подано ще три
сонети, написані восени 1889 року, останній з
яких має програмовий характер, а ХV і ХVІ
творять ще один внутрішньоцикловий диптих, об’єднаний самокритичною авторефлексією ліричного суб’єкта.
Об’єктом поетичної характеристики в
сонеті XV чи не вперше у циклі стає сам
ліричний герой. Його зізнання в неналежній
любові до інших людей нагадує самооскарження. Катрени – це одне складнопідрядне
речення з розлогим дієприкметниковим зворотом. Ліричний герой стверджує, що не вміє
любити інших людей так, щоб не тиснути на
них. Любити ж потрібно так, „Щоб, не
зрікаючись себе самого, / Ввійти в другого
душу, переймить / Його думки <...>” [т. 1,
с. 149]. Після такої психологічної маніпуляції
можна іншу людину – непомітно для неї
самої – вести „де вища ціль манить”. Правду
кажучи, така любов межує з підступом, адже
той, на кого вона скерована, опинився б у
ролі веденого і не підозрював би навіть про
це. Любов у цьому випадку односкерована,
спроектована на підкорення того, кого
люблять, тим, хто любить. Той, хто любить,
не хоче зрікатися себе, не хоче себе
змінювати, та хотів би змінювати інших
людей, бути для них наставником. Та
ліричний герой визнає, що не здатний
примирити протилежності, які стосуються не
так інших, як його власного „я”: „Зректись
себе і буть самим собою – / Отак любить ніколи я не вмів” [т. 1, с. 149]. Таке самооскарження можна сприйняти як алюзію до рядків
Шевченкового поетичного послання „А.
О. Козачковському”: „Кого я, де, коли любив?
/ Кому яке добро зробив? / Нікого в світі,
нікому в світі.” Вимушена відокремленість
від суспільства примушує ліричних героїв
обох поезій визнати свої прогрішення, можливо, у занадто категоричній формі. Зразком
істинної любові в парадигмі християнського
віровчення слугує діяльна і жертовна любов
Ісуса Христа до людей і заповідь Спасителя
любити ближнього, як самого себе. Ліричний
герой Ф. припускає, що у ньому стало забагато самолюбства, яке заважає йому зректися
самого себе заради любові до іншої людини.
У сонеті ХVІ подано узагальнений негативний досвід любові ліричного героя. Там,
де ліричний герой шукав любові, його чекало
безсилля, вбране в гордість, солодкавість,
сентиментальність. А любов інших знаходила

його там, де він її не шукав і навіть „зло
чинив, щоб стать її негідним” [т. 1, с. 150].
Подвійне горе обсіло ліричного героя: „Те зло,
що своїм прогріхом вважаю, / І те добро, що
без заслуги маю” [т. 1, с. 150]. Ліричний герой
переживає різні варіанти нерозділеної любові,
сподівається на взаємність, та хоче непомітно
керувати життям людини, яку любить, як це
випливає з попереднього сонета.
Сонети ХV і ХVІ, в яких ліричне „я”
піддається безжальному розтинові, не так
підсумовують увесь цикл, як підважують його
головну тезу – віднайдення джерела сили
задля побудови нового світу і нової спільноти
людей. Як тільки голос ліричного суб’єкта
втілюється в конкретне ліричне „я”, співвіднесене з біографічним „я” Франка, з’являється сумнів, страждання, ослабленість.
Сонет ХVІІ, заключний у циклі, засвідчує
переміну в авторській концепції сонетописання – зі змагальної, як це помічаємо у сонеті І,
на утилітарну. Сонет, писаний українською
мовою для потреб народу-хлібороба, повинен
бути принаймні корисним. Українським
поетам-сонетярам не варто наслідувати любовні сонети класиків або новіші „панцирні”
сонети німецьких поетів. Їхнє завдання –
„Патріотичний меч перекувати / На плуг –
обліг будучини орати, / На серп, щоб жито
жать, життя основу, / На вили – чистить
стайню Авгійову” [т. 1, с. 150]. Принаймні
останню рекомендацію Франко намагався
виконати у циклі „Тюремні сонети”.
Шодо риторичної спрямованості „Вольних
сонетів” В. Корнійчук зауважує: „Франкові
медитації у циклі завжди до когось звернені,
тому за допомогою численних риторичних
питань створюється враження постійного діалогу автора з уявним співрозмовником.
Змінюється лише тон дискусії – від емоційно
наснаженого, викривального, полемічного
виступу до спокійно переконливої, щирої
сповіді” (1, с. 199).
Дискусія, а точніше дві різні точки зору на
сонетописання українською мовою (критика
й авторське самовиправдання), прямо
передана у сонеті ІІ. У сонетах ІІІ, ІV, VІІІ,
ІХ, ХІІ, ХІІІ і ХVІІ переважає оповідний тон,
в якому непросто виявити дискусійну
спрямованість. Декілька разів ліричний
суб’єкт звертається до „ти”-адресата, якого
наділено впізнаваними рисами. У сонеті VІ –
це жіноче серце. У сонеті ХІ („Сіктинська
мадонна”) – це зображення Діви Марії. У
сонеті ХІІІ – це майбутній вождь повсталих
народів. „Ти”-адресата на дискусію викликано лише у сонеті VІ низкою запитань, які
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передбачають взаємозаперечувальні відповіді. У сонеті ХІ Франко не дискутує з зображенням Діви Марії, зате – акцентуванням на
естетичній вартості полотна на противагу
канонічному релігійному змістові ікони –
провокує дискусію з читачем, який поділяє
вчення Церкви про Богородицю. Немає дискусії і з „ти”-адресатом сонета ХІІІ („Пісня
будущини”), а лише апологізація грядущого
вождя повсталих народів. Дискусію з читачем
знову ж таки провокує сам зміст сонета.
Читач може не погодитися з категоричним
твердженням, що час „найтяжчого бою”
обов’язково прийде або з тим, що покоління
сучасників Франка не доживе до того часу.
У декількох сонетах ліричний суб’єкт
звертається до своїх потенційних опонентів
на „ви”: у сонеті V – „А серця вашого огонь
святий <...>”; у сонеті VІІ – „Вам страшно тої
огняної хвилі <...>”. Ліричний суб’єкт намагається переконати тих, до кого звертається,
незаперечними аргументами. Голос ліричного
суб’єкта у цих і деяких інших випадках
нагадує голос учителя-наставника, який часто
послуговується притчевим мовленням, щоб
переконати слухачів. Цей „учительський”
голос відсутній у сонетах, які передають
розгубленість ліричного суб’єкта: у сонеті VІ
– про таємницю жіночого серця; у сонеті ХV
(спробі автохарактеристики), де більше
відчутний голос неуспішного учня, що не
здатний виконати рекомендацій учителя; у
сонеті ХVІ – сповіді ліричного героя у тому,
що йому не вдається зазнати взаємної любові.
Ліричного героя послаблює нерозділена
любов і підсилює позиція, де він виступає в
ролі візіонера і вчителя. Іншими словами –
дискурс приватно-біографічний послаблює
ліричного героя, а громадський – підсилює.
Себе ліричний герой часто вписує в
колективне „ми”: ми – це ті, хто здатні
запалитися чистим жаром народної пісні
(сонет ІV), ми – це сучасники, яким судилися
спільні випробування (сонети VІІІ, ХІІІ), ми –
це нація хліборобів, якій не завадять „хліборобські” сонети (сонет ХVІІІ). Несподівано
сила і слабкість ліричного героя змінюються
сміховинністю його рольової проекції в
якості поета в світ, перевернутий з ніг на
голову, а тому смішний (сонет Х). Відсторонившись від себе самого, перетворивши
ліричне „я” в персонажа-поета, Франко зауважує абсурдність пошуку правди і розуму в
світі, в побудованій на несправедливості
цивілізації. Ліричний герой у „Вольних
сонетах” – мінливий: проповідник-учитель,
що готовий накидати іншим свої переконан32

ня, стає смішним поетом у смішному світі;
наприкінці циклу ліричний герой визнає себе
нездатним
до
альтруїстичної
любові
страждальцем.
Мотив сили безперешкодно розвивається
до сонета ІХ, в якому причиною безсилля
названо пробите стрілою грижі (журби)
серце. Сердечна журба, як випливає з сонета
VІ, може бути викликана незбагненною
силою жіночості, або абсурдною роллю поета
в сучасному світі (сонет Х), або невмінням
любити інших (сонети ХV, ХVІ). Згідно зі
змістом „Вольних сонетів”, сила не в окремій
людині, особливо такій, якою себе бачить
налаштований на саморозвінчування ліричний герой, а в односкерованості воль багатьох
людей, у сприятливому збігові обставин, у
природному вируванні звільнених стихій.
Сила не у виокремленні „я”, а в з’єднанні
багатьох „я” у „ми”. Важливим з огляду на
примноження сили є перехід внутрішнього у
зовнішнє. Внутрішнє подекуди подається як
мале, незначне, непомітне, до часу приховане
(сонети „Котляревський”, „Народна пісня”).
Прихистком внутрішнього Франко називає
людське серце. Та жіноче серце (сонет VІ)
для ліричного героя-чоловіка – таємниця, про
жіноче серце Франко може сказати лише як
про зовнішню „річ у собі” – воно володіє
неймовірною притягальною силою, яка може
знищити того, хто їй піддається. У серцях же
мільйонів (так ніби ці мільйони не включають
у себе і таємничих жіночих сердець) живе
закута правда, яка прорветься колись назовні
і розірве застилі шкаралущі світу. Людське
серце здатне самопоїдатися, якщо перейняте
журбою (сонет ІХ). Серця людей можуть
почути давню силу когось незвичайного,
прибульця з міфологічного виміру, який у
призначений час об’єднає народи і поведе їх
до останнього бою за оновлений, щасливий
світ (сонет „Пісня будущини”).
Зовнішнє у „Вольних сонетах” часто виступає як несправедливий суспільний устрій
(„наш вік”, „суха лушпина”, „Смішний сей
світ!”, „стара будова”). Та у випадку з жіночим серцем внутрішнє жінки трактується як
таємниче і небезпечне зовнішнє відносно
ліричного героя-чоловіка, яке вислизає з
чоловічого розуміння (сонет VІ). Врештірешт ліричний суб’єкт „Вольних сонетів”
зізнається, що внутрішнє інших людей не
відкривається йому у взаємній любові. Єдине,
на що може з певністю покладатися ліричний
суб’єкт у дійсному житті, а не лише в
невизначеному майбутньому, – це праця (сонети ІХ і ХVІІ). Цикл, який розпочинається
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уподібненням сонетописання до битви, закінчується уподібненням сонетописання до
хліборобської праці.
У сонетах з „учительським” голосом,
ліричного суб’єкта наділено знанням про
властивості перетворювальної сили, що
пронизує світотвір, про майбутні події, що
змінять людське суспільство на краще, про
метаморфозні перетікання внутрішнього у
зовнішнє. Ліричний суб’єкт, набуваючи тих
чи інших рис, що перетворюють його у
присутнього в тексті ліричного героя, отримує станову приналежність – хлоп (сонет ІІ),
національність – українець (сонет ІІІ), єретичне світовідчування (сонет ХІ) і навіть хворобу, яку сподівається вилікувати (сонет ХІV).
Прямо сам себе він не означує як поета, та
рефлексує з приводу місця поета у сучасному
світі (сонети Х і ХІV) і доцільності сонетописання представником хліборобської нації.
Загалом ліричний суб’єкт „Вольних сонетів”
віддалений від конкретного біографічного
„я”-автора, на відміну від максимальної
наближеності до біографічного „я”-автора у
циклі „Тюремні сонети”. Підсумовуючи розгляд суб’єктності у цьому циклі, варто ще раз
підкреслити, що ліричний суб’єкт циклу
сприймає біографічну конкретизацію як
послаблювальний чинник.
Найпомітніша структуротворна і образотворна фігура циклу – антитеза. Уже в сонеті І
Франко окреслює антитетичну ситуацію,
властиву більшості сонетів циклу: „Екстреми
ся стрічають” [т. 1, с. 142]. У циклі зустрічаються, як ворожі армії, сонети-раби і
сонети-пани; зіштовхуються протилежні думки з приводу сонетописання і загалом літературної праці в час соціальних катаклізмів;
будь-яка теза (з приводу чи то соціальних
рушень, чи то природи жіночості, чи то
юнацьких намірів, чи то видатного мистецького твору, чи то любовних переживань
ліричного героя) передбачає антитезу. На
більш загальному рівні помітне зіштовхування концептів підпорядкування і свободи,
служіння і влади, малого і великого, облудного і правдивого, безсилля і сили, чоловічого
і жіночого, змертвілого і живого, намірів і
здійснень, любові до ближнього і самолюбства. „Учительський” голос, звернений до ймовірних слухачів-учнів, застосовує притаманні

навчальному процесові форми: визначення
(„Сонети – се раби”), приклади-аналогії (орел
– Котляревський, снігова лавина – нова
українська література), скеровувальні запитання, аргументи, унаочнення-порівняння
(„Як те залізо з силою дивною”) і врештірешт оцінювання/самооцінювання („Ні, не
любив на світі я нікого”). У багатьох сонетах
циклу наявні унаочнювальні порівняння,
наприклад, „удар писарський, / Мов
полинівки чарка у шинкарки”, хоча й
трапляються більш абстрактно-символічні
(„мов божий грім, / Закута правда бухне”).
Звукопис підпорядковано змістові, наприклад, у сонеті VІІІ хаотичну метушню юрби
передано
нагромадженням
приголосних
наприкінці і на початку слів („А втім в життя,
мов в п’яних стиск, вступаєм”), а в сонеті
ХVІІ агресивність німецьких „панцирних”
сонетів засвідчено звуковим відлунням у
словах чарка, сварка, капрал, гарка, краска.
Усі сонети циклу, крім ІV, написано
п’ятистопним ямбом. Сонет ІV („Народна
пісня”) написано шестистопним ямбом. Кожному сонетові притаманна своя схема римування з різноманітними варіаціями чергування чоловічих і жіночих клаузул:
І. AAAA BBBB CDC DEE;
ІІ. ABAB ABAB CDC DEE;
III. AbAb bAbA cDc DcD;
IV. AbbA AbbA CDC DCD;
V. aBBa BCCB DeD BeB;
VI. AbAb AbAb cDc DcD;
VII. AbAb AbAb CdC dEE;
VIII. AbAb AbAb CdC dCd;
IX. ABAB ABAB CCd EEd;
X. aBaB aBaB CdC EdE;
XI. aBBa BaaB CCd EEd;
XII. ABAB ABAB CDD CEE;
XIII. ABBA BAAB CdC EEd;
XIV. ABBA ABBA CdC dCd;
XV. AbAb bAAb CdC EEd;
XVI. ABAB ACCA DED EFF;
XVII. ABAB BAAB CDC CDD.
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Анжела Дроняк,
Орислава Турчинська

Екскурсія на батьківщину Маркіяна Шашкевича – творця
«Русалки Дністрової»
(200-річчю з дня народження Маркіяна Шашкевича)
м. Львів  м. Буськ – с. Підлисся – г. Підлиська (М. Шашкевича)  с. Гавареччина – м. Львів
Разом, разом, хто сил має,
Гоніть з Русі мраки тьмаві;
Зависть най нас не спиняє, 
Разом к світлу, други жваві!
Ці слова належать перу відомого українського письменника, поета  зачинателя нової
української літератури в Галичині, священика
УГКЦ, культурно-громадського діяча, речника відродження західноукраїнських земель,
творця «Руської трійці»та ініціатора видання
альманаху «Русалка Дністровая». Саме на
батьківщину цієї відомої людини і проляже
наша мандрівка.
Наша екскурсія починається з північної
частини Львова (смт Брюховичі) і проляже до
міста Буська.
Зупинка 1. Місто Буськ.
Буськ  адміністративний центр Буського
району, розташований за 50 км від Львова. На
гербі міста зображений птах – бузько, з яким
пов’язують походження Буська. Буськ ще
називають «Галицькою Венецією», адже лежить місто на шести річках і з’єднане
тридцятьма мостами.
Перша згадка про місто (Бужськ) в літописі «Повість временних літ» датується
1097 р. Місто згадується як таке, що вже
існувало. Ґрунтовніші відомості про вік
Буська дають археологічні знахідки на його
теренах. На території сучасного Буська
виявлено три городища, які відносяться до
часу правління слов’янського вождя Божа.
Коренем своїм це ім’я збігається з племінною
назвою бужан. На думку деяких дослідників,
Буськ ще з IV ст. міг існувати як центр
першого державного об’єднання  міжплемінного союзу бужан.
Визначні пам’ятки архітектури, які можна
відвідати у Буську:
- давньоруське городище;
- палац графа Бадені (ХІХ ст.);
- церкви: дерев’яні церкви св. Параскеви
(1708 р.) та св. Онуфрія (1680 р.) з Дзвіницею;
костел св. Станіслава (1780 р.); синагога
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(ХVIII ст.), один із найдавніших єврейських
цвинтарів у Центральній і Східній Європі.
Місто славиться і тим, що тут встановлений перший в Україні монумент Незалежності на честь прийняття Акту про державну
незалежність України 24 серпня 1991 р.
З Буська наша дорога проляже територією
Малого або Львівського Полісся. Тут проходить Головний Європейський вододіл. Далі
рухаємося вздовж горбистого пасма Вороняків. Саме тут, серед мальовничих краєвидів, розкинулось село Підлисся.
Зупинка 2. Село Підлисся
Саме тут, у селі Підлисся Золочівського
повіту (тепер Буський район), у сім’ї священика 6 листопада 1811 року народився
Маркіян Семенович Шашкевич. Дитячі роки
поета пройшли у хаті його діда Романа
Авдиковського (батьки Шашкевича жили у
с. Княжому поблизу Золочева). Дідова хата не
збереглась. На місці хати стоїть пам’ятний
камінь з написом: «Тут була хата, в якій 6
листопада 1811 року народився Маркіян
Шашкевич».
Важливим етапом у житті Маркіяна стало
навчання у греко-католицькій духовній семінарії у Львові. Під час навчання в семінарії
Шашкевич спільно з Яковом Головацьким та
Іваном Вагилевичем згуртував національно
свідому молодь, яка стала на боротьбу за
національно-культурне відродження на західних землях, зокрема за відродження народної
мови в письменстві й церковних проповідях.
Через те, що між собою вони спілкувалися
рідною мовою, товариші і називали їх «Руською трійцею». Вони підготували рукописи
збірок авторських поезій слухачів духовної
семінарії «Син Руси» (1833) і «Зоря» (1834),
які через цензуру не вийшли друком, а
головне  видали у Будапешті альманах «Русалка Дністровая» (1837), який вирішально
вплинув на національне відродження та
розвиток української літератури в Галичині.
Альманах «Русалка Дністровая» знаменував новий етап національного відродження на
Галичині, що характеризувався пробудженням національної свідомості українців. Але
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доля «Русалки Дністрової» була нещаслива. З
1000 екземплярів збірки встигли розійтись
лише 100 – 200 примірників, а решту було
затримано. Цензура вбачала у цьому альманасі
політично небезпечні впливи і наслідки.
Шашкевичу, як ініціаторові цього проекту,
загрожувало позбавлення духовного сану. Іван
Вагилевич зовсім відмовився від участі. Яків
Головацький взяв на себе частину провини і
тим врятував Шашкевича. У 1836 р. Шашкевич
опублікував брошуру «Азбука і Abecadło»
(1836), спрямовану проти спроб використання
в українській мові латинської абетки.
У 1838 році Шашкевич закінчив Львівську
духовну семінарію, був вільним слухачем
Львівського університету, а також  парафіяльним священиком у селах Львівщини, а
саме у Гумниськах, Нестаничах і Новосілках.
Та Шашкевич не полишає писати. Він
переклав частину «Слова о полку Ігоревім» та
Святого Письма (Євангеліє від Матея і
Йоана) на народну мову (1842). Посмертно Я.
Головацький видав «Читанку» Шашкевича
для малих дітей (1850).
Маркіян Шашкевич важко переніс смерть
молодшого сина, довго хворів на сухоти,
втратив зір і слух, паралізований він ще
декілька місяців страждав. Помер Шашкевич
у злиднях 7 червня 1843 року і був похований
у Новосілках Лісних на Львівщині, де служив
парохом (будинок, у якому він жив не
зберігся). Слава будителя національної свідомості й зачинателя нової української літератури в Галичині почала зростати посмертно.
1 листопада 1893 року тлінні останки Маркіяна
Шашкевича було перевезено до Львова і
поховано на Личаківському цвинтарі.
У 1959 році у селі відкрили літературномеморіальний музей Маркіяна Шашкевича. У
листопаді 1986 року, у час відзначення 175-ї
річниці із дня народження поета, музейсадибу було відновлено. Будівлі садиби (хата,
стодола, шпихлір) відновили на основі архівних і літературних джерел та аналогів
типових садиб першої половини XIX ст.
Експозицію музею створили працівники
Львівської галереї мистецтв, де використали
меморіальні речі, рукописи і видання творів
М. Шашкевича, тогочасні книжки, часописи,
предмети побуту, що подарували вчені,
письменники, колекціонери. Є в музеї
особисті речі поета – три серветки, бронзова
скринька і камертон. Експозицію розгорнуто
у чотирьох кімнатах. У двох виставлено
експонати, що розповідають про життя і
творчість Маркіяна Шашкевича, а в двох
інших – відтворено західноукраїнський побут

першої половини XIX ст., відтворено умови, в
яких минало дитинство славного галичанина.
Посеред двору на високому п’єдесталі –
погруддя поета (скульптор Дмитро Крвавич,
1962 рік). І ніби сам Маркіян зустрічає
відвідувачів…
Там колодязь студененький,
А дуб воду тягне;
Не так щастя, як той води
Моя душа багне.
Зупинка 3. Підлиська або Біла гора.
Ще при в’їзді в село Підлисся видніється
гора Біла або Підлиська, яка оголошена
пам’яткою природи. Гора Підлиська в народі
ще має назву Лиса. Взагалі ця гора має кілька
назв. Назва «Підлиська» пішла від села
Підлисся, що розташоване за два кілометри
на схід від села. А село, в свою чергу, взяло
назву від її західних схилів. Лиса гора – так її
називають, бо схили, обернені до села, майже
зовсім не мають деревної рослинності. Ось
такий замкнутий топонімічний круг, з якого
випливає, що друга назва була первинною.
Маркіян Шашкевич дав горі свою назву –
Біла (білий колір горі надають вапняки, з
яких вона складається). Після святкування
100-річчя з дня народження поета дістала
гора ще одну назву – гора Маркіяна
Шашкевича.
Підлиська гора входить до складу пасма
Вороняків. Вона є північним краєм Поділля.
Гологори-Вороняки є вододільним хребтом
між притоками Західного Бугу, Дністра і
Прип’яті. Водночас вони є частиною Головного європейського вододілу. Висота Підлиської гори за одними даними 372 м, за
іншими – 413 м. ЇЇ західні схили вологіші за
східні. Ґрунти на заході мергелеві та
вапнякові, а на сході – дерново-карбонатні.
На території гори є рослинність двох типів:
лісова і лучно-степова. Західні схили гори
покриті лучно-степовою рослинністю. Тут
можна зустріти пирій, кострицю, тимофіївку,
білу конюшину, тонконіг, осоку низьку і
гірську, полин, звіробій та інші. Подекуди
зустрічаються сосна звичайна, клен, шипшина і терен. На східних схилах ростуть ліси з
бука, берези, дуба, граба, сосни, ялини. Рідше
трапляється модрина, клен, осика і липа,
калина, горобина, ліщина. Трав’яний покрив
лісу представляють анемони, підсніжники,
медунки, суниці лісові, глуха кропива, дзвоники та інші. Багато із рослин, що
зустрічаються на горі Маркіяна Шашкевича є
реліктовими, ендемічними, рідкісними і
зникаючими. Тому закономірно, що Підлись35
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ка гора, або гора Маркіяна Шашкевича, у
1984 році була оголошена державною
комплексною пам’яткою природи місцевого
значення. На Львівщині такі степові ділянки
становлять велику наукову цінність.
На вершині гори височить пам’ятник
Маркіяну Шашкевичу, встановлений до 100річчя з дня народження поета. Пам’ятник
споруджено на народні кошти. Це – великий
камінь, що символізує безпросвітний важкий
гніт, а легка двадцятип’ятиметрова вежа,
увінчана хрестом, є уособленням світла
науки, культури та прогресу. 29 жовтня 1911
року тут відбулась перша служба Божа. З того
часу кожного року в першу неділю серпня
відбувались на горі божественні літургії,
присвячені пам’яті поета. Остання літургія
була у 1938 році. А далі – все завмерло. Ця
традиція знову відродилась у 1989 році. Тоді
на горі зібралось понад 25 тисяч людей.
Між селом Підлисся і Білою горою
розкинулося поле, яке у 1986 році назвали
іменем
Шашкевича.
На
краю
поля
встановлено пам’ятний знак.
Тут поета стежки,
Біла вічна гора,
Тихих роздумів час,
Як осіння пора,
І надіями сповнене,
Радістю й болем
Маркіянове поле,
Маркіянове поле.
Покидаємо Підлісся, пройняті духом патріотизму, адже тут народився, за словами Кирила Студзинського, «перший русин в Галичині, який проникнувся ідеєю національності».
Зупинка 4. Село Гавареччина
(Золочівський р-н)
Невелике за кількістю жителів село Гавареччина відоме в Україні та за її межами.
Воно стало осередком традиційного народного промислу – чорнодимленої (чорнолощеної, «чорної», «сивої», «задимленої», «закуреної») неполиваної кераміки. Існує легенда, що
першими мешканцями села були гончарі,
яких графиня Тереза Вишневецька (дружина
Юрія Вишневецького) переселила з містечка
Білий Камінь, щоби вони своїми горнами
(пічами) не задимлювали містечко (це сталося
в першій половині ХVII cт.). У XX столітті, в
умовах поширення фабричного посуду,
народний промисел поступово занепав (у
XIX ст. тут працювали понад сотня майстрів,
у 1930-х рр. – до 60, у 1960-х – 30, у 1980-х –
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3-4 майстри). У 1984 року гаварецька кераміка була представлена на міжнародній
керамічній виставці в Фаєнці (Італія). Роботи
Дмитра Вислинського здобули золоту медаль.
Світлина одного з його вазонів увійшла до
каталогу найкращих витворів керамічного
мистецтва Європи. Проте це не зупинило
занепаду гончарства й самого села. Якщо
перед Другою світовою війною печей у селі
було дев’яносто, практично в кожному дворі,
то сьогодні їх залишилося всього дві. Тішить
те, що в останні роки інтерес до гаварецької
кераміки знову зростає. У чому ж таємниця
цієї кераміки?
Таємниця її полягає у способі випікання.
Спочатку змішується місцева глина із
привозною із сусіднього села, потім довго
місять в особливий спосіб – ріжуть пластинами, поки не стане однорідною, тягучою
масою, готовою лягти на гончарний круг.
Майстер крутить круг і під його пальцями
народжується, наприклад, глек. Потім таких
300 або 400 вже повністю висушених речей
ставлять у піч, а в спеціальний отвір
закладають дрова – бук, ясен, граб, березу.
Дрова обов’язково мають бути сухими, щоб
аж дзвеніли, як залізо на ковадлі. Тільки тоді
вдасться досягнути потрібної температури в
печі  від 700 до 1000 градусів. Коли вироби
стають червоними до прозорості, спочатку з
одного боку, а потім із другого  тільки
досвідчений майстер знає коли саме – піч
засипають землею. І чим ретельніше, тим
якіснішою буде кераміка. Усього ж увесь
процес випалення, або обкурення, як кажуть
майстри, розтягується до 12 годин. Сьогодні
можна з наукового погляду розповісти, що
відбувається з глиною: в умовах нестачі
кисню поверхня вкривається чистим вуглецем, що й надає виробам відтінків від чорного
до світло-сірого. Але найголовніше: гаварецьку кераміку творить і народжує душа
майстра, й саме вона дарує їй загадковий
блиск.
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«Важливо, щоб учень бачив результати своєї праці…»
Особливості сучасного економічного та
соціокультурного розвитку України, процеси
демократизації життя, впливи процесів глобалізації та інтеграції у світове та європейське
співтовариство висувають нові завдання
перед освітою. Цей інформаційний процес
супроводжується суттєвими змінами в
педагогічній теорії та практиці: постійне
оновлення навчальних програм, підручників,
удосконалення форм, методів й засобів
навчання. Трансформація шкільної освіти
серйозно вплинула на шкільну суспільствознавчу освіту, зокрема історію, адже
сучасному українському суспільству і державі потрібна поінформована та компетентна
особистість, громадянин, спроможний приймати самостійні рішення.
Ці чинники й зумовили вибір педагогічної
проблеми, над якою працюю, – «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення історії».
Ці технології не тільки забезпечують можливість інтенсифікації шкільного навчання й
підвищення мотивації школярів, а й докорінним чином змінюють сам характер і суть
засобів навчання. Головна мета використання
інформаційно-комунікаційних технологій полягає у створенні цілісної взаємодії учня та
вчителя, розвитку особистості та різноманітних форм мислення кожного школяра, розв’язанні проблемних завдань, навчанні самостійного осмислення історичних подій без звертання до підручника, формуванні навичок
робити певні висновки, застосуванні своїх
знань на практиці.
Використання на уроці технічних засобів
навчання як окрему педагогічну проблему
достатньо глибоко і повно розглядали
М. І. Аппарович, С. В. Думин, М. Г. Заволока,
А. І. Зільберштейн, Б. Н. Полозов, Д. І. Полторак, В. М. Попов, Л. М. Прессман та інші.
Вони детально розробили дидактичні та
методичні підходи до застосування технічних
засобів навчання у різних навчальних предметах, зокрема на уроках історії.
Питанням застосування комп’ютера в навчально-пізнавальному процесі, незважаючи

на певну новизну проблеми, вже приділено
достатньо уваги в науковій літературі
(О. І. Агапов, Г. М. Александров, Е. І. Виштинецький, П. А. Гевал, В. І. Гриценко, А. С. Демушкін, А. М. Довгялло, Л. С. Ісакова, А. І. Кириллов, А. О. Кривошеєв, Є. І. Машбиць, А. Я. Савельєв, Н. А. Слівіна, А. В. Соловов, А. С. Ушаков, О. А. Худобець, А. В. Чернов та інші).
Аналіз педагогічної та методичної літератури, а також досвід використання сучасних
комп’ютерних
технологій
дав
змогу
систематизувати функціональні можливості
використання комп’ютерних технологій у
навчально-пізнавальному процесі. Отже,
комп’ютер:
 підвищує мотивацію навчання;
 значно розширює можливості подання
навчальної інформації;
 суттєво змінює способи управління
навчальною діяльністю;
 розширює асортимент застосовуваних навчальних завдань;
 сприяє розвитку творчого потенціалу учня,
його здібностей до комунікативних дій;
 сприяє розвитку умінь експериментальнодослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;
 сприяє формуванню в учнів умінь рефлексії своєї діяльності.
Вважаю, що при підготовці до уроку з
використанням сучасних комп’ютерних технологій та відборі навчального матеріалу
треба дотримуватись основних дидактичних
принципів:
 науковість;
 систематичність і послідовність;
 доступність;
 диференційованість.
Застосування комп’ютера підсилює інтерес, ефективність, розвиває мотивацію навчання та мислення учнів.
Мотивація має бути чітко пов’язана з темою уроку, вписуватися в канву уроку, психологічно готувати учнів до сприйняття теми,
налаштовувати їх на розв’язання певних
навчальних завдань.
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Наприклад, при вивченні теми уроку
«Культура Давнього Єгипту» (6 клас) пропоную учням переглянути ілюстративний матеріал на 2025 секунд із звуковим супроводом.
На екрані мультимедійної дошки з’являються
слайди із зображенням папірусу, ієрогліфів,
пірамід, сфінкса, мумії. Музика підсилює
візуальне сприйняття. Ставлю перед учнями
запитання: «Що із зображеного вам знайоме?
Про що можете розповісти? Що із побаченого
вас зацікавило? Про що хотіли б дізнатися?»
У процесі демонстрації малюнків, відеоматеріалів виникає досить стійка мимовільна
увага, що зумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами, контрастністю зображення,
звуковим супроводом. Саме цим пояснюється
міцне запам’ятовування учнями окремих,
найяскравіших, емоційно насичених кадрів.
Утворюються передумови для формування
чітких уявлень, свідомого та глибокого
засвоєння навчального матеріалу.
У сучасному процесі навчання комп’ютер
переходить у ранг інструмента пізнання, побудови знань. Електронні схеми й таблиці,
засоби мультимедіа, гіпертекст, який дає
змогу легко пересуватися по документу – усе
це інструменти, які підвищують якість
навчання, стимулюють та організовують
розумову діяльність учнів, розвивають
критичне, емпіричне та евристичне мислення,
сприяють свідомому засвоєнню матеріалу.
При вивченні теми «Утворення Київської
Русі. Політика перших князів» (7 клас) проектую на екран текст історичного джерела
«Нестор літописець про повстання древлян у
945 р.» і пропоную знайти та виправити три
помилки:
«Коли ж почули древляни, що князь Олег
знов іде, порадилися древляни з князем своїм
Малом і сказали: «Якщо внадиться ведмідь
до овець, то виносить по одній все стадо,
якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не
вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали
вони до нього мужів своїх, кажучи: «Чого ти
йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не
послухав їх князь, і древляни, вийшовши
насупроти з города Ізборська, вбили Олега і
дружину його, бо їх було мало... І сказали
деревляни: «Осе князя руського ми вбили.
Візьмемо жону його Ольгу за князя свого
Мала…».
(Літопис Руський / За Іпатіївським списком
переклав Леонід Махновець. – С. 3031.)
Робота з текстом робить уроки історії
цікавішими та кориснішими, дає змогу
активізувати діяльність учнів, глибоко оволодіти програмовим матеріалом, розвиває
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вміння учнів самостійно працювати з
історичними джерелами.
Величезний ефект мають завдання зі складання таблиць, що привчають учнів самостійно працювати з матеріалом. Складання та
заповнення
таблиць
мають
передусім
розвивати учнівські компетенції, змістом
яких є певні знання, уміння, навички та
творча діяльність учнів.
Вивчаючи з учнями тему «Союзи племен
напередодні утворення Руської держави»
(7 клас), спочатку пропоную переглянути
спроектований на екран текст історичного
джерела «Розселення союзів східних слов’ян»
з літопису «Повість минулих літ».
«…деревляни займали землі південного
басейну річок Прип’ять, Горинь, західного
берега Дніпра і північного басейну Тетерева.
Поляни жили на захід від середнього Дніпра,
між його притоками Тетеревом на півночі
та Россю на півдні. Сіверяни займали
території на схід від середньої течії Дніпра,
басейн нижньої течії Десни, Сули, Псла і
Ворскли до верхів’їв Сіверського Дінця.
Тиверці жили у нижній течії річок Дністер і
Прут, що досягла узбережжя Чорного моря.
Волиняни (дуліби) розселялися на землях на
північ від верхньої течії Дністра, у басейні
Західного Бугу, на південь від верхів’їв
Прип’яті. Уличі займали землі, розташовані
між річками Оріль, Дніпро, Самара та в
лісостеповій частині Південного Бугу. Білі
хорвати проживали у Верхній Наддністрянщині на захід від річки Збруч, межиріччі
Верхнього Прута і Дністра, Північній Буковині, Прикарпатті й частині Закарпаття».
Поступово опрацьовуючи текст літопису,
учні заповнюють таблицю, яку теж пропонують на екрані.
Східнослов’янські союзи племен

Розселення

Після заповнення таблиці учні переносять
на контурну карту місця розселення союзів
східних слов’ян. Цю ж контурну карту висвітлюють на екрані з поступовою появою назв
східнослов’янських племен.
Робота з історичною картою потребує не
стільки розвитку елементарних вмінь учнів
орієнтуватися в історичному просторі, скільки порівняння, аналізу, узагальнення історичних фактів. Так, наприклад, при вивченні
теми «Середньовічне місто» (7 клас) проектую на екран історичну карту «Економічний
розвиток країн Європи і Близького Сходу в
ХІІІ – ХV століттях» і пропоную виконати,
залежно від рівня навчальних досягнень
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учнів, завдання свого рівня і на один ступінь
вище, стимулюючи таким способом розвиток
пізнавальної активності.
Наприклад: Початковий рівень. Великими
торгово-ремісничими містами в Європі були –
…; Міста Ганзи – це…. Середній рівень. У
яких країнах була найбільша кількість
ярмарків? Якими товарами торгували в епоху
Середньовіччя? Достатній рівень. Порівняйте кількість міст в європейських державах.
Зробіть висновки. Які країни випереджали
інших за виробництвом тканин? Відповідь
аргументуйте. Високий рівень. У яких регіонах Європи була найбільша кількість центрів
суднобудування? Яку закономірність можна
помітити?
Організація практичних робіт з історичною картою вчить учнів самостійно переносити знання в нову ситуацію, бачити нові
функції знайомих предметів і головне – доповнювати знання та уявлення про історичні
події елементами просторових структур.
Позитивний ефект мають пізнавальні завдання, спрямовані на опрацювання статистичних матеріалів, що спонукають учнів
докласти значних інтелектуальних зусиль для
їхнього виконання. Наприклад, при опрацюванні теми уроку «Українські міста і
торгівля в першій половині ХІХ століття»
(9 клас) пропоную переглянути діаграму
«Зростання міського населення України» і
відповісти на запитання: «Чим викликане
зростання кількості міського населення? У
яких з названих міст це зростання відбувалося
найшвидше? Чому?».
Використання статистичних матеріалів допомагає конкретизувати загальний опис розвитку суспільства, дає змогу виявити певні
тенденції в історичному розвитку і навіть
зробити можливим його короткотривалий
прогноз.
Інформаційно-комунікаційні
технології
відкривають нові підходи до організації етапу
систематизації й узагальнення нових знань на
перетворювальному і творчому рівнях.
Опрацювавши матеріал теми «ГалицькоВолинська держава» (7 клас), проводжу графічне тестування. Попередньо наголошую,
що після виконання цього завдання учням
потрібно буде за зображеним графічним малюнком визначити: «Хто отримав цей почесний титул? Коли це сталося?». Коли усі учні
завершили роботу, на екрані висвітлюється
правильне графічне поєднання. Так учні
мають можливість перевірити знання,
отримані на цьому уроці.

Організація графічно-схематичного та візуально-схематичного моделювання, можливість якого забезпечують інформаційно-комунікаційні технології, відкриває нові підходи
до набуття нових знань, умінь на уроках
історії, сприяє зростанню ефективності навчання з цього предмета завдяки індивідуалізації та диференціації процесу.
Отже, на мою думку, використання інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу
зробити уроки цікавішими і творчими, підвищити коефіцієнт корисної дії учнів на уроці.
Але водночас ця методика вимагає від
учителя ґрунтовної підготовки: продумувати
кожний етап уроку, кожний вид роботи,
кожне завдання, яке пропонується учням.
Мій практичний досвід використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
свідчить: якщо вони використовуються в
системі, то ведуть до розширення зацікавленості дітей, активізують їхню роботу, організовують навчальну діяльність на основі
індивідуалізації та диференціації навчання,
спрямовують роботу на формування аксіологічних, логічних, мовленнєвих, інформаційних умінь та навичок школярів з предмета.
Для визначення ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій
на своїх уроках, вирішила провести анкетування учнів. Схвальне ставлення школярів до
застосування комп’ютера на уроці висвітлюють відповіді: «Навчальний матеріал
засвоюється краще», «Уроки стали яскравішими та цікавішими», «Зросла активність
слабких учнів на уроках», «З’явилась
можливість демонструвати свої роботи».
Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, зацікавлено
працював на уроці, бачив результати своєї
праці та міг їх оцінити. Я вважаю, що за
допомогою
інформаційно-комунікаційних
технологій цього можна досягти.
Література
1. Барладін О., Даценко Л., Ісаєв Д. Історичний атлас у
комп’ютерному класі // Історія в школах України. –
2005. – № 1. – С. 21–22.
2. Баханов К.О. Дослідницька робота учнів на уроках
історії. – Х.: «Основа», 2004. – 144 с.
3. Баханов К.О. Психолого-педагогічна характеристика
пізнавальних можливостей семикласників у навчанні
історії // http://bdpu.org.ua
4. Гевал П.А. Загальні принципи використання
комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у
школі та сім’ї. – 2000. – № 3.
5. Гісем О., Мартинюк О. Нові вітчизняні атласи з
історії // Історія в школах України. – 2000. – № 2. –
С. 50–52.

39

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 3
6. Десятов Д. Використання комп’ютерних технологій
при організації роботи учнів зі статистичними
матеріалами // Історія в школі. – 2007. – № 9. –
С. 37–41.
7. Десятов Д. Методичні прийоми роботи з портретом //
Історія в школі. – 2007. – № 6. – С. 4–7.
8. Десятов Д. Побачити, відчути і проаналізувати.
Конспект відеоуроку з теми «Країни Азії, Африки та
Латинської Америки». Всесвітня історія. 11 клас //
Історія в школах України. – 2005. – № 5. – С. 21–23.
9. Дрібниця В. Використання відео- та мультимедійних
матеріалів на уроках історії України та всесвітньої
історії у 611 класах // Історія в школі. – 2007. – № 3.
– С. 41–48.
10. Комаров Ю. С. Використання мультимедійного
комплексу у викладанні історії // Комп’ютер у школі
та сім’ї. – 2004. – № 2.
11. Компьютер на уроках истории и обществознания:
пособие для учителя // (А. И. Чернов, А. Ю. Морозов,
П. А. Пучков, Э. Н. Абдуллаев). – М.: Просвещение,
2009. – 126 с.
12. Недзельська В.М. Деякі аспекти використання
комп’ютера на уроках історії та правознавства //
Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3.

13. Нетеча С. Використання аудіовізуальних та
мультимедійних засобів на уроках історії // Історія
України. – 2006. – № 10. – С. 13.
14. Уткіна О.І. Використання інформаційнокомп’ютерних технологій у шкільній історикокраєзнавчій освіті // Історія та правознавство. – 2008.
– № 32. – С. 28–31.
15. Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення
навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних
посібників) з історії // Історія в школах України. –
2003. – № 1. – С.15–17.
16. Худобець О.А. Доповнити, а не підмінити (З досвіду
роботи щодо застосування презентаційних технологій
при проведенні уроків історії) // Історія в школах
України. – 2005. – № 3. – С. 2–6.
17. Худобець О.А. Використання комп’ютерного
супроводу на уроках історії стародавнього світу в 6
класі // Історія в школах України. – 2006. – № 8. –
С. 33–38.
18. Худобець О.А. Застосування презентаційних
технологій у практиці проведення уроків історії //
Учитель року – 2005. Досвід кращих. – Х.: «Основа»,
2005. – С.11–17.
19. Худобець О.А. Чому Інтернет потрібний вчителеві
історії // Історія. – 2005. – № 5-6. – С. 52–56.

Конспекти уроків:
Ольга Букета

Київська Русь за часів князя Володимира Великого.
Запровадження християнства як державної релігії
Мета: охарактеризувати внутрішнє та зовнішнє становище Київської Русі за правління князя
Володимира; визначити передумови та значення запровадження християнства як
державної релігії; розвивати в учнів навички роботи з історичними джерелами, уміння
аналізувати матеріал, робити висновки, узагальнення, визначати передумови та
значення історичних подій, місце історичних діячів в історичному процесі; сприяти
патріотичному вихованню учнів.
Основні поняття: міжусобна боротьба, християнство, релігія.
Обладнання: Смолій В. А. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Ґенеза, 2007. – 224 с.; мультимедійний
комплекс; настінна карта «Київська Русь у ІХ–ХІ ст.»; портрет князя Володимира.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок учнів.
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:
показувати на карті територію Київської Русі за князя Володимира;
характеризувати його зовнішню та внутрішню політику;
визначати передумови та значення прийняття християнства;
характеризувати князя Володимира як особистість та державного діяча; удосконалювати навички роботи з джерелами інформації, уміння аналізувати матеріал, робити
висновки, висловлювати власні погляди.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Метод «мозкова атака».
Учні стисло висловлюють свої думки про правління князів Олега, Ігоря, Ольги та Святослава і
їхній внесок у становлення та зміцнення Київської Русі, після чого робимо загальний висновок.
Внесок князів Олега, Ігоря, Ольги та Святослава такий:
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 розширення кордонів Київської Русі шляхом приєднання нових територій;
 укріплення кордонів на Чорному морі;
 зростання міжнародного авторитету Київської Русі;
 посилення князівської влади;
 зміцнення самої держави.
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Евристична бесіда.
1) Як було організоване управління державою за перших князів?
2) Як ви гадаєте, чи існували в такій системі якісь недоліки? Які саме?
3) Що нового вніс до системи управління князь Святослав? Навіщо це було зроблено?
4) До яких наслідків міг призвести такий порядок успадкування князівської влади?
Під час бесіди учні мають дійти висновку, що розподіл влади між синами Святослава
призводить до розгортання міжусобних війн за київський престол.
• після

смерті
Святослава між
його синами
Ярополком,
Олегом та
Володимиром
розгортається
боротьба за
київський престол

• Володимир за

допомогою варягів
розпочав наступ на
Київ і відвоював
Київ у Ярополка.
цих подій
Володимир став
князем Київської
Русі


оголошення
результатів.

теми

та

очікуваних

Проблемне питання
уроку:

• Після

за що князь Володимир
був прозваний Ясним
Сонечком, Святим та
Великим?

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Правління Володимира. Розширення територіальних меж Русі.
Розгляд питання розпочинаємо з опрацювання історичної довідки.
Історична довідка
Володимир Святославич
(? — 1015, Київ) — великий
князь київський від 980 р. Син
Святослава Ігоровича. Завершив
об'єднання всіх
східнослов'янських земель у
складі Київської Русі.
Запровадив християнство на Русі
(близько 988—989 рр.), почав
будувати християнські, храми й
монастирі, заснував школи та
бібліотеки. За його князювання
Київська Русь досягла
найбільшої могутності. Це була
централізована християнська
імперія з усталеним місцем у
європейській політиці.

Робота з картою, заповнення таблиці «Розширення територіальних меж Русі».
981 р.
982 р.
983 р.
985 р.
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«Повість минулих літ» про запровадження християнства

Володимир... прийшов у Київ, зразу звелів скинути
(язичницьких) кумирів — одних порубати, а інших
спалити. А Перуна звелів прив'язати до хвоста коня і
стягти з гори по Боричеву узвозу в Ручай і приставив
12 мужів штовхати Перуна жердинами... Коли тягли
Перуна по Ручаю до Дніпра, віруючі люди оплакували
його. І, притягти Перуна, укинули його в Дніпро...
Після цього, Володимир послав (гінців) по всьому
місту зі словами: «Кого не буде завтра на річці, чи
багатого, чи убогого, жебрака або раба, той іде проти
мене».
Володимир звелів будувати церкви і ставити в тих
місцях, де стояли кумири... І почав Володимир ставити
по містах церкви і попів, а людей примушував
хреститися по всіх містах і селах, і почав брати в
нарочитих людей їх дітей і віддавати в книжне
навчання...

Рік приєднання

Племінні княжіння

2. Реформи Володимира Великого.
Робота з підручником, заповнення пропусків у тексті
Назва реформи
Адміністративна

Зміст реформи
Утворення війська з найманців, які мали право володіти земельною власністю

Оборонна
Розмежування княжого і церковного судочинства
Фінансова

3. Запровадження Християнства як державної релігії
Евристична бесіда.
1) Коли виникло християнство?
2) Як ставилися до християнської віри князі Олег, Ігор, Святослав та княгиня Ольга?
3) Яка релігія існувала в Київській державі до прийняття християнства?
4) Чи існувало в язичництві єдинобожжя?
5) Чим язичницька релігія відрізняється від християнства?
6) Чи сприяло язичництво зміцненню Київської Русі, її суспільно-політичному і культурному
розвитку, посиленню влади великого князя?
7) Яка релігія була прийнята на той час в інших слов’янських державах?
8) Як ви гадаєте, чи не стояло язичництво на заваді встановленню дипломатичних відносин з
іншими державами?
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Робота з історичними джерелами.
Учні опрацьовують джерела інформації, які допоможуть з’ясувати, як саме відбувалося
запровадження християнства.
Завдання: дослідіть таблицю «Відмінності християнської релігії від язичницької віри» й
визначте, яку роль відіграло хрещення Русі.
Поширення
Пантеон
Організація
Джерела віри

Язичництво
Племінне, територіально обмежене
Поклоніння силам природи, багатьом богам
Відсутня чітка релігійна організація
Основа віри – усний міф

Християнство
Одна із світових релігій
Поклоніння одному Богу
Сувора церковна організація
Основа віри – Біблія

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО проходить у формі гри “Міцний ланцюжок”.
Князь Володимир:
1. Закінчив…………….(об’єднання слов’янських племен).
2. Підкорив……………(в’ятичів, радимичів).
3. Побудував………….(міста-фортеці, Десятинну церкву).
4. Упорядкував……….(управління державою).
5. Прийняв……………(християнство).
6. Розвивав……………(культуру, освіту, торгівлю).
7. Чеканив……………(злотники, срібники).
V. ПІДСУМКИ УРОКУ.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Параграф 7; скласти план розповіді «Як хрестили Русь».

Ольга Букета

Розквіт Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого
Мета: охарактеризувати внутрішню та зовнішньополітичну діяльність князя Ярослава
Мудрого, визначити становище держави за часів його правління; розвивати в учнів
навички роботи з джерелами інформації та на їхній основі робити певні висновки про
історичні факти та події; дати характеристику історичним діячам і визначити їхнє місце
в історичному процесі; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів.
Основні поняття: «Руська правда», Софійський собор, Золоті ворота.
Обладнання: Смолій В. А. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних
закладів / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Ґенеза, 2007. – 224 с.; мультимедійний
комплекс; настінна карта «Київська Русь у ІХ–ХІ ст.», картки з джерелами інформації,
портрет князя Ярослава.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок учнів.
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:
показувати на карті територію Київської Русі за князя Ярослава Мудрого; визначати
наслідки його зовнішньої та внутрішньої політики;
характеризувати князя Ярослава Мудрого як особистість і державного діяча;
застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття «закон», «Руська
правда»; удосконалити навички роботи з джерелами інформації, уміння аналізувати й
узагальнювати матеріал, робити висновки, висловлювати власні погляди.
Хід уроку
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Завдання.
Пригадайте імена київських князів та їхній внесок у зміцнення Київської Русі. (Детальніше
потрібно зупинитися на значенні діяльності князя Володимира.)
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II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя.
Роки князювання цього правителя – час найвищого розвитку та найбільшого піднесення
Київської Русі. Усі свої зусилля він спрямував на продовження справи Володимира –
посилення єдності, централізацію держави, її європеїзацію. Він був не стільки княземдружинником і князем-завойовником, скільки князем-будівничим і князем-просвітителем. Час
його правління збігся з періодом внутрішнього освоєння та втримання величезних територій,
приєднаних князями-попередниками, що вимагало не тільки якісних змін у внутрішній і
зовнішній політиці, а й іншого типу державного правителя.
– Розв’яжіть ребус і прочитайте ім’я князя, за часів правління якого відбулися якісні зміни в
управлінні державою.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
І. Боротьба за владу. Початок правління Ярослава Мудрого.
Історична довідка.
Ярослав Мудрий (близько 978 — 20.1.(2.2) 1054) —
великий князь київський від 1019 р., державний діяч
Київської Русі, син Володимира Святославича. У
1036 р. після смерті Мстислава Ярослав став
єдиним володарем могутньої Київської держави.
Поріднився з багатьма європейськими дворами.
Упорядковуючи соціальні відносини й закріплюючи
владу в державі, Ярослав уклав збірник давнього
руського права — «Правду Ярослава» («Руська
правда»). Утвердив існування Київської митрополії
під юрисдикцією константинопольського патріарха.
За його правління собор місцевих єпископів обрав
русина Іларіона митрополитом київським. За
Ярослава було складено літописний звід,
побудовано Софійський собор. За часів його
правління Русь була у Європі великою і могутньою
державою. Це був період найвищого розквіту
Київської Русі.

Робота з картою, внесення даних у хронологічну таблицю.
Час події
1015 р.
1018 р.
1019 р.
1024 р.
1026 р.
1036 р.
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1
2

2

Битва під
м. Волинь

3

Битва на
р. Альті

4

Битва під
Лиственом

4

1

Битва під
Любечем

3

1) Як називаються війни, чвари, суперечки між князями?
2) Якої шкоди вони завдавали державі?
3) Хто такі Борис і Гліб? Як ви гадаєте, чому церква визнала їх святими?
4) За яких обставин Ярослав прийшов до влади?
2. Розбудова Києва. Перша збірка законів.
Робота з історичним джерелом.
Із «Повісті минулих літ»
Заложив Ярослав город — великий
Київ, а в города сього ворота є
Золоті. Заложив він також церкву
Святої Софії, премудрості божої,
митрополію, а потім церкву на
Золотих Воротах, кам'яну,
Благовіщення Святої Богородиці...
Після цього він звів монастир
Святого Георгія (Побідоносця) і
(монастир) святої Орини.

Перемога над
печенігами
1036 р.

1) Хто такі печеніги? Що вам про них відомо?
2) Яким було значення перемоги Ярослава над печенігами для Київської держави?
Ярослав – реформатора законодавства –
уклав писаний збірник руських законів.

Той документ дослідники називають «Правдою
Ярослава», або Найдавнішою правдою.
Він складався із 18 статей, які започаткували
славнозвісний збірник законів – «Руську правду». У
статтях Ярослава йшлося
• про покарання за вбивство,
• побиття до крові чи синців,
• за вчинене каліцтво,
• виривання бороди й вусів,
• їзду на чужому коні,
• псування майна,
• переховування чужого холопа тощо.

Із «Руської правди»
1. Якщо вб'є вільна людина вільну, то за неї мають право
помститися брат за брата, або син за батька, або батько за
сина, або сини брата та сестри; якщо хто з них не бажає або
не має можливості помститися, то нехай одержить 40
гривень за вбитого; якщо вбитий буде русин, чи гридин, чи
купчина, чи ябедник, чи мечник, якщо він ізгой буде, чи
словени, то сплатити за нього 40 гривень.
• Якщо палець відрубає в
будького, то сплатити
потерпілому 3 гривні за кривду.
• А за вирваний вус або жмут бороди сплатити потерпілому
12 гривень.
12. Якщо хтось украде чужого коня, або зброю, або одяг, або
знайде крадене у своїй общині, то дістає своє та 3 гривні за
кривду.
16. Якщо холоп ударить вільного чоловіка та сховається в
хоромах свого пана, а той не схоче його видати, то залишає
холопа в себе і сплачує скривдженому 12 гривень; а потім,
якщо зустріне побитий кривдника холопа, то має право
побити його.
Примітка. Гридин — молодший дружинник. Ябедник — княжий суддя.
Мечник — княжий слуга. Ізгой — людийа, яка втратила зв'язок з общиною.

Схарактеризуйте документ за таким планом:
1. Становище і відповідальність різних груп населення.
2. Захист приватної власності.
3. Наявність родових пережитків.
4. Уявлення про особисту честь і гідність.
Чим ви можете пояснити однаковість штрафів для різних соціальних груп населення?
Зробіть висновок про рівень розвитку державності в Київській Русі.
3. Церковне й культурно-освітнє життя
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Із «Літопису Руського»
І до книг він мав нахил, читаючи (їх) часто вдень і вночі. І
зібрав він писців многих, і перекладали вони з гречизни на
слов'янську мову і письмо (святеє), і списали багато книг. І
придбав він книги, що ними поучаються віруючі люди і
втішаються вченням божественного слова.
Велика бо користь буває людині од учення книжного. Книги ж
учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і
стриманість здобуваємо ми із словес книжних, бо се є ріки, що
наповнюють всесвіт увесь.

З 1051 року – Іларіон –
митрополит “Київський та
всія Русі”

Переписування книжок у скрипторії

1) Як ви гадаєте, чому Ярослав приділяв велику увагу розбудові Києва, розвитку освіти та
церковним справам? Якими були наслідки цієї політики?
2) За що Ярослава народ назвав Мудрим? Чи згідні ви з цим? Свою відповідь обґрунтуйте.
4. Відносини з іншими державами.
І. Крип'якевич про Ярослава Мудрого
Ім'я його було відоме і славне в цілій Європі. Усі
наймогутніші королі вживали заходів, щоб жити з
ним у приязні. Його донька Анна вийшла заміж за
французького короля Генріха, друга донька була
жінкою норвезького князя; із синів один мав жінку з
Німеччини, другий грецьку царівну. Польські князі
зверталися за допомогу й опіку до Ярослава.

1) Яку зовнішню політику проводив Ярослав Мудрий?
2) Чому його прозвали «тестем Європи»?
5. Значення правління Ярослава Мудрого.
Розгляд питання відбувається за допомогою методу «мозкова атака».
Висновок: за правління Ярослава Мудрого в Київській Русі відбулися такі зміни:
• посилення держави;
• зміцнення її кордонів;
• піднесення міжнародного авторитету;
• інтенсивне будівництво міст;
• піднесення господарства й торгівлі;
• високий розвиток культури.
ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Загадка: яку іншу назву має зображення Божої матері на стіні Софіївського собору? Назву
допоможуть прочитати у виділеному рядку правильні відповіді.
1. Ім’я відомого київського літописця. (Нестор).
2. Ім’я митрополита, який написав визначний твір
“Слово про закон і благодать”, де вперше підкреслено
значення Києва як столиці. (Іларіон).
3. Ім’я старшого сина Ярослава Мудрого. (Ізяслав).
4. Ім’я дочки Ярослава, яка стала французькою
королевою. (Анна).
5. Назва міста, з яким своєю пишністю змагався Київ. (Константинополь).
6. Споруда, збудована Ярославом Мудрим на місці битви з печенігами. (Храм).
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний матеріал підручника.
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Світова література
Людмила Ковальова

«Оптимістична педагогіка»
Людмили Москов’як-Бондаренко
Москв’як-Бондаренко Людмила Іванівна
працює вчителем світової літератури
Білокамінського НВК Золочівського району
Львівської області з 1998 року. Її педагогічні здібності характеризуються високою
працездатністю, динамічністю особистості,
високорозвиненим інтелектуальним потенціалом, креативністю, що допомагає працювати продуктивно і творчо.
На початку професійної діяльності вивчала передовий досвід свого батька – заслуженого вчителя України Івана Івановича
Бондаренка. Настанови цього педагога визначили чіткі орієнтири у її роботі, навчили
розрізняти головне і другорядне, усвідомлювати відповідальність за свої педагогічні
кроки.
Джерелом вчительського натхнення для
Людмили Іванівни стали праці відомих педагогів, зокрема «Сто порад учителю»,
«Серце віддаю дітям» В. Сухомлинського
та «Путь к ученику», «Рождение урока»
Є. Ільїна.
Вже понад вісім років учителька працює
над проблемою «Формування креативних
компетенцій на уроках світової літератури»,
що проходить через всю її діяльність як
педагога-фахівця і відображається на
кожному уроці та позакласній роботі.
Для глибшого опрацювання своєї педагогічної проблеми постійно вивчає фахові
періодичні видання, нормативно-правові
документи, що регламентують функціонування освітньої системи в Україні, адже
важливим чинником досконалого вчителя
вважає самоосвіту. Серед вивчених статей,
які допомагають глибше розуміти проблему, – «Творчість у контексті розвитку
людини» О. А. Туріної, «Креативність як
невід’ємний компонент інтелектуального
розвитку особистості» А. Терещука, «Виклики часу та вимоги до підручника літератури» Ю. І. Ковбасенка, «Технологія
проектування ключових і предметних
компетенцій» А. Хуторського.
Поєднання отриманих знань дало змогу
створити власний стиль викладання, який
учителька постійно вдосконалює. Основою

її досвіду є системність, вимогливість, інноваційність, творчість, любов до предмета,
об’єктивність.
Актуальність проблеми випливає із
завдань учителя формувати школяра не як
пасивного споживача певного обсягу інформації, а як особистість, здатну самостійно її
здобувати, коригувати та інтерпретувати
протягом усього свого життя. Крім цього,
реалізація цієї проблеми є ефективною
завдяки впровадженню пріоритетного в
сучасній освіті особистісно орієнтованого
навчання, основними принципами якого є
застосування особистого досвіду учнів,
створення умов для максимальної реалізації
їхніх здібностей. Для успішного вирішення
проблеми застосовує принципи «оптимістичної педагогіки». Передчуття завтрашньої радості від роботи над цікавими
завданнями, демонстрації та обговорення
результатів роботи створює натхненну
атмосферу, підсилює мотивацію до навчання і творчої діяльності. На уроках світової
літератури формує такі креативні компетенції, як сміливість думки, схильність до
ризику, фантазію, уяву, проблемне бачення,
вміння долати інерцію мислення, здатність
виявляти суперечності. До кожної конкретної педагогічної ситуації добирає певні
педагогічні засоби, розумно поєднує традиційні та нові методи навчання, використовує інноваційні технології.
Перш ніж формувати названі якості,
потрібно їх виявити. Тому педагог спостерігає за поведінкою учнів у процесі
соціалізації,
вивчає
динаміку
їхніх
досягнень. Для цього використовує написання творчих робіт, під час яких учні
вчаться складати план, використовувати
епіграфи та цитати, проводить нестандартні
уроки, зокрема уроки просто неба, урокінсталяцію, урок-репортаж. Ці уроки
спонукають до концентрації вольових,
інтелектуальних, емоційних зусиль учнів,
як під час підготовки до уроку, так і на
самому уроці. Таким способом вчителька
визначає
пізнавально-організаційну
і
творчу активність учнів.
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Наприклад, метою уроків просто неба,
які Людмила Іванівна організовує у 57
класах у кінці другого семестру, є
формування естетичних цінностей та розвиток креативних компетенцій. Прийом
уроку – малюнок на асфальті (створення
зображення улюбленого героя або епізоду з
прочитаних творів). Для роботи учні діляться на групи або, за бажанням, індивідуально. Після завершення створюється «музей
літературних творів просто неба», школярі
коментують свій вибір, називають якості
героїв, виховне значення твору, висловлюють особистісне ставлення до вчинків
персонажів. На таких заняттях реалізується
принцип емоційності (учні діляться враженнями, переживають почуття піднесення
і радості), демократичності (дозволяється
вибір теми малюнка). Крім цього, уроки
просто неба у травні є логічним переходом
до літніх канікул, а проведення їх серед
розкішної
природи
здійснює
здоров’язберігальну функцію навчання, створює зворушливу атмосферу співпраці і
натхнення.
Урок-інсталяція – заняття, яке потребує
кропітких приготувань, дає змогу залучити
учнів із різними рівнями навченості,
застосувати їхні креативні компетенції.
Його мета  активізувати дослідницьку та
пізнавальну діяльність школярів, розвивати
асоціативне та образне мислення, спонукати до появи моментів інсайту та імпровізації. Так, у 9 класі під час вивчення
біографії О. С. Пушкіна учні з допомогою
різних мистецьких прийомів «інсталюють»
постать поета. Для цього вони створюють
колажі із зображеннями найяскравіших
моментів життя Пушкіна, роблять підбірку
романсів на слова його віршів, декламують
поезії різних видів та жанрів, готують
книжкову виставку творів письменника та
художньо оформляють його портрет. А на
завершальному етапі уроку створюють
рукописну збірку сенканів про Пушкіна у
формі кленових листків. Такий урок є
комплексно-творчим, адже формує низку
креативних компетенцій: художньо-зображувальних, артистичних, розумових, літературних.
В арсеналі вчителя різноманітні вправи:
за аналогією, конструктивні вправи і творчі.
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Такий алгоритм не тільки урізноманітнює
навчальний процес, а й дає змогу виявити
здібності учнів, їхню здатність до
нестандартного мислення.
Формування креативних компетенцій
здійснюється поетапно засобами дослідницьких, ігрових та творчо-прикладних дій,
під час яких відбувається розвиток та
поєднання операційного та образного процесу. Результатами розвитку цих здібностей
є учнівські кросворди, доповіді, реферати,
тести, літературні вікторини, мультимедійні
презентації, проекти, інсценізації, словнички, поетичні збірки, збірки каліграм та
сенканів.
У ході педагогічної діяльності Москв’якБондаренко Людмили Іванівни головні та
додаткові чинники інтегруються в єдину
систему педагогічної майстерності вчителя,
яка функціонує як її індивідуальний стиль.
Вчителька проводить багату і змістовну позакласну роботу з предмета: тижні світової
літератури, свята, вікторини, мандрівки, є
керівником гуртка лялькового театру «Буратіно». На уроках Людмили Іванівни
постійно панує атмосфера творчості, результатом якої є випуск збірки учнівських
творів «Паросток». Її учні посідають
призові місця в районних та обласних
конкурсах. Вона – член районної динамічної групи вчителів світової літератури,
переможець районного конкурсу «Панорама творчих уроків», член обласної
творчої групи вчителів світової літератури.
Людмила Іванівна створила власний сайт –
www.bilykamin.org.ua, на сторінках якого
розміщує конспекти уроків, позакласних
заходів, мультимедійні презентації, фотоматеріали, творчі досягнення учнів (твори,
вірші, презентації тощо). Своїм педагогічним успіхом і власними проблемами
вчителя світової літератури поділилася у
збірці матеріалів з досвіду роботи
«Розвивати творчі вміння». Під час ІІ туру
конкурсу «Учитель року-2011» Людмила
Іванівна підтвердила свій високий фаховий
рівень та вміння застосовувати методичні
технології, які формують в учнів креативні
компетенції.
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Людмила Москв’як-Бондаренко

Поема «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі –
енциклопедія середньовічного життя
Душа людини  найбільше диво світу.
Данте Аліг’єрі
Навчальні цілі:
– познайомити учнів з основними фактами біографії Данте Аліг’єрі;
– підвести до розуміння того, що Аліг’єрі – видатний мислитель і поет Італії, який жив на
межі середньовіччя і Відродження;
– з’ясувати, що поема «Божественна комедія» є філософсько-художнім синтезом
середньовічної культури;
– розвивати асоціативне мислення;
– формувати навички зв’язного мовлення, роботи в групах;
– збагатити словниковий запас учнів;
– виховувати особистісне ставлення до життєвих явищ.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу.
Форма уроку: інсталяція.
Очікувані результати.
Після уроку учні зможуть:
– назвати основні факти біографії;
– пояснити, що Данте  видатний мислитель і поет Італії, який жив на межі середньовіччя і
Відродження;
– характеризувати поему як енциклопедію середньовічного життя;
– працювати в групах;
– створювати інсталяцію.
Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал, матеріал для
інсталяції.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Оголошення теми, мети уроку.
Сьогоднішній урок буде присвячено поетові, творчість якого є своєрідним містком між двома
епохами – середньовіччям і Відродженням. Саме таким автором є Данте Аліг’єрі.
ІІ. Актуалізація опорних знань. Асоціативний кущ
Учитель: зі словом «середньовіччя» з’єднайте стрілочками доречні поняття, ознаки, риси.
Середньовіччя

III. Мотивація. Робота з епіграфом
Учитель. Як бачимо, у часи середньовіччя багато уваги приділяли душі. Скажіть, як ви
розумієте значення епіграфа?
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III. Пояснення нового матеріалу
1. Словникова робота
Учитель: перш ніж спробувати збагнути велич твору Данте, збагатити свою душу, потрібно
оволодіти певними термінами.
З’єднай поняття і його визначення.
Синтез
Гвельфи та гібеліни
Поема
Енциклопедія
Терцина
Сандро Боттічеллі
Алегорія
Бокаччо

ворожі політичні угруповання в Італії XIIXV ст.
книжка, у якій зібрано знання з різних галузей науки
строфа з трьох рядків
ліро-епічний твір, переважно віршований, у якому
зображені значні події і яскраві характери
поєднання
італійський живописець
дослідник творчості Данте
зображення абстрактної ідеї (поняття) за допомогою
образу

1. Сугестія.
Учитель: уявімо Флоренцію XIII століття. Довгі вулички з провулками, жінки в барвистому
вбранні ходять по воду на площу. Багато церков, фонтани, перегук дзвонів, але найчастіше
гуде дзвін на сполох. Вибігають городяни і кидаються y вир вуличних сутичок – у тогочасній
Флоренції велася жорстока політична боротьба.
XIII століття було особливим ще тому, що в той час народився Данте.
2. Біографічна довідка. Перегляд мультимедійної презентації.
3. Підсумок.
Учитель: уявіть, що вам доручено створити стенд до музею Данте. Про які три найцікавіші
факти ви б хотіли розповісти?
(Учні зачитують підбірки фактів).
4. Робота в парах.
Учитель: безперечно, найяскравішим твором Данте є «Божественна комедія». Визначимо
її особливості.
Прийом «Закладки».
Учитель: уявімо, що нам потрібно створити закладки до книги про «Божественну комедію».
Ними ми відзначимо найцікавіші коментарі, факти, деталі. Я проведу декілька міні-лекцій, а ви
підберете символ, який, на вашу думку, відповідає темі кожного повідомлення. Ці символи і
будуть закладками.
Перша міні-лекція.
Що таке комедія?
Данте назвав свою поему «комедія» за усталеними середньовічними канонами: так називали
тоді твори, які починалися сумно, а закінчувалися щасливо. Епітетом «божественна», тобто
«прекрасна», поему наділив перший біограф Данте, автор славетного «Декамерона» Дж.
Боккачо.
Учні підбирають закладку із запропонованих символів (Бокаччо, цифра три, середньовічний
храм, хмари…)
Друга міні-лекція.
Композиція поеми є складною і водночас довершеною. За її основу Данте бере цифру «3» та
похідні від неї. Ще з дитячих казок ми пам'ятаємо трьох братів, три шляхи, які відкриваються
перед героєм... Майже в кожній язичницькій міфології є образ світового дерева, де також
бачимо цифру «3». Коріння дерева – потойбічний світ. Стовбур – Земля, гілля – Небо.
Потрійним є і вимір часу: минуле – сучасне – майбутнє. Або: предки – сучасники – нащадки. За
часів середньовіччя магічний зміст цієї цифри розширюється, поєднуючись із святою Трійцею.
«Божественна комедія» поділена на три частини (кантики): «Пекло», «Чистилище», «Рай».
Кожна частина має 33 пісні, написані терцинами (потрійна рима). Із трьох рядків складається
кожна строфа. Разом із Вступом кількість пісень в поемі сягає числа 100. Квадрат десяти
символізує тут абсолютну довершеність.
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Третя міні-лекція.
Середньовічні елементи:
– уявлення про потойбічне життя таке, як вчила церква;
– широке використання алегорії;
– думка про те, що розум лише разом з вірою здатен врятувати душу;
– середньовічний жанр видіння, який наповнений новим змістом: не умовними образами, а
цілком живими людьми.
V. Підсумок уроку. Прийом «Мікрофон».
Продовжіть речення.
Сьогодні на уроці я дізнався про…
Зрозумів, що…
VI. Домашнє завдання
Прочитати частину «Пекло».
Виписати алегоричні образи, пояснити їхнє значення (усно).

Початкові класи
Оксана Стасів

«Творчість – необхідна умова повноцінного життя людини…»
На початку третього тисячоліття в усьому
світі спостерігається тенденція до переосмислення сутності людини, мети її існування, а
також і цілей освіти.
На думку сучасних педагогів Ш. Амонашвілі, В. Андрущенка, Н. Бібік, С. Гончаренка, І. Зязюна, О. Савченко та ін., місія
освіти полягає у формуванні глибокого
усвідомлення людиною власної духовної
сутності, повернення до якої є одним з
найголовніших засобів збереження генофонду
нашої країни.
Пріоритети сучасної шкільної освіти
мають ґрунтуватися на ідеях самоцінності та
унікальності особистості дитини, необхідності розвитку її творчих здібностей, потреб
та інтересів у навчальній діяльності. Творчість – умова повноцінного життя людини,
яка сприяє її становленню як творця власної
долі, особистості з високим рівнем культури і
духовності.
У теорії та практиці сучасної початкової
освіти пошук шляхів та засобів розвитку
творчих здібностей учнів у різних сферах
діяльності є однією з найактуальніших проблем. У Державному стандарті початкової
загальної освіти зазначено, що поряд із
загальнонавчальною підготовкою діти мають

набути достатнього особистого досвіду
культури спілкування і співпраці у різних
видах діяльності, самовираження у творчих
видах завдань.
Проблема розвитку дитячої творчості та
здібностей була і залишається предметом
аналізу багатьох українських і зарубіжних
учених. Зокрема, Д. Б. Богоявленська, Л. В. Венгер, Г. С. Костюк, О. М. Лук, Я. О. Пономарьов,
В. А. Роменець та інші досліджували проблему
розвитку загальних творчих здібностей, від яких
залежить успішність у багатьох видах діяльності. Учені В. О. Моляко, Б. М. Теплов,
О. М. Рудницька, О. І. Савенков, З. Н. Новлянська, З. В. Юрченко та ін. досліджували
розвиток спеціальних творчих здібностей, які
зумовлюють високі досягнення у конкретних
видах творчості: технічному, музичному,
образотворчому, літературному та ін.
Літературна творча діяльність посідає
особливе місце серед виявів творчості молодших школярів. З одного боку, вона
вимагає роботи таких психічних процесів, як
сприймання, образне мислення, уява, мовлення, емоції, активізує почуттєву та інтелектуальну складові пізнавальної діяльності
молодшого школяра. З іншого – дітям цього
віку властива надзвичайна емоційність та
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чутливість до образних вражень, багатство
уяви, невтомна допитливість, відкритість до
навколишнього світу (Н. С. Лейтес, Г. О. Люблінська, Н. О. Менчинська та ін.). Це підтверджує важливість цілеспрямованого художньо-словесного розвитку саме молодших
школярів.
Сучасне розуміння проблеми розвитку
літературно-творчих здібностей школярів
увібрало в себе здобутки гуманної педагогіки
минулого. Психолого-педагогічна спадщина
Я. А. Коменського,
К. Д. Ушинського,
О. В. Духновича, М. Монтессорі, О. О. Потебні,
С. Ф. Русової,
П. П. Блонського,
практика
Л. М. Толстого, В. О. Сухомлинського свідчать, що літературна творчість у дитячі роки
– умова та засіб максимального розкриття
творчих здібностей, активізації емоційночуттєвої сфери, пізнавальних інтересів та
духовного потенціалу молодших школярів.
Різні аспекти проблеми розвитку літературно-творчих здібностей учнів як здатності
до успішної літературної творчості висвітлюються у працях психологів, педагогів та
методистів. Зокрема, завдяки науковим
розвідкам психолога З. Н. Новлянської та ін.
вивчено структуру здібностей молодших
учнів до художньої і літературної творчості.
Досліджено окремі компоненти літературних
здібностей школярів, а саме: особливості
художнього сприймання ними літературних
творів (В. П. Ягункова, П. М. Якобсон та ін.),
вияви їхньої уяви (Л. С. Виготський та ін.),
розвиток мовлення як продуктивний процес
(А. М. Богуш, М. Я. Плющ та ін.). Учені
Є. В. Заїка, О. Я. Савченко та ін. розробили
завдання з розвитку творчих здібностей учнів.
На сучасному етапі розвитку педагогічної
науки українські дидакти та методисти досліджують різні питання розвитку мовленнєвих і літературних творчих здібностей
молодших школярів у навчальному процесі
(М. С. Вашуленко, І. П. Гудзик, В. О. Мартиненко, В. О. Науменко, О. Я. Савченко,
О. Н. Хорошковська та ін.). Зміст автореферату дисертації М. В. Явоненко «Система творчих завдань міжпредметного характеру як
засіб розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів» засвідчує важливість вирішення теоретичних і практичних
аспектів організації процесу розвитку літературно-творчих здібностей школярів.
Дослідження психолога В. П. Ягункової
[2] щодо проблеми індивідуальних та вікових
особливостей формування творчого потенціалу школярів засвідчило, що слабка мотивація літературно-творчої діяльності, падін52

ня інтересу до неї призводить до того, що
розвиток інших здібностей уповільнюється,
незважаючи на високий рівень як загального
розвитку, так і окремих інтелектуальних
процесів. Це й визначає актуальність
досліджуваної проблеми.
Звідси й головна ідея цієї педагогічної
проблеми: планомірний, науково керований
розвиток літературно-творчих здібностей
сприяє загальному розвитку кожної дитини.
Водночас аналіз іншої науково-педагогічної та психологічної літератури дає
підстави припустити, що у дидактиці початкової освіти проблема розвитку літературнотворчих здібностей учнів в умовах оновленого змісту і методичного забезпечення не
отримала цілісного відображення.
Отже, актуальність проблеми, її теоретична та практична значущість і водночас
недостатня розробленість зумовили вибір
науково-методичної проблеми «Розвиток літературно-творчих здібностей учнів початкових класів», над якою я й працюю впродовж
останніх п’яти років.
Численні дослідження з проблем літературно-творчого розвитку школярів доводять, що саме молодший шкільний вік є
сензитивним періодом для розвитку мовленнєвих умінь, навичок, здібностей. Діти
оволодівають фонетикою, лексикою, вмінням
створювати різні типи зв’язного висловлювання. Ці досягнення в галузі мовленнєвого розвитку такі значні, що можна
говорити не тільки про формування різних
аспектів мовлення, але й про якісний його
розвиток.
Дослідник проблеми розвитку літературних здібностей молодших учнів О. Я. Савченко [1] наголошує на тому, що «...дітям
цього віку доступні естетичні враження від
краси спостережуваного, від краси стосунків,
від
зробленої
речі».
Чуйність
і
сприйнятливість до краси в дитячі роки
незрівнянно глибші, ніж у наступні періоди
розвитку особистості. Треба насичувати
навчальну діяльність замилуванням красою,
щоб пам’ять,
мислення,
уява
учнів
збагачувались яскравими образами, які
западають у душу, активізують мислення і
мовлення. Створенню ситуації естетичного
переживання допомагає прийом емпатії 
співпереживання з героями твору: людьми,
тваринами, рослинами шляхом перевтілення в
ці образи.
Враховуючи результати наукових досліджень, висновки вчених, можна виокремити
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такі компоненти літературно-творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку:
1) художньо-естетичне сприймання, що передбачає емоційну сприйнятливість літературного тексту та відчуття засобів художньої
виразності;
2) відчуття мови, що характеризується
адекватним сприйманням, засвоєнням і
відтворенням мовних засобів;
3) літературно-мовленнєва координація, яка
становить здатність усвідомлено відбирати
необхідний літературно-мовний матеріал
відповідно до задуму і жанру самостійного
мовленнєвого висловлювання;
4) творча уява, що виявляється у створенні
дітьми літературно-мовних образів на основі
комбінування уявлень.
Вважаю, що рівень розвитку зазначених
компонентів здібностей можна значно поліпшити, якщо враховувати такі дидактичні
умови:
– збагачувати емоційно-чуттєвий та комунікативний досвід учнів;
– навчати їх елементарних прийомів літературної творчості;
– інтегрувати різні види творчої діяльності
учнів (літературну, образотворчу, театральну, музичну);
– навчати їх створювати літературні продукти на міжпредметному матеріалі;
– створювати розвивальне емоціогенне середовище, що стимулює дітей до творчості.
Уроки мови, читання, які я проводжу із
школярами, містять вправи, завдання, запитання, які максимально спрямовані на розвиток літературно-творчих здібностей.
Зміст технології розвитку полягає у
створенні ситуації творчого осмислення та
переосмислення змісту прочитаного / почутого, узагальнення, пошуку, використання
активних та інтерактивних методів навчання, що стимулюють вияви самостійності
учнів, розкриття і розвитку їхніх творчих
можливостей.
Систему запитань, вправ і завдань можна
умовно згрупувати у декілька блоків:
І блок. Завдання для розвитку художньоестетичного сприймання творів:
- «щоденник подвійних нотаток»;
- вправа «Мікрофон»;
- методика незакінчених речень тощо.
ІІ блок. Завдання для розвитку відчуття мови:
- читання діалогу з метою передачі голосом,
жестами, мімікою характеру персонажів;

- добирання означуваного слова, до якого
поданий прикметник був би епітетом;
- вибір найвдалішого варіанта слова;
- вставляння пропущених слів;
- заміна слів у поданому тексті синонімами
(антонімами, омонімами тощо);
- добирання означень-епітетів до поданого
слова та ін.
ІІІ блок. Завдання для розвитку літературномовленнєвої координації:
- переказування змісту твору від імені героя;
- складання карти мандрів героя чи місце
перебування автора протягом життя;
- складання діалогу за прочитаним та ін.
ІV блок. Завдання для розвитку творчої уяви:
- дописування (відновлення) віршованих
рядків;
- складання листа героєві твору;
- складання реклами про прочитану книгу;
- «інтерв’ю з автором» твору;
- написання казки;
- продовження змісту оповідання (чи творчий
переказ);
- введення нового героя в текст;
- написання творів за поданим планом;
- складання текстів-розповідей за серією
малюнків тощо.
Використання інноваційних методів роботи сприяє розвиткові інтелектуальних та
творчих здібностей школярів. Підтвердженням цього є досягнення моїх учнів, які не
лише успішно впроваджують основні засади
критичного мислення: вільно розмірковують,
висловлюють власні ідеї та думки, приймають самостійні рішення, а й здобувають
перемоги у різноманітних творчих конкурсах
та проектах. Зокрема, мої вихованці вибороли
ІІ місце у всеукраїнському конкурсі «Історія
малих міст» (2007 р.). Вони створили книгу
про рідне місто «З історії Миколаєва. Найкраще», а найактивніша конкурсантка Білінська
Мар’яна була нагороджена поїздкою до
Німеччини. Про участь у проекті розповідали
у передачі «Школяда» на Першому
національному радіоканалі 18 травня 2008 р.
Мої учні – учасники і переможці й інших
конкурсів («Світлячок», «Колосок», «Лелека», «Кенгуру»), творчих зустрічей (міські
«Книжкові толоки» тощо). У 2011 році наш
клас взяв участь у конкурсі видавництва
«Грані-Т» і МОіН України «Відгук на
сучасну дитячу книгу». Приємно, що
почесними лауреатами стали дві мої учениці:
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ІІ місце у фіналі здобула Потурай Соломія, Vмісце – Садова Ірина.
Чи можу я стверджувати про високу
результативність своєї професійної діяльності? Частково так. Мої вихованці швидко
опановують читацькі вміння, досить грамотно
пишуть, підтверджують результати навчальних досягнень під час навчальних, перевірних
і контрольних робіт. Зростає кількість тих
учнів, які завершують навчання у початковій
школі на високому рівні: 1998 р. – 20%;
2003 р. – 23%; 2007 р. – 25%. Є підстави
стверджувати, що результативність навчання
нинішніх моїх вихованців буде також на
високому рівні. Як позитивний момент хочу

також відзначити, що мої випускники швидко
адаптуються до навчання в основній школі.
Відсоток тих, які не втримуються на рівнях
після закінчення 4-го класу – 45%.
Сподіваюся, що конкурс виявить цікаві
педагогічні здобутки і цим сприятиме
розв’язанню тих проблем і труднощів, які на
сьогодні існують і з якими сам учитель, на
жаль, не завжди може впоратися.
Література
1. Савченко О.Я. Методика читання у початкових
класах. – К.: Освіта, 2007.
2. Ягункова В. П. Про індивідуальні особливості
формування літературних здібностей у дітей // Питання
психології. – 1970. - № 44. – С. 95–105.

Конспекти уроків:
Оксана Стасів

Україна – наш спільний дім
(До 20-річчя незалежності України)
Тип уроку. Урок застосування вмінь та навичок.
Форма проведення. Бесіда з елементами диспуту.
Загальнопізнавальні цілі:
– розширювати уявлення про поняття: «Моя Батьківщина – Україна», «рідний дім», «патріот і
громадянин»;
– формувати громадянську позицію учнів;
– розвивати почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу.
Міжпредметні компетентності (очікувані результати):
– добирає та правильно застосовує під час читання, декламації мовленнєві та позамовні засоби
художньої виразності (читання);
– має уявлення про найпростіші права і обов’язки людини;
– має уявлення про значення знань, освіти в житті людини;
– називає риси громадянина України, риси патріота своєї Батьківщини;
– наводить приклади вияву любові людини до своєї Батьківщини, вияву гордості людини за
свою Батьківщину;
– робить висновки про наявність у себе рис громадянина України і патріота своєї Батьківщини,
про необхідність самовдосконалення (громадянська освіта);
– визначає свої можливості щодо виконання обов’язків члена родини, учня, однокласника,
друга (основи здоров’я).
Навчально-методичне забезпечення уроку: карта України, символи держави, Конституція
України, репродукції краєвидів; стікери, маркери, ватман із заголовком «Наше життя – для
тебе, Україно!» для виконання вправи «Вислови думку»; роздатковий матеріал для учнів (на
кожну парту); додатки.
На дошці записані висловлювання відомих людей і прислів’я:
Не питай, що Батьківщина може зробити для тебе, – а питай себе, що ти можеш зробити для
Батьківщини (Дж. Кеннеді).
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Будь гідним громадянином, бо Батьківщина потрібна для твоєї безпеки, для твого добробуту
(Дж. Мілль).
Вітчизна – це не хтось і десь, я – теж Вітчизна (І. Світличний).
Обов’язок патріота – служити народу в людстві і людству в народі (В. Соловйов).
Вкраїна – мати, за неї треба постояти.
Жити – Вітчизні служити.
Орієнтовний план і методи проведення уроку:
1. Читання учителем загадки з метою оголошення теми, цілей уроку – 2 хв.
2. Декламація віршів про Україну (за вибором і бажанням дітей) – 5 хв.
3. Визначення характерних ознак понять і положень: «Моя Батьківщина – Україна», «рідний
дім», «патріот і громадянин». Вправа «Лото» – 5 хв.
4. Визначення рис, дій людини-патріота, громадянина – 5 хв.
5. Окреслення вчителем основного обов’язку школяра. Читання вірша «Я – школяр» – 3 хв.
6. Добір ситуацій, які свідчать про любов до України. Вправа «Вислови думку» – 5 хв.
7. Самоаналіз мотивації учнів. Анкетування «Я – громадянин і патріот» – 5 хв.
8. Підведення підсумків уроку. Вправа «Незакінчені речення» – 10 хв.
9. Повідомлення домашнього завдання.
Зміст та завдання уроку
1. Читання учителем загадки з метою оголошення теми, цілей уроку.
– Я рада вітати вас усіх! Діти, шановні батькі й гості, сьогодні ми зібралися разом, щоби
дружньою класною родиною розпочати новий навчальний рік. У четвертому класі ми разом з
вами зробимо багато добрих справ. З чого ж почати? Напевно, із найважливішого,
найдорожчого для кожного з нас. Діти, послухайте вірш-загадку Наталі Козленко:
Незалежна і єдина
Що то, діти, за країна – неба синього блакить,
На ланах у серпні жито стиглим золотом блищить?
У якій, скажіть, країні клімат лагідний, м’який?
Бог відводить буревії, негаразди всіх стихій?
Люди мудрі, працьовиті у країні тій живуть.
На чуже не зазіхають і свого не віддадуть?
У якій іще країні так земля родить охоча?
Наче пісня солов’їна – мова ніжна і співоча?
Гори є і полонини, є моря, річки, ліси…
Загалом, то є країна невимовної краси!
Гордо, голосно, дитино, ти назви ім’я країни,
У якій, хвалити Бога, народився і живеш.
Їй дочкою є чи сином і, коли ти підростеш,
Будеш їй творити славу, розбудовувать державу.
Отже, зветься ця країна, незалежна і єдина...
Відповідь учнів:
Наша ненька – Україна!
– Ми вітаємо український народ із 20-річчям незалежності – головним державним святом.
24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України,
який був підтверджений всенародним референдумом. Проголошення Акта незалежності
України відкрило нову сторінку в історії нашої держави. Український народ завжди
демонстрував високий національний дух і прагнення жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді
з іншими народами.
Отже, на першому уроці нового навчального року ми будемо говорити про найголовніше у
житті кожного з нас – про Україну.
– Що таке Батьківщина? З чого вона починається?
– Назвіть державні символи України. Що вони означають?
– Як називається головне місто – столиця України? Покажіть його на карті.
– Яке місце України у вашому житті, у житті ваших родин?
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2. Декламація віршів про Україну (за бажанням дітей) ( Додаток 1)
3. Визначення характерних ознак понять і положень: «Моя Батьківщина – Україна»,
«рідний дім», «патріот і громадянин». Вправа «Лото» .
– Поняття Батьківщини росте разом з вами, збагачується новим, усе глибшим змістом.
Нещодавно для вас воно обмежувалось рідною хатою, де ви вперше відчули любов та опіку
мами і тата, ласку бабусі, мудрість дідуся, тепло родини. Промайнуло раннє дитинство – і вже
стежинка від хати повела вас до школи. Саме тут ви відкрили для себе, що ви – не просто діти
своїх батьків, а ще й українці, а Батьківщина наша – Україна, велика і прекрасна. На уроках ви
співали пісні й декламували вірші, знайомились з державною символікою, знаходили на карті
рідної землі ріки, міста і гори, засвоювали мову, звичаї і традиції, читали оповідання з історії.
Вправа «Лото»
– Поміркуйте, які ознаки, на ваш погляд, мають поняття «Моя Батьківщина – Україна», «Рідний
дім»?
Моя Батьківщина 
УКРАЇНА

Рідний дім

– Прочитайте слова на аркушах (Додаток 2). Визначте, до якого з поданих понять вони
підходять найбільше і складіть асоціативні грона.
– Серед слів на аркушах іншого кольору визначте найбільш загальне поняття. Так, це
«громадянин і патріот».
4. Визначення рис, дій людини-патріота, громадянина. Обговорення висловлювань.
– Чим схожі і чим відрізняються поняття «громадянин» і «патріот»? (Відповіді учнів). Звірте
свої відповіді із визначеннями (Додаток 3).
– Справді, якщо ви любите Україну, живете і працюєте для неї – назвіть себе патріотом. А
громадянином є той, хто дотримується законів держави, записаних у Конституції та інших
документах.
– Пригадайте і скажіть, коли і ким була прийнята Конституція України? (28 червня 1996 р.
V сесією Верховної Ради України).
– Чи потрібні патріоти сьогодні? Чому так вважаєте? Справді, будь-яка країна припинить своє
існування, якщо її громадян не об’єднує любов до землі, на якій вони живуть, бажання зробити
життя на цій землі кращим.
– Звернімося до висловлювань видатних людей. Як ви їх розумієте? (Учні читають цитати і
висловлюють свої думки).
– Які найістотніші, на ваш погляд, риси, дії патріота? Громадянина?
Отже, патріот – любить свою країну, працює для неї, старанний, толерантний, активний,
турботливий, дбає про рідну мову. Громадянин – дотримується законів і правил, не порушує
заборони, нагадує іншим про законослухняність, шанує державні символи, чемний, уважний.
5. Окреслення вчителем основного обов’язку школяра. Слухання вірша «Я – школяр».
– Кожен з нас – громадянин України, має права та обов’язки, однакові для кожного. Пригадайте
і скажіть, які обов’язки і права мають школярі?
– Серед основних прав ви назвали право на освіту. Як ви вважаєте, яке значення знань, освіти у
житті людини?
– Послухайте вірш «Я – школяр» і проголосуйте оплесками, якщо настрій персонажа відповідає
вашим переконанням і відчуттям.
Я – школяр, молодець, під пахвою букварець.
Біжу в школу вуличками, стежечками, доріжками
Дрібненькими ніжками.
В школі пишу і читаю, і рахую, і співаю,
І малюю, і вважаю, що спитають – усе знаю,
Бо вкраїнську вдачу маю.
А як вийдуть з мене люди, яка ж радість тоді буде
І для мене, й для родини, для народу й України
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З української дитини!
Це я знаю, тому дбаю, тому пишу і читаю,
В рідну школу поспішаю. І старанно в ній учуся.
Українцем я зовуся!
– Цього хлопчика назвете громадянином чи патріотом? (І громадянином, і патріотом, бо…)
6. Добір ситуацій, які свідчать про любов до України. Вправа «Вислови думку».
– Які вчинки кожного з вас свідчать, що ви є добрими дітьми України?
– Запишіть відповідь на стікері, прикріпіть до ватмана. (Орієнтовні відповіді учнів: виконуємо
обов’язок – старанно вчимося, дотримуємося законів, займаємось громадською діяльністю –
виступаємо на святах, відвідуємо музеї, дізнаємося про минуле краю, вивчаємо рідну мову,
слухаємо українські пісні, читаємо українські книжки, поважаємо людей інших
національностей – толерантні).
7. Самоаналіз мотивації учнів. Анкетування «Я – громадянин і патріот».
– Наскільки ви налаштовані самовдосконалюватися? Визначте свої можливості щодо
виконання обов’язків члена родини, учня, однокласника, друга. Виявити це вам допоможе
анкетування.
– Уважно прочитайте кожне твердження. Покажіть власне ставлення до нього позначкою у
відповідному стовпчику (Додаток 4)
– Якщо деякі питання виявилися складними, змусили вас замислитися – зверніться за
допомогою до учителя, психолога, батьків.
8. Підведення підсумків уроку. Вправа «Незакінчені речення».
– Прочитайте незакінчені речення. Виберіть одне з них і доберіть власне закінчення.
Речення для обговорення:
1. Нам пощастило, що ми живемо в Україні, бо ...
2. Я – патріот України, бо ...
3. Я – громадянин України, адже ...
4. Якби я став чарівником, то для своєї родини ... (для України) ...
5. Якби до мене приїхав у гості школяр із Америки, я б йому розказав про Україну ...
9. Повідомлення домашнього завдання.
- Можливо, школяр із Америки до нас у гості приїде ще не скоро, але ми зможемо повідомити
йому та й цілому світові про найкращі куточки нашої Батьківщини. Отже, домашнє завдання –
підготувати творчу роботу для презентації «Моя країна – квітучий диво-сад».
ДОДАТКИ
МІЙ РІДНИЙ КРАЙ
Мій край чудовий – Україна!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
Все найдорожче в цілім світі,
Бо тут почався наш політ.
Цвітуть волошки сині в житі,
Звідсіль ведуть дороги в світ.
І найдорожча рідна мова –
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова,
Чумацький шлях кудись зорить.
Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі…
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
Н. Красоткіна

Додаток 1
Україна – незалежна! Україна – молода!
Ти на крилах, наче пташка,
Досягнеш вершин добра.
Маєш молоді таланти і запаси золоті.
Рада я, що мої друзі – юні, гарні, молоді
Честь відстоюють в труді.
Ти, нарешті, незалежна
і просторами безмежна.
Маєш ти сади квітучі,
землі гарні і плодючі.
Щедрий буде урожай.
Хлібом-сіллю пригощай!
Рідна ненько-Україно!
Незалежна Батьківщино!
Від душі тобі скажу,
що тобою дорожу!
О. Кельман
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***
Я – не просто українець!
Я – великий патріот!
Я люблю, як тата й маму,
Український весь народ.
Буду сонечку радіти,
Землю скривдити не дам.
Буду світ увесь любити
І рости на радість вам.
Я – УКРАЇНКА
Я – українка! Горджуся й радію,
Що рідною мовою я володію,
Шевченковим словом умію писати
Слова мелодійні у вірші складати.
Я – українка! Живу в Україні,
У вільній, єдиній моїй Батьківщині,
Де все мені в радість: ліси і садки.
Озера й річки, і глибокі ставки,
Лани неосяжні, і гори, й долини,
Цвіт білосніжний у лузі калини.
В душі моїй солодко грає сопілка,
Бо я з України. Бо я – українка!
О. Василенко

УКРАЇНКА Я МАЛЕНЬКА
Українка я маленька,
Українці батько й ненька,
І сестричка, братик милий
В Україні народились.
Не забуду я ніколи
Знак мій – тризуб в синім полі,
Україна – край мій рідний,
Завжди славний і свобідний.
А як буду вже велика,
Не злякаюсь труду, лиха,
Буду братам помагати
Слави й долі добувати.
А тепер я вчитись буду
Тої праці, того труду,
Щоб пішла скрізь добра слава,
Що я українка жвава.
Гей, гуртуймось та лучімся,
Українські діти,
Зранку, змалку вже учімся
Для Вкраїни жити!
Марійка Підгірянка
СЛОВО УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ
Хто ти, хлопчику маленький?
Син я України-Неньки!
Українцем я зовуся
Й тою назвою горджуся!
А по чім тебе пізнаю?
По вкраїнському звичаю,
В мене вдача щира й сміла,
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І відвага духа й тіла,
І душа моя здорова,
Українська в мене мова.
А скажи, де Край твій рідний?
Там, де неба круг погідний,
Там, де сонце сяє ясне
На вкраїнські діти красні;
Де лани, степи безкраї,
Де орел буйний літає,
Де Карпат вершки високі,
Де потоків дна глибокі;
Де Дністер і хвилі Прута,
Де Дніпро, старий Славута;
Де високії могили,
Що в них голови зложили
Мої предки в лютім бою
За Вкраїну любу свою.
Як поможеш свому люду?
Пильно все учитись буду,
Щоб свої мене любили,
А чужі щоби цінили,
Щоб про мій народ питали,
Україну шанували.
Чи при праці, чи в забаві,
Все послужу рідній справі.
Ні маєтку ані труду
Жалувати я не буду,
Щоб народові Вкраїни
Помогти устать з руїни, –
Все зумію перенести
Для Вкраїни слави й честі.
Господа буду благати,
Щоб нам дав добра діждати!
Юрко Шкрумеляк
***
Україно, Україно, нене моя, нене,
Як забуду тебе, рідна, –
Й ти забудь про мене.
Як буде мені дорожче
Що від тебе, нене, –
Прокляни мене, о рідна,
І забудь про мене!
Уляна Кравченко
ЯК ТИ ЛЮБИШ УКРАЇНУ
– Як ти любиш Україну,
мій маленький друже?
– Нашу рідну Україну
люблю дуже, дуже!
З Україною нікого в світі не боюся.
І щоранку я до Бога за неї молюся.
Щоб була щаслива, друже,
щоб була багата.
Я люблю її так дуже,
як маму і тата.
О. Лупій
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В розумній головці,
Україна в ясних зорях,
В сонці, що над нами, –
І в очах добрячих, ясних
Рідненької мами.
Юрко Шкрумеляк

ДО ШКОЛИ
Останній день канікул,
Мов свічка, догорів.
Готуйтеся до праці,
Маленькі школярі.
Ідіть завжди до школи
Веселі, не сумні,
Шукайте щастя, долі
В науці, у знанні.
Наука дасть вам силу
Дістатись до мети,
А Україні милій
В потребі помогти.
Р. Роляник

ДО ШКОЛИ
Ну, прокидайтеся, діти:
Ранок – до книжки пора!
Сонечко вспіло залити
Все посереду двора!
Швидше вдягайтесь до школи!
Кращі прогаєте дні, –
Пізно вертати, ніколи
Їх не завернете, ні!
Змалку кохайтесь в освіті,
Змалку розширюйте ум,
Бо доведеться у світі
Всяких назнатися дум.
Треба самим розвертати:
Як і до чого все йде,
Шлях безпомилишно знати –
Той, що до правди веде,
Щоб не зросли ви на сором
(Бійтесь найпаче того)
Та не зробились позором
Рідного краю свого!
П. Грабовський

ДЕ УКРАЇНА?
Україна в давній славі,
В козацьких пригодах,
На заквітчаних левадах,
В рідних синіх водах.
Україна в тих долинах і високих горах,
На степах буйних, широких
У гаях, у борах.
Україна в чорноземі,
Що родить пшеницю, –
В глибинах, що дають нафту
І сіль-сировицю.
Україна в рідній мові
І в пісні прекрасній, –
Україна в рідній школі,
В майбутності ясній.
Україна в чистих хатах,
І в сільській церковці, –
У дитячому серденьку,

Додаток 2
Вправа «Лото»

народ
нація
незалежна
українці
історія, культура
політика
держава
єдина
щасливі разом

допомагають
батьки
діти
природа
внуки
рідна оселя
любов
родичі
покоління

o обов’язки і права
o патріот і громадянин
o процвітання держави
o людина
o Конституція
o школа, навчання
o прапор, герб, гімн
дружно святкуємо
традиції
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Додаток 3
Громадянин – людина, яка має правовий зв’язок з державою,
що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов’язках
Патріот – людина, яка любить свою державу, готова навіть пожертвувати заради неї життям,
віддана своєму народові

Додаток 4
Анкетування «Я – громадянин і патріот»
Прочитай твердження. Покажи власне ставлення до нього позначкою у відповідному
стовпчику.
Так
Ні
Можливо
1. Я хотів (хотіла) би народитися в іншій країні
2. Сім’ї потрібні мої знання
3. Друзі допомагають нам жити
4. Я серед людей – це проблема
5. Праця – головне в моєму житті
6. Вчуся, щоб покращувати світ
7. Однокласники – погані друзі
8. Вчитися – складно, краще відпочивати
9. Грамотність мого мовлення – моя власна справа
Доповни речення:
10. Найкращі рядки гімну України
11. Зразок патріота для мене
За бажанням підпиши аркуш.
Можеш передати анкету вчителеві, батькам або залишити собі.
Використані джерела
1. Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах України Першого уроку: «Україна – наш спільний дім». Додаток до листа
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.07.11 № №1/9 – 516.
2. Сокол А. та ін. Моя країна – Україна.  Чернігів: Деснянська правда, 2004. – 64 с.
3. Україна — мій рідний дім (урок патріотизму) // UA.Text Referat.com
4. Разработка урока «Патриотизм: знак вопроса» // mou-bssh.ru/razrab-ur-patriotizm-znakvopr.php
Рекомендована література
1. Декларація про права дитини (Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 р.).
2. Концепція про права дитини (Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р.).
3. Декларація про державний суверенітет України (Затверджена постановою Верховної Ради
України від 16 липня 1990 року).
4. Акт проголошення незалежності України (Затверджений постановою Верховної Ради
України від 24 серпня 1991 року).
5. Конституція України від 28 червня 1996 року.
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Інформація для вчителя
Наріжні камені
патріотичного самовиховання
українського юнацтва
Військо – зміцнимо!
Поля – загосподаримо!
Віру – воскресимо!
Природу – відродимо!
Героїв – вшануємо!
Рабство – викорінимо!
Державу – збудуємо!
Рани – загоїмо!
Джерела – почистимо!
Родовід – продовжимо!
Добро – робитимемо!
Родини – поєднаємо!
Дух – піднімемо!
Розкаяних – простимо!
Душі – наповнимо!
Самостійність – утвердимо!
Здоров’я – загартуємо!
Свободу – здобудемо!
Знання – засвоїмо!
Святині – примножимо!
Історію – дослідимо!
Серця – запалимо!
Книги – прочитаємо!
Славу – повернемо!
Козацтво – удержавимо!
Слово – поширимо!
Ліси – посадимо!
Совість – пробудимо!
Лицарство – виховаємо!
Справедливість – встановимо!
Любов – посіємо!
Силу – зберемо!
Мову – перевіємо!
Таланти – відкриємо!
Могили – впорядкуємо!
Традиції – відтворимо!
Мораль – виправимо!
Україну – прославимо!
Минуле – пізнаємо!
Фільми – поставимо!
Музеї – збагатимо!
Храми – освятимо!
Народ – згуртуємо!
Честь – відстоїмо!
Націю – піднесемо!
Шевченка – звеличимо!
Пам’ять – відновимо!
Єдність – проголосимо!
Пісні – проспіваємо!

Культура мовлення
(українська мова, 3 клас)
Тема. Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної
лексики (жаргону, вульгаризмів, суржику тощо) на прикладах спостережень за
мовленням учнів. Розвиток умінь зауважувати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати
їхнє значення. Робота з навчальними словниками.
Тип уроку. Урок формування вмінь та навичок.
Загальнопізнавальні цілі:
 вчити учнів розрізняти літературну лексичну норму і ненормативну лексику;
 прищеплювати негативне ставлення до мовного недбальства, до змішування мов,
використання суржику;
 звернути увагу на милозвучність мови;
 формувати спостережливість, відчуття мови.
Предметні компетентності (очікувані результати):
Початковий рівень:
– виявляє у мовленні однокласників, у власному мовленні нелітературні слова.
Середній рівень:
 пояснює значення слів, опрацьованих у навчальній діяльності;
 розрізнює літературну лексичну норму та ненормативну лексику.
Достатній рівень:
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 виразно читає навчальні тексти різних типів;
 добирає літературні нормативні відповідники до нелітературних слів;
 замінює нелітературні слова літературними відповідниками;
 перебудовує речення, використовуючи літературний відповідник за словником;
Високий рівень:
 співвідносить результат своєї роботи з поданим зразком;
 створює пам’ятку «Говорімо правильно і красиво» шляхом добору слів;
 висловлює оцінні судження щодо власного мовлення.
Навчально-методичне забезпечення уроку: тексти діалогів; плакати із записаним гаслом,
питанням для гри «Мікрофон»; картки із реченнями для гри «Лото»; зразки пам’яток; Короткий
словник жаргонної лексики української мови (автор Л. Ставицька, 1998 р.).
План уроку:
1. Читання учителем гасла уроку з метою оголошення теми, цілей уроку.
2. Визначення характерних ознак культури мовленого слова.
Вправа «Мозковий штурм».
3. Виявлення у навчальних діалогах нелітературних слів і заміна їх літературними.
4. Порівняння своєї роботи із зразком.
5. Перегляд учнями сценки з метою усвідомлення значення словників.
6. Перебудова речення з метою заміни нелітературного слова літературним відповідником.
Пояснення значень незрозумілих слів.
7. Розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики.
Гра «Лото».
8. Створення пам’ятки «Говорімо правильно і красиво».
9. Висловлення учнями суджень на тему «Мовлення кожної людини – її власна справа. Так чи
ні?» з метою підведення підсумків уроку.
Гра «Мікрофон».
10. Повідомлення домашнього завдання.
Зміст та завдання уроку
1. Читання учителем гасла уроку з метою оголошення теми, цілей уроку.
– Нехай гаслом нашого уроку стануть слова мислителя Ларошфуко:
Говорити багато – дар гострого розуму.
Говорити мало й добре – властивість мудрості.
Говорити багато й погано – ознака дурня.
Говорити мало й погано є прикметою божевільного.
– Отже, визначте, про що ми сьогодні будемо говорити на уроці?
2. Визначення характерних ознак культури мовленого слова.
Вправа «Мозковий штурм».
– Назвіть, які ознаки, на ваш погляд, має культурно мовлене слово?

Культура
мовленого слова

3.
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Виявлення у навчальних діалогах нелітературних слів і заміна їх літературними.
Прочитайте тексти.
Підкресліть у них нелітературні слова.
Усно замініть їх літературними відповідниками.
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Діалог 1. На кухні.
– Доця, подай банячок, будемо зупку варити.
– А можна, мамочка, я бульбочки начищу?
Діалог 2. У маршрутці.
– Діти, передавайте на білети!
– Ось бабки, тільки на здачу давайте по два гривні.
Діалог 3. У гардеробі.
– Катю, можна, я в твій шкафчик покладу свої брюки?
– Я не протів, тільки не ставай чобітками на мій коврик.
4. – Порівняйте результати своєї роботи із зразком.
Діалог 1. На кухні.
– Доцю, подай каструлю, будемо суп варити.
– А можна, мамочко, я картопельки начищу?
Діалог 2. У маршрутці.
– Діти, передавайте на квитки!
– Ось гроші, тільки на решту давайте по дві гривні.
Діалог 3. У гардеробі.
– Катре, можна, я в твою шафку покладу свої штани?
– Гаразд, поклади. Тільки не ставай чобітками на мій килимок.
– Виразно прочитайте утворені діалоги.
5. Перегляд учнями сценки з метою усвідомлення значення словників.
– Послухайте розмову учнів і поета. Поясніть, для чого потрібні словники.
Сценка
Дійові особи: Перший учень. Другий учень, Поет.
На сцену виходять назустріч один одному два хлопчики.
Перший. Прівєт! Ух, здорово! Слиш, ну й кіно я бачив! Понімаєш, спочатку він раптом
довідується, а потім... Ох, ну, словом, здорово. Загалом, так би мовити, ну клас! Ніхто не знає, а
він, ну... Та ти не слухаєш?
Другий. А як тебе слухати? Як ти розмовляєш?
Перший. А що, хіба треба по-іншому? Українською ж розмовляю!
Другий. Так, але ж засміченою різними словами. Вчені називають ці слова словами-паразитами.
А поети закликають нас не засмічувати ними нашу мову, берегти її від слів-покручів – мовних
бур’янів.
Поет. (сидить за столиком, пише. Піднімає голову, промовляє)
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Другий учень. В рідній мові своїй мусиш вивчити кожне слівце, доглядати його, як старий
садівник деревце.
Перший учень. А якщо я не знаю, яке слово або як правильно вжити слово?
Другий учень. Для цього існують словники!
Буває, що слово відоме давно,
а знає не кожен, що значить воно.
І тут у пригоді стає визначник
скарбів наших мовних – тлумачний словник.
Поет. Так! Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
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6. Перебудова речення з метою заміни нелітературного слова літературним
відповідником. Пояснення значень незрозумілих слів.
– Прочитайте речення. Відшукайте в ньому нелітературне слово, при потребі визначте
його значення за словником.
 Після третього уроку зустрінемося у столовій.
 Юрку, відповідаєш за базар?
 На контрольній Оля виручить, адже вона справжній ботан.
– Перебудуйте і запишіть речення, використовуючи літературний відповідник.
7. Розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики.
Гра «Лото».
– Розподіліть речення у дві колонки: у першу – ті, у яких всі слова літературні; у другу –
ті, у яких є нелітературні слова.

Позвала Уляна своїх друзів, улибається до
них, шуткує.
Нашій вчительці подарували найкращі квіти.
Краще попередити хворобу, ніж потім довго
лічитися.
Давайте не забувати про загартовування.
Смажимо паляницю.
До борщу мама додає фасольку і бульбу.
Готові куски розкласти в протвень.
Висип борошно і вимішай.
Ріжу тісто на рівні кусочки.
Витягаю м’ясо з кулька.

Ми з братом – татові помічники.
Наш бувший директор викладав фізику.
У глибоку каструлю налити молока.
Ульяна вміє гарно гладити більйо.
Беремо моцарелу або інчий сир.
Маленькою склянкою видавити кружечки.
У салат додай луковицю, рослинне масло.
На плитку я кладу пательню.
Ой і смачна страва вийшла!
Відкрий вікно, Петро.

8. Створення пам’ятки «Говорімо красиво і правильно».
– Розгляньте пам’ятки, які ви могли побачити у маршрутці, в приміщенні.
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– Складіть свою пам’ятку «Говорімо красиво і правильно!». Можете використовувати
подані нижче нелітературні слова.
ІТАК - _____________________________ ТОЖЕ - _____________________
ВОТ ІМЕННО - _____________________ КОШИЛЬОК - _______________
ВІРНА відповідь - ___________________ НЕПРИВИЧНИЙ - ____________
ВКЛЮЧИ світло - ___________________ я тебе НАКАЖУ! - ____________
ЗАКРИЙ двері - _____________________ ПОСТОЯННО - ______________
ПОЛУЧИВ «10» балів - _______________ СТОЛОВА -__________________
одИнадцять ГРИВНІВ - _______________ даю ЗДАЧУ з грошей - ________
9. Висловлення учнями суджень на тему «Мовлення кожної людини – її власна справа.
Так чи ні?» з метою підведення підсумків уроку.
Гра «Мікрофон».
– Прочитайте висловлювання «Мова кожної людини – її власна справа».
– Чи погоджуєтеся ви з ним? Чи заперечуєте?
– Наведіть власні аргументи.
10. Повідомлення домашнього завдання. На вибір:
– записати 10 слів ненормативної лексики, які доводилось чути у телепередачах. У дужках
подати їхні літературні відповідники.
– скласти діалог «Третьокласники в гостях у Вірки Сердючки».
Інформація для вчителя
Відомо, що найчастіше мова засмічується нелітературними словами, які поділяються на
кілька груп. Як же розрізнити їх? Як з ними боротися? На жаль, ми не можемо сказати зараз,
що володіємо зразковим мовленням. В. Сухомлинський писав: «Говорити скаліченою мовою –
все одно, що грати на неналаштованій скрипці». Тож наше завдання – уникати засмічення мови
жаргонізмами, вульгаризмами, «суржиком».
Мовознавці виділяють такі основні поняття: «жаргон», «вульгаризми», «суржик»,
«русизми», «полонізми».
Жаргон – це словник розмовного мовлення людей, зв’язаних певною спільністю інтересів.
Розвивається у середовищі більш-менш замкнутих колективів: школярів, студентів, військових,
різноманітних професійних груп. Наприклад, жаргон школярів: «фізра» – урок фізичної
культури, «скатав» – списав, «Де Зе» – домашнє завдання, «стирка» – гумка, «зарубіжка» –
урок зарубіжної літератури, «хвіст» – заборгованість, «шпора» – шпаргалка, «валянок, гальмо»
– слабкий учень, «ботанік, заучка» – розумний, «сачок» – прогульник, «нет» – інтернет, «комп»
– комп’ютер, «клас!» – добре, «в шоці!» – схвилювання. Наведіть власні приклади.
Су́ ржик (буквально «суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса») – це
мова, насичена русизмами і навпаки – русизм є тим елементом, що перетворює мову на
суржик.
Наприклад: даже, да, єлє, чуть-чуть, конєшно, напримєр, допустім, імєнно, будто, вроді,
рядом, больниця, парикмахер, почтальйон, унаслідував, получав, щитав, отключив; самий
головний, саме важне; відробивший, прийшовший, зробивший; міроприємство, прийняти міри,
прийняти участь, до цих пір, так як, бувший у користуванні.
До суржику належать і полонізми – слова, які прийшли до нас із польської мови. Словники
української мови фіксують такі полонізми, запозичення з польської: війт, власний, гроші,
злочинець, мешкати, млин, ковадло, кишеня, тлумачити, смутний, пильнувати. Та деякі слова
вживаються буквально, хоча є українські відповідники, наприклад: пательня (сковорода), ровер
(велосипед), мешти (туфлі), бритванка (деко).
Вульгаризми (простий, грубий) – слова, що мають знижене забарвлення і перебувають за
межами літературної норми: скиглити, брехуха, пащекувати, пика, жерти, здихати, гарикати,
дурень, не свисти (не бреши). Такі грубі слова та вирази зазвичай не вживаються освіченими
людьми в товаристві, їх використовують люди нижчого соціального статусу: в’язні, наркомани,
безпритульні, жебраки.
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Проблемне питання. Чи належите ви до них, якщо вживаєте вульгаризми?
Мовні норми з часом можуть змінюватися, утрачати силу. Ці зміни вивчають мовознавці і
на підставі досліджень формують нові правила чи редагують наявні. Іноді в мові співіснує
кілька норм. Сучасна українська літературна мова має значну кількість варіантів на різних
рівнях, наприклад, на фонетичному (загадка, помилка, завжди), морфологічному (подарунок
сину – подарунок синові, п’ятьма – п’ятьома) тощо.
Норми мови
Упорядкованості мовній системі надають мовні норми. Норма властива кожній
національній літературній мові як основна і необхідна умова її існування й повноцінного
функціонування в суспільстві.
Мовна норма – це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і сприймаються
носіями мови як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства.
Ознаки мовної норми
Визначальними ознаками мовної норми є гнучка стабільність, варіантність, дотримання
усталених, загальноприйнятих правил щодо слововживання, написання, наголошування слів,
граматичного оформлення висловлювання. Порушення літературної мовної норми спричиняються, наприклад, сплутуванням слів, що мають близьке звучання, але відмінне лексичне
значення (тактовний – тактичний, талан –
талант); впливом діалектної вимови (хожу,
ходю замість літературного ходжу); незнанням законів синтаксичної сполучуваності
слів (молодший брата замість нормативного молодший за брата) тощо.
Види норм української літературної
мови
Орфоепічні. Регулюють наголошування
слів, а також вимову голосних і приголосних
звуків.
Лексичні. Визначають можливості використання слова відповідно до лексичного
значення та його відтінків, а також правила сполучуваності слів у реченні.
Морфологічні. Визначають літературні форми слів.
Видатний український мовознавець Юрій Шерех писав: З погляду суто наукового не
можна говорити, що в мові що-небудь є правильне або неправильне, – бо все, що є в мові, має
причини своєї появи, отже, по-своєму обґрунтоване. Однак практичні потреби порозуміння,
спілкування і закріплення національної єдності владно вимагають, щоб норми були і щоб у мові
засуджувалося все те, що цим нормам не відповідає.
Якби дитина, навчаючись говорити
змалку, розвиваючи своє мовлення в дитячому садку, оволодіваючи мовою в школі,
постійно чула правильну, літературно-нормативну вимову, просто відпала б проблема
неграмотності (залишилися б лише поодинокі
випадки індивідуальної низької грамотності).
Безперечно, дбати про високу культуру
мовлення в школі – професійний обов’язок
передовсім учителя початкових класів. Саме
він повинен дати зразок змістовного, точного,
виразного та емоційного, бездоганно грамотного мовлення.
З часу виникнення педагогіки як науки
вимоги до вчительського мовлення неодноразово перебували в центрі уваги дослідників.
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Розробляючи теорію методів навчання,
Я. Коменський приділяв особливу увагу
словесним методам. Їх цінність він вбачав у
тому, що вони активізують дитяче мислення й
мовлення, підтримують увагу, сприяють
успішному засвоєнню учнями зразків дій
(читання, письмо, малювання тощо). Необхідною умовою реалізації всіх цих завдань є, на
думку великого педагога, досконале вчительське мовлення. Саме на нього розраховував Я. Коменський, коли писав: «Нехай
учитель змушує дітей наслідувати те, що він
говорить, нехай він звертає увагу на те, як
вони наслідують, і нехай того, хто помиляється, він відразу виправляє».
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Мовлення вчителя має відзначатися
такими ознаками:
виразність – змістова, інтонаційна (й експресивна), візуальна;
правильність – орфоепічна, граматична,
орфографічна, пунктуаційна;
чистота – що не допускає ультрапуризму
(словникового, стильового чи колоритного),
штучності, фальшивого професіоналізму;
лаконізм – при збереженні змістової вичерпності, різноманітності засобів для висвітлення
теми.
Такий учитель виховає учнів, які усвідомлюватимуть, що людина, байдужа до власної
мови, – «дикун», і що культура людини – це і
культура її мовлення, що культура спілкування – це не лише власне добре мовлення, а
й уміння вислуховувати співбесідника, етика
спілкування засобами мови, і що міміка,
жести (в тому числі поза), інтонація мовлення
– теж засоби комунікації, які часом володіють
більшою силою впливу, ніж слово. І ще
усвідомлюватимуть, що фахівець, який робить граматичні й стилістичні помилки, не
може бути справжнім фахівцем, бо що
нечітко уявляєш, то нечітко і висловлюєш, а
нечітко висловлюєш, бо нечітко мислиш.
Мова – засіб набуття і передачі знань, умова
життя нації.
Шляхів до мовної досконалості безліч. Але
всі вони починаються з любові до рідної
мови, бажання майстерно володіти нею, з
відчуття власної відповідальності за рідну
мову.
У наш час найголовнішими недоліками
мовлення учнів є використання жаргонізмів
(зокрема молодіжного сленгу) та територіальних діалектизмів. Обидва явища мають
яскраво виражений психологічний аспект.
«Жаргон – суперечливе мовне явище. Він
захоплює дітей своєю експресивністю, незвичайністю, несхожістю на унормоване мовлення. Багато фахівців розглядають жаргон як
засіб самоутвердження дітей, своєрідну
«дитячу хворобу», яка охоплює кожне
покоління й поступово зникає. Дехто бачить у
жаргонах важку мовну хворобу, з якою слід
наполегливо боротися».
Серед лексичних помилок і недоліків
найпоширеніші ті, що стосуються:
1) тавтологічно невиправданого повторення
тих самих або однокореневих слів, яке є
виявом слабкої вимогливості до вибору слова,
мовленнєвої неуважності: „зробити роботу”,
„потрібно краще працювати, щоб покра-

щити наше життя” (зам. потрібно краще
працювати, щоб поліпшити наше життя),
„осінній день осені” (зам. осінній день),
„святкове свято” (зам. свято);
2) багатослів’я, вживання зайвих слів
(плеоназм): „кожна хвилина часу”, „вперше
знайомитися”, „у лютому місяці”, „довга
тривала подорож”, „вільна вакансія”. Особливо багатим на зайві слова мовлення буває у
повсякденному спілкуванні учнів: „хто мені
скаже?”, „які частини мови у нас є змінними?”, „про що це нам свідчить?”. Безумовно,
не слід часто вживати, до того ж без потреби,
слова „ну”, „значить”, „також”, „так
сказати”, „га”, „ага”, „як це”, що не мають
ніякого смислового навантаження;
3) вживання слів у невластивому для
контексту значенні: „відбиття (зам. зображення) життя”, „грати значення” (зам.
роль);
4) порушення лексичної сполучуваності слів:
„день відчинених (зам. відкритих) дверей”,
„мова йдеться” (зам. мова йде або просто –
йдеться);
5) вживання діалектизмів. Їх – залежно від
особливостей місцевої говірки – може бути
більше або менше, і за своїм характером
вони, звичайно, різні. Діалектизми переважають насамперед у побутовій лексиці –
назвах страв, одягу, взуття тощо. Наприклад:
мешти (туфлі), гладунець (глечик), нафта
(гас).
6) сплутування слів, різних за значенням, але
близьких за звучанням, – паронімів: „ювіляр”
і „ювелір”, „кампанія” і „компанія”;
7) невміння дібрати потрібний синонім: через
обмеженість словникового запасу учень не
може вибрати із синонімічного ряду слово,
яке найточніше передасть думку;
8) кальки з російської мови стійких словосполучень: „приймав участь”, „слідуюче запитання”.
Словотворчих помилок порівняно мало,
вони мають вигляд неприйнятних у літературній мові утворень, наприклад: „Галін”
(від Галя), „дочкин” (від дочка), „з року в рік”
(рік у рік), „яккраще” (якнайкраще).
Поширенішими є помилки в морфологічних формах слів: „баче”, „хотять”, „самий
прекрасний”. Стійкими є помилки у вживанні
сполучень числівників з іменниками на
позначення часу: „в шість годин” (о шостій
годині), „без чверті десять” (за чверть
десята), „п’ять хвилин десятої” (п’ять
хвилин на десяту).
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Практичне розрізнення слів, які належать до різних груп ненормативної лексики.
– Прочитайте слова і вислови. Проаналізуйте, до якої групи ненормативної лексики їх
вони належать.
Кусочки, гамселити, коврик, предки, ушкварити, дєда, Чао, Сєрий!, столовка, гавкати, банячок,
брехуха, стакан.
– Запишіть слова до відповідних груп.
Вульгаризми:
Суржик (русизми, полонізми) :
Жаргон:
Не можу визначити:

Об’єктивним критерієм належності слова до тієї чи іншої групи ненормативної лексики є
відповідні словники.
У світі цікавого
1. У середньому за своє життя людина вживає
нецензурні слова 230 000 разів.
2. У московському царстві в часи царювання
Михайла Романова по базарах і майданах
ходили перевдягнені чиновники, які хапали
матюкальників і на пострах іншим прилюдно
сікли їх різками.
3. Автор збірки «Поза межами російських
словників» Флегон наводить у цій праці 6
тисяч лайливих слів, що побутують серед
росіян.
4. У медицині описано багато випадків, коли
паралізовані пацієнти не могли вимовити
односкладних слів «так» і «ні», але легко
проговорювали цілі тиради ненормативної
лексики. Це пояснюється тим, що брутальні
слова проходять зовсім іншими нервовими
ланцюжками порівняно зі звичайною лексикою. Були випадки, коли під дією анестезії
люди вимовляли такі «перли», від яких
в’янули вуха.
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5. Для німців і японців найвищою образою є
звинувачення в неохайності, бо особливо
високо в цих культурах цінується тілесна
чистота, чепурність.
6. Учені з’ясували, що лайливість – це хвороба. Наприклад, римський імператор
Клавдій у звичайному житті був цілком
пристойною людиною, але іноді на нього
находили приступи лайливості; при цьому він
дригався, розмахував руками і ногами,
жахаючи підданих. Від таких нападів, за
деякими даними, потерпали Петро І, Моцарт,
Пушкін, Наполеон.
У давні часи цю поведінку пояснювали
просто: «біс вселився». Нині доведено, що ці
люди страждали синдромом Туретта (за ім’ям
французького психіатра минулого століття).
Синдром передається спадково й особливо
схильні до нього чоловіки.
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Німецька мова
Олександра Міщенко

Методи формування усної мовленнєвої компетенції
на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних технологій
Політичні, комунікаційні та технологічні
зміни в суспільстві залучають до безпосереднього спілкування велику кількість
людей. Відповідно зростають і вимоги до
рівня знань іноземної мови. Серед усіх
навичок, які повинні розвивати школярі
сучасної школи, усне мовлення займає дуже
важливе місце. Мовлення є, поряд із розумінням, фундаментом для вивчення іноземної
мови. Щоб опанувати і розширити мовні
знання, дуже важливо примусити працювати
при вивченні іноземної мови різні рецептори
дитини. Сучасні навчальні технології допомагають у цьому. Вони роблять урок наочним, у школярів зростає мотивація, краще
запам’ятовуються слова та словосполучення,
певні граматичні явища.
Вже впродовж багатьох років я працюю
над темою «Методи формування усної
мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови засобами сучасних навчальних
технологій».
Під час роботи над моєю темою я поставила перед собою таку мету:
– формувати комунікативну компетенцію
учнів (головна мета);
– розвивати та формувати навички усної
мовленнєвої компетенції учнів;
– підвищувати інтерес до вивчення німецької
мови за допомогою різноманітних видів
робіт та вправ, сучасних навчальних
технологій;
– готувати учнів до майбутнього спілкування
у німецькому мовному просторі.
Мої завдання:
– постійне дослідження нових методів викладання на уроках іноземної мови;
– вивчення та практичне використання кращого педагогічного досвіду;
– використання нових методів навчальних і
виховних процесів, сучасних навчальних
технологій;
– систематичне вивчення й аналіз навчальних
планів, підручників та методичних рекомендацій;
– впровадження власних методів роботи.

При дослідженні моєї теми я опрацювала
наукові роботи багатьох українських та
іноземних дидактиків, методистів, психологів, вчителів. Зокрема: R. Saxer «Sprechen
im Sprachunterricht», J. Sheils «Kommunikation
im Fremdsprachenunterricht», Deutsch als
Fremdsprache – Anregungen für einen kommunikativen Unterricht, О. Федоренко «Спілкування – процес активний», Р. Янів «Комунікативна спрямованість – передумова успіху».
Дослідження фахової літератури, робота у
складі творчої групи вчителів-тренерів, власні
пошуки дали мені змогу створити свою
систему роботи, яка ще раз мене переконала,
що формування навичок усної мовленнєвої
компетенції засобами сучасних навчальних
технологій має великий потенціал для
вивчення німецької мови і є дуже важливою
частиною комунікативної компетенції.
З метою формування навичок усного
мовлення я опрацювала упродовж педагогічної діяльності багато форм та методів
роботи, вправ, які пропонують учням
відповідні навчальні можливості, щоб підвищити їхню упевненість, покращити мовну
компетенцію: діалоги, рольові ігри, симуляції
та інтерактивні методи, вправи, під час яких
учні можуть висловити своє ставлення до
різних ситуацій на уроці чи брати участь у
дискусіях, розповідях, проектах. Але при
цьому зауважу, що дуже рідко застосовуються
мовноформувальні
вправи
і
завдання, оскільки вони, зазвичай, комбінують більше навичок для того, щоб
розвивати усне мовлення. Додатково до вправ
я намагаюся інтегрувати мультимедійні
технології, щоб зробити урок захопливішим,
але намагаюся цим не зловживати.
Найважливіше завдання, яке я ставлю
перед собою на уроці,  це спонукати учнів
до говоріння, дати їм імпульси, щоби вони
самотужки намагалися дати собі раду у
формулюваннях, висловлюваннях, щоби мали
відвагу порозумітися ще не зовсім добре
засвоєною мовою.
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З метою формування навичок усного
мовлення я постійно застосовую комунікативно-підготовчі вправи:
фонетичні
вправи – вправи на окремі звуки, комбінацію
звуків, лексику, акцент у реченні, мелодію у
реченні. Фонетичні вправи активізують мовлення. Я пропоную, наприклад, своїм учням
одне і те саме речення чи діалог сказати
дружелюбно, розлючено, нейтрально, зацікавлено, нудно, схвильовано, заспокійливо,
голосно, тихо, швидко, повільно. Фонетичні
вправи дуже добре подавати за допомогою
мультимедійного проектора на екран. Це
також можуть бути уривки віршів з
ілюстраціями, що дасть можливість відразу
ввести учнів в атмосферу теми уроку.
Аби покращати плавність мовлення учнів,
я пропоную їм репетиційні вправи, такі як
говоріння хором чи вправи-ехо.
Мої учні дуже люблять, коли лексика
подається за допомогою жестів, міміки та
описів. Жести та міміка можуть бути
використані вже з перших уроків. З мого
досвіду я можу сказати, що такий вид роботи
є дуже важливим засобом, який допомагає
позбуватися від мовних комплексів.
Ми практикуємо також мовні кліше, які
дають учням можливість навіть із обмеженими мовними засобами плавніше спілкуватися. Так, мої учні, наприклад, ведуть
каталог мовних кліше і вигуків, які якнайкраще підходять до таких тем: «Знайомство»,
«Вітання», «Пробачення», «Розмова про
здоров’я», «Початки і закінчення розмов»,
«Новини». Щоб заощадити час на уроці, я
готую лексику до уроку на комп’ютері і не
записую її на дошці, а проектую за
допомогою мультимедійного проектора.
Робота над моєю темою переконала мене,
що також дуже продуктивними є комунікативно-конструктивні вправи. Особливо
охоче учні працюють із реченнєвими картками.. На картках подається перша частина
речення, а учні повинні самі його
продовжити. Як наступний крок учні можуть
самі писати початки речення, а інші учні їх
продовжувати усно. Цю вправу найкраще
проводити ланцюжково у маленькій групі або
у парах.
Також дуже часто використовую мовні
картки. Їх найліпше використовувати для
закріплення мовних навичок. Учні отримують
мовну картку зі словом чи зображенням. На
основі картки вони повинні сформулювати
висловлювання, питання, прохання і т.п., що
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відповідає темі. Я використовую мовні картки
для усіх повсякденних тем на уроці.
Багато уваги приділяю на уроках діалогічному мовленню. Навички діалогічного мовлення особливо важливі, оскільки у повсякденному житті учні постійно перебувають у
ситуаціях, які передбачають спілкування.
Вони мусять запитувати і перепитувати, щось
комусь пояснювати, отримувати інформацію,
телефонувати, просити допомоги. Під час
роботи над діалогічним мовленням я часто
використовую ланцюжковий діалог, парну та
групову роботи. Діалогічна робота на уроці
німецької мови завжди пов’язана з активним
слуханням та мовленням.
З активним слуханням також пов’язана
робота над дискусіями. Дискусії  це важко,
але водночас продуктивно. Готуючись до
дискусії на уроці, я:
– вибираю теми, які цікавлять учнів;
– повторюю відповідні мовні засоби;
– збираю аргументи «за» і «проти»;
– встановлюю правила і стежу, щоб у
дискусію були задіяні усі;
– надаю перевагу дискусіям у маленьких
групах із 4-6 осіб.
При формуванні навичок усного мовлення
мої учні застосовують і монологічні промови.
Це також може відбуватися у різноманітних
формах:
– розповіді та історії;
– повідомлення;
– опис;
– відгук, висловлювання;
– презентація і доповідь (у старших класах).
Я починаю із найпростіших форм –
розповідей про особисті речі, звіту про те, що
було зроблено та пережито. При цьому дуже
важливо подати учням для підтримки їхньої
розповіді певні елементи структурування. Це
можуть бути як ключові слова, так і зв’язні
ланки між реченнями, ілюстрації. За
допомогою таких розповідних конструкцій
учням легше розділити довші промови. Також
всі ці допоміжні засоби надаються дуже
добре для презентації за допомогою
мультимедійного проектора.
Особливо подобаються моїм учням
комунікативно-симулювальні вправи – до
них належать рольові ігри, симуляції та
справжня комунікація. Рольові ігри симулюють мовну діяльність у всьому її
загальному комплексі. З поняттям рольова гра
пов’язана велика кількість вправ та багато
видів мовної діяльності. Мета рольової гри –
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скерувати учнів до плавного і творчого
мовлення. Передумовою для успішної
рольової гри є позитивний навчальний клімат,
у якому учні не відчуватимуть страху. Також
учні повинні зрозуміти, що їх звикла манера
поведінки може мати у інших культурах інше
тлумачення.
Якщо мої учні вже призвичаїлися до
рольових ігор, я пробую працювати з ними
над симуляціями, які вимагають більше
підготовки, організації і часу. На відміну від
рольової гри, учні не перевтілюються в іншу
роль, а перебувають у певних ситуаціях, які
вже є задані, і повинні діяти самостійно.
Найвищою метою моєї роботи є, звичайно,
формування мовних навичок у справжніх
комунікативних ситуаціях. Це стосується
однаково як діалогічних, так і монологічних
ситуацій. Щоб мотивувати учнів до
спілкування німецькою мовою, я пропоную
вже з першого уроку давати у розпорядження
учнів необхідний запас слів для заняття.
Найкраще запропонувати важливі слова та
словосполучення у класі на мультимедійному
екрані.
Для розвитку мовних навичок важливою є
також проектна робота. Це дає змогу
створювати реалістичні ситуації для спілкування, мотивує учнів та дає їм можливість
використовувати мову вивчення для вирішення раціональних завдань. Поєднання індивідуальної та групової роботи дає можливість
учням зробити свій внесок на всіх етапах і
видах роботи.
Досвід роботи зі школярами переконав
мене, що навіть порядок розміщення парт у
класній кімнаті може відігравати вагому роль
у сприянні комунікації на уроці. Дуже
важливо, щоб учні могли бачити один одного
та мали можливість утворювати невеликі
групи
для спілкування.
Оптимальним
порядком розміщення учнівських парт може
бути класичне П-розташування, коло або ж
групове розміщення столів. При великій
кількості учнів у класі доцільним є розміщення по групах, оскільки більша частина роботи
проводиться у малих групах або за допомогою парної роботи.
Аналіз методичної літератури підтвердив,
що найулюбленішим приводом для говоріння
є картинки (ілюстрації), тому я завжди
колекціоную цікаві фотографії, картинки,
реклами (як надруковані, так і в
електронному варіанті). Я використовую
зображення, на основі яких діти розповідають

історії; висловлюють припущення, здогади;
вибирають для зображеної особи її тотожність чи історію, аж до розвитку власної
рольової гри у групі; реконструюють контекст ситуації, що зафіксована на малюнку.
Набагато ефективнішим є подавати ілюстрації не на папері, а на мультимедійному екрані.
У моїй педагогічній роботі я також часто
використовую інструментальну музику та
пісні. Пісні для мене особливо близькі,
оскільки друга моя освіта – музична. Вони
завжди надають урокові особливого настрою,
допомагають долати мовні бар’єри. Пісні є
доброю мотивацією і пропонують широке
поле можливостей для розвитку навичок
усного мовлення. Я використовую їх у якості
музичних
фонетичних
розминок
чи
спортивних пауз, творчих граматичних або
лексичних вправ. Мої учні також охоче
вивчають пісні, щоб потім продемонструвати
їх на різноманітних шкільних святах.
Протягом своєї педагогічної діяльності я
упорядкувала збірку німецьких пісень для
використання на уроці німецької мови та у
позакласній роботі (“Liedersammlung für den
Einsatz im Deutschunterricht”).
На уроках німецької мови намагаюся дати
учням не лише знання мовно-комунікативної
компетенції, але й культурно-країнознавчі
відомості. Це дасть їм можливість адекватно
поводитися у різних ситуаціях при спілкуванні із носіями мови, допоможе розвивати
різноманітні стратегії для комунікації з
представниками інших культур. Мої учні,
наприклад, знають, що навіть погляд чи
мовчання належать до мовних стратегій.
Мовлення – складне навчальне завдання,
оскільки паралельно потрібно організовувати
одночасно багато процесів, тому я оцінюю
усне мовлення дуже обережно. Я розробила
такі правила: ніколи не перебивати учня під
час мовної презентації; непомітно для
школярів нотувати помилки; наголошувати
учням, що помилки належать до навчання і
тому є продуктивними елементами процесу
опанування мови; ніколи не висміювати
помилок учнів.
Продуктивність моєї системи роботи над
формуванням усної мовленнєвої компетенції
засобами сучасних навчальних технологій
доведена практикою. Моя система була
застосована у різних класах, де навчаються
учні із різними рівнями навчальних
досягнень. Труднощі полягають у тому, що
для моїх учнів німецька мова – це друга
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іноземна мова після англійської. Незважаючи
на це, учні із високим рівнем навчальних
досягнень навчилися презентувати свої висловлювання граматично і лексично правильно, аргументувати свої думки, чітко дотримуватись певної позиції, бути толерантними у
комунікації. Про це свідчать високі досягнення контрольних робіт та призові місця на
ІІ-му та ІІІ-му етапах Всеукраїнської
учнівської олімпіади з німецької мови. Учні із
достатнім рівнем навчальних досягнень
також показали помітні результати. Вони
навчилися презентувати свої думки, звертаючи увагу при цьому на правильність лексики,
відповідати на мої запитання і дотримуватися
культури ведення діалогу.
Протягом багатьох років я спостерігаю за
талановитими учнями та допомагаю розвивати їхні здібності.
Мої учні розуміють, навіщо їм потрібно
вивчати іноземні мови. Ми проживаємо у
містечку на українсько-польському кордоні,
де доволі часто виникає необхідність
порозумітися з іноземними туристами. Ми
підтримуємо контакти з членами Ротарі-

клубу (Тройхтлінген) з Німеччини, беремо
участь у міжнародних проектах у межах
співпраці з нашою гімназією-партнером з
Польщі
(польсько-німецько-український
проект «Мови не знають кордонів»,
українсько-польський проект «Розточчя –
наша маленька Батьківщина», «Вивчай звичаї
та традиції твого сусіда»).
У майбутньому я планую і надалі
використовувати найновіший педагогічний та
методичний досвід на уроках німецької мови,
розвивати власні продуктивні методи для
того, щоб досягнути ще кращих результатів у
формуванні навичок усної мовленнєвої компетенції. А використання сучасних навчальних технологій повинно і надалі сприяти
вивченню німецької мови моїми учнями.
Отже, робота над темою «Методи
формування усної мовленнєвої компетенції
на уроках німецької мови засобами сучасних
навчальних технологій» відкриває мені як
вчителю велику кількість методів і вправ, а
моє завдання полягає у тому, щоб їх вивчати і
продуктивно та творчо застосовувати.

Ірина Савчук

Творчий портрет Олександри Міщенко
Міщенко О. І. має ґрунтовну науковотеоретичну підготовку, досконало володіє
німецькою мовою та методикою її викладання. Забезпечує високий рівень навчальновиховного процесу на основі сучасних
досягнень педагогічної науки.
Творчий підхід до організації навчальних
занять, використання ефективних форм та
методів ведення уроків, застосування сучасних технічних засобів сприяє позитивній
мотивації учнів до вивчення німецької мови
як другої іноземної та їхньому успішному
навчанню.
Працюючи над проблемою «Методи
формування усної мовленнєвої компетенції
учнів на уроках німецької мови засобами
сучасних навчальних технологій», Олександра Ігорівна розробила і успішно
використовує власну методичну систему
комунікативних завдань, яку постійно
вдосконалює. Її значення полягає у формуванні в школярів навичок усного мовлення та
уміння використовувати свої знання у
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практичній площині, готує учнів до
спілкування у німецькомовному просторі.
Ґрунтовна підготовка до кожного уроку,
використання парних та групових форм
роботи, опис малюнків, рольові ігри, ситуації,
дискусії та презентації з використанням
сучасних засобів навчання робить уроки
вчительки актуальними та цікавими.
Маючи добру музичну освіту, Олександра
Ігорівна захоплює своїх учнів чудовою грою
на фортепіано, вміло використовуючи музику
та спів на різних етапах уроку як з
навчальною метою, так і для створення
особливої атмосфери, для подолання учнями
страху перед говорінням іноземною мовою.
Позакласна
робота
над
цікавими
міжнародними та екологічними проектами,
шкільні дні німецької мови, тематичні
вечори, робота з обдарованими учнями
сприяють творчому та всебічному розвиткові
учнів гімназії, які, незважаючи на дуже
обмежену кількість годин німецької мови, є
переможцями та призерами учнівських
районних та обласних олімпіад.
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Міщенко О. І. активно працює у групі
учителів-тренерів, яка створена три роки тому
в ЛОІППО. Проводить методичну роботу з
учителями міста та району з актуальних
проблем сучасної методики. Вона є активним
членом Асоціації українських германістів.
Міщенко О. І. – переможниця обласного
конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації

«Німецька мова» та лауреат Всеукраїнського
конкурсу, на якому проявила себе як талановитий творчий педагог із сучасним
баченням шляхів навчання та виховання
українських школярів.
Нових творчих досягнень та успіхів Вам,
шановна Олександро Ігорівно!

Образотворче мистецтво
Ірина Вачкова

«Навчаю дітей бачити, відчувати й розуміти прекрасне… »
Питання висвітлення національної мистецької освіти в Україні, зокрема у загальноосвітніх школах, та створення своєї
методично-педагогічної системи художньої
освіти з національним підґрунтям сьогодні
залишається актуальним.
Вперше за часів незалежності у 1998 році
була розроблена та рекомендована Міністерством освіти і науки України для викладання у загальноосвітніх школах авторська
програма з образотворчого мистецтва для 5 –
7 класів О. Соронович, О. Печеняк. В основу
концепції програми був закладений принцип
системності та багатогранний підхід до
розвитку творчого потенціалу дітей, вперше
були введені уроки з національною
тематикою.
У минулому на теренах колишнього СРСР
педагогічні дослідження в галузі художнього
розвитку школярів (Б. Нєменський, А. МелікПашаєв, В. Щербаков, Б. Юсов) належної
підтримки не знаходили. Однак зараз ситуація радикально змінюється, образотворче
мистецтво як предмет художньо-естетичного
циклу в сучасній педагогічній науці все
частіше стає об’єктом переосмислення та
експериментального вивчення. Переглядають
а вдосконалюють застарілі програми викладання образотворчого мистецтва (М. Дейнеко, В. Єлін, Г. Коробов), створюють нові
програми, посібники та підручники (Е. Бєлкіна, Ж. Марчук, Т. Рубля), методику викладання збагачують новими науково-теоретичними, практичними висновками та
дослідженнями.
З 2002 року почали виходити перші
українські підручники з образотворчого мистецтва. Спершу для початкової, а згодом і для

середньої загальноосвітньої школи, зокрема
підручники Л. Любарської, Т. Рубля, С. Желєзняк, Е. Бєлкіної; програми інтегрованого
курсу «Мистецтво» Л. Масол. Та, на жаль, у
більшості підручників українське мистецтво
висвітлюється поодинокими темами. Зазначимо також відсутність послідовного систематизованого опрацювання і вивчення здобутків українського мистецтва. Отож, значимість національного підґрунтя як одного з
найважливіших засобів навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх школах
України, відсутність досліджень з цього
питання дають підставу вважати сформульовану проблему актуальною. Саме над
цією проблемою – «Національна тематика та
розвиток індивідуальних творчих здібностей
учнів на уроках образотворчого мистецтва» –
я працюю.
У роботі ставлю перед собою дві основні цілі:
а) залучити учнів до пізнання образотворчого мистецтва; до захоплення національним і світовим мистецтвом;
б) створити умови для розвитку індивідуальних творчих здібностей школярів.
Так, до прикладу, учні впродовж року
фотографуються на тлі визначних пам’яток
(архітектури, скульптури, у виставкових
залах музеїв), з художниками. Згодом пишуть
невеликий інформаційний супровід до фото
(назва твору чи виставки, художник, рік, вид
мистецтва, країна, місто). Так учень
зацікавлює клас темою свого виступу,
зокрема, творами мистецтва на фото (повідомлення виконують у вигляді стінгазети,
проекту чи презентації).
Теми творчих завдань формую, виходячи з
поставлених перед собою цілей: переважають
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роботи з національною тематикою; відзначається індивідуальна творча манера учня.
Наприклад, вивчаючи тему «Портрет»,
малюємо «Святого Миколая»; вивчаючи тему
«Інтер’єр», виконуємо малюнки на тему
«Інтер’єр у Святвечір». Також, не відходячи
від програми, формую теми цікаві, популярні,
актуальні для учнів, стимулюючи їхню індивідуальну творчу манеру: «Закохана пара» (до
дня святого Валентина), «Портрет однокласника», «Наскельні малюнки первісних людей», листівка «Казкове звірятко».
Використовую на уроках музичні твори як
тло і допоміжний елемент до створення
поставленого завдання («Добро та Зло»,
«Різдвяні мотиви», «Великодні барви».). Найчастіше використовую українську вокальнохорову та інструментальну музику.
Тип
уроку
сприйняття
мистецтва
ілюструю творами українських митців у
контексті світового мистецтва. Вибираю
роботи художників, які цікаві й близькі для
школярів: Т. Шевченко, М. Приймаченко,
К. Білокур, Г. Нарбут, С. Караффа-Корбут.
На уроках звертаю увагу не лише на
практичну художню діяльність учнів, на їхнє
сприйняття мистецтва, але й на інтелектуальне осмислення цієї діяльності в міцному
зв’язку з іншими мистецтвами.
У процесі навчання на уроках образотворчого мистецтва учні долучаються до
образних мов різних видів мистецтва,
знайомляться із розмаїттям жанрів і стилів, із
визначними здобутками української та
світової культури.
Заохочую дітей бачити, відчувати й
розуміти прекрасне в житті, природі, уміти
відображати та давати об’єктивну оцінку
розвитку художнього смаку. Формую в них
уміння творити прекрасне в повсякденній
праці.
На уроках образотворчого мистецтва для
підвищення пізнавальних інтересів у школярів застосовую традиційні та впроваджую
нові форми і методи навчання. Лише за
необхідності використовую метод монологу
та метод повідомлення знань, натомість
широко послуговуюся методом асоціацій
(можливість творчої інтерпретації змісту),
порівняння, методом стимулювання.
Найчастіше використовую метод «вільного виховання», що враховує психологічні
можливості та вікові інтереси дітей і
виходить з принципів розвитку творчих здібностей школярів, відмови від строго навчання
образотворчій грамоті, від обов’язкового
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малювання з натури, від втручання педагога у
творчий процес учнів.
Активним
представником
методики
«розвитку вільної творчості дитини» був
В. Бакушинський, який в період становлення
педагогіки мистецтва закликав до створення
належних умов для «свободи дитячої
художньої уяви та творчості».
Відомий історик мистецтв Н. Пунін у
методичному посібнику «Цикл лекцій для
вчителів малювання» наголошував: «Бачити
по-своєму – це єдине, чому необхідно вчити
дітей». Тому звертаю особливу увагу на
розвиток спостережливості. Адже дитина
повинна фіксувати не лише пропорції предмета, зміни в кольорі, але й бути уважною до
всіх явищ навколишнього світу: до життя
людини та суспільства. Процес спостереження за життям потребує зосередження
уваги, зібраності, вміння відрізнити головне
від другорядного. Це здійснюється як на
уроці, так і в повсякденному житті.
Переконана, що початкова художня спеціальна підготовка потрібна всім, а образне
мислення має бути невід’ємною якістю
сучасної освіченої людини. Тому загальноосвітня школа повинна виховувати та навчати
майбутніх «споживачів» мистецтва як майбутніх учасників художнього життя народу.
На уроках образотворчого мистецтва я
інформую учнів про використання комп’ютерних технологій при виконанні творчого
завдання з елементами комп’ютерної графіки,
та сама працюю у програмах Місrоsоft Word,
Місrоsоft Power Роіnt, Аdobе Рagе Макеr,
Аdobе Рhotoshор, AABBYY Fine Reader, Nero
Express.
У позаурочний час, на гуртку, учні школи
навчаються майстерності вишивання, писанкарства, виготовлення тканих виробів.
Творчі роботи учнів школи експонувались
у відомих музеях, зокрема, Палаці мистецтв і
Національному музеї ім. А. Шептицького у
Львові. Крім того, кращі роботи школярів
виставлялись у Народному домі с. Сокільники, на шкільних виставках, у Пустомитівському районному відділі освіти.
Здібні школярі беруть участь у конкурсі
«Таланти твої Україно!» та є постійними
учасниками щорічного Міжнародного фестивалю дитячого малюнка «Під покровом
короля Данила» та конкурсу «Золотий мольберт» і нагороджені грамотами та цінними
призами. Відібрані дитячі творчі роботи виставлялись у Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові з відомим сучасним худож-
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ником В. Патиком під назвою «Маестро і
діти».
Мої вихованці навчаються у вищих
художніх навчальних закладах: Метик Оксана
закінчує Львівську національну академію
мистецтв; Карабен Анна, Вачков Андрій,
Пристанська Ярина та Міхняк Олег навчаються у Львівському державному коледжі

декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша. Учениця 9-Б класу Кітчак Тетяна готується до вступу у ЛДКДУМ ім. І. Труша.
Веду активну громадську діяльність,
працюю творчо як художник декоративного
мистецтва та мистецтвознавець. Постійно
вдосконалююсь, щоб бути гідним прикладом
для своїх учнів.

Конспект уроку
Ірина Вачкова

Образотворче мистецтво, 5 клас
І семестр
Мова образотворчого мистецтва
Тема уроку: Асоціативно-образна мова. Загальний огляд видів образотворчого мистецтва
(сприйняття мистецтва).
Графіка як вид образотворчого мистецтва, засоби виразності графіки: пляма, силует (первинне
ознайомлення з матеріалом).
Силуетний рисунок – абстрактна композиція «Пляма» (формування навичок; практична
робота).
Мета уроку:
навчальна: навчити учнів розрізняти твори образотворчого мистецтва за видами та давати
загальну характеристику кожному виду; виконувати навчальні вправи та
зацікавити учнів графічним виконанням і правильним композиційним вирішенням
абстрактної композиції «Пляма»;
розвивальна: розвивати інтелектуальні здібності, практичні уміння та навички у техніці
«аплікації»;
виховна: формувати творчий світогляд асоціативно-образними засобами у мистецтві.
Очікувані результати: учні зможуть розрізняти твори образотворчого мистецтва за видами,
даючи загальну характеристику кожному виду; виконати навчальні вправи та
правильно композиційно вирішити абстрактну композицію «Пляма».
Тип уроку: комбінований (вступний, сприйняття мистецтва, практичне заняття).
Наочні матеріали: книжки, журнали з репродукціями, ілюстраціями та фотографіями творів
образотворчого мистецтва, учнівські роботи попередніх років, музичні твори.
Матеріали та інструменти для роботи на уроці: альбом або аркуш білого паперу формату А4, олівець, гумка, (фарби, пензель, палітра, кольоровий папір, ножиці – на вибір).
Хід уроку
1. Організаційний момент, підготовка до сприйняття матеріалу.
2. Оголошення теми, мети та очікуваних результатів.
3. Теоретичний виклад матеріалу (первинне засвоєння):
 загальна характеристика видів образотворчого мистецтва;
 графіка як вид образотворчого мистецтва.
4. Практична (творча) робота.
5. Підсумки уроку.
6. Додаткове (для охочих та обдарованих учнів) і домашнє завдання.
Учитель характеризує види образотворчого мистецтва, ілюструючи розповідь репродукціями творів мистецтва, учні обговорюють предмет та об’єкт вивчення у формі
бесіди.

Види образотворчого мистецтва: графіка,
живопис, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво.
Твір образотворчого мистецтва, виконаний
75
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художником-графіком олівцем, пером і
тушшю, пензлем чи іншим інструментом на
папері, картоні, лінолеумі чи іншому матеріалі – відповідно до техніки, називається
графікою.
Твір образотворчого мистецтва, виконаний
художником-живописцем пензлем та фарбами на полотні чи іншими інструментами та
матеріалами, що відповідають даному виду,
називається живописом.
Твір образотворчого мистецтва, виконаний
художником-скульптором з глини, каменю,
дерева, металу, льоду та іншого матеріалу
відповідними інструментами, називається
скульптурою.
Твір образотворчого мистецтва, виконаний
художником-архітектором на папері (креслення) і в макеті (об’ємно-просторове вирішення) та споруджений в натуральну
величину, називається архітектурою.
Твори образотворчого мистецтва, виконані
художниками декоративно-прикладного та
ужиткового мистецтва (ткацтва, кераміки,
металу, вишивки, дерева та інших видів) за
допомогою матеріалів та інструментів відповідно до виду, називаються декора-тивноприкладними чи ужитковими.
На прикладах репродукцій, ілюстрацій та
фотографій творів образотворчого мистецтва
в учнів складається загальна картина про

об’єкт вивчення.
Вивчення нового матеріалу закріплюється
залученням учнів до розповіді на цю тему, їм
надається можливість зробити порівняльну
характеристику видів образотворчого мистецтва (приклади для відповіді учні добирають з власного досвіду). На уроці розглядаються найвідоміші твори мистецтва,
створені митцями рідного краю.
Графіка як вид образотворчого мистецтва. Загальна характеристика виду образотворчого мистецтва графіки. Силует у
природі та в художніх творах. Композиція –
основа будь-якого мистецького твору.
Учитель нагадує правила техніки безпеки на
уроці образотворчого мистецтва.
Практична робота
Виконання абстрактної (безпредметної)
композиції «Пляма»:
 учитель на дошці зображає «замалу» та
«завелику» «Пляму»; ту, що «підскочила»
догори, що «впала» вниз; ту, що «схилилась»
управо, і ту, що вліво: цими діями він
підводить учнів до усвідомленого правильного композиційного рішення;
 малюючи «Плями» на дошці, вчитель
обов’язково показує краї умовного аркуша
паперу.

Учитель подає для огляду ряд відібраних творчих робіт «Пляма», з яких не всі виконані
правильно, пояснює допущені помилки; заохочує учнів зробити свою неповторну та
оригінальну абстрактну композицію однією плямою:
а) розділити альбомний аркуш на чотири частини та зробити чотири варіанти «Плями» (ескіз);
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б) вибрати з чотирьох «Плям» найкращу та виконати її на окремому аркуші фарбою одного
кольору або технікою аплікації з кольорового паперу (папір підбирати протилежний за тоном).
Завершені роботи оцінюються, згідно з вимогами. Оцінка підвищується учням, які брали
активну участь в обговоренні нової теми. Інші роботи діти завершують за бажанням удома.
Вони оцінюються на наступному уроці.
Підсумки уроку: учні називають види образотворчого мистецтва, вивчені на уроці, та наводять
приклади з власного досвіду.
Додаткове завдання: композицію «Пляма» можна виконати в колі, трикутнику, прямокутнику
чи овалі. За бажанням учні виконують роботу вдома.
Домашнє завдання: принести альбом або папку з папером формату А-4, олівець, гумку.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Інна Приходько

Тимофій Бордуляк  письменник, священик,
народний просвітитель
До уроків літератури рідного краю в 10 класі
Т. Бордуляк священик і просвітитель 
продовжував культурно-освітні традиції кращої частини українського духовенства, що
йшли ще від часів заснування братських шкіл.
Українських священиків, котрі по селах та
містечках, особливо в Карпатах, ще в XVII ст.
правили народною мовою, І. Франко назвав
апостолами національного відродження [9,
27, с. 132]. У XIX ст. їхню когорту поповнили
«будителі Галицької Русі», священики і
письменники-просвітителі  Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Микола Устиянович,
Антін Могильницький, Сидір Воробкевич,
Сильвестр Лепкий (Марко Мурава) та ін. У
цьому ряду народних просвітителів стоїть
також ім’я Тимофія Бордуляка.
Цей селянський син із Бродівського повіту
на Львівщині дістав добру освіту  після
початкової школи вчився в українській
гімназії у Львові, далі в духовній семінарії та
на богословському факультеті Львівського
університету, який і закінчив 1889 р. З 1899 р.
жив у селі Великий Ходачків на Тернопіллі,
був священиком і вчителем. Там і похований.
Т. Бордуляк був людиною широкої освіти,
знав європейські мови. Світову класику читав
в оригіналі. Знав історію України. Цікавився
питаннями естетики, перекладав українською
мовою «Слово о полку Ігоревім» (прозою),
«Електру» Софокла, «Змову Катіліни» Салюстія Кріспа, «Бесіду за поетом Л. Архієме»
Марка Тулія Ціцерона та конспект-зміст
тридцяти одної пісні з першої частини
«Божественної комедії» Данте («Пекло»).
Виступав під літературними псевдонімами
Т.Бондаришин, Б-н Т., Ветлина Т. Він прийшов у літературу в час сплеску яскравих
талантів, «ріжнобарвної китиці індивідуальностей», за висловом І. Франка. Виділяючи в
тій групі письменників кінця XIX ст. Василя
Стефаника, Ольгу Кобилянську, Осипа Маковея, Марка Черемшину, Леся Мартовича,
Андрія Чайковського та ін., Франко у праці
«З остатніх десятиліть XIX віку» згадує й ім’я
Т. Бордуляка як автора «простих, неви78

шуканих та теплим чуттєм огрітих оповідань»
[9, 41, с. 524].
Починав Бордуляк з поезії, переважно у
жанрі сонету («Осінній сонет», «Я чоловік»,
«Ліс», «З зимових сонетів» та ін.  це все
18911892 роки). З його семи оригінальних
поезій привертає увагу вірш із двох частин
під назвою «Нетямущим», зокрема такі
рядки:
Є на Русі-Україні
Перевертнів сила,
Котрих очі тьма кромішна
Грубо засліпила... [1, с. 338].
Ті перевертні «болотом обкидають святощі
народні», «рідну мову, рідне слово люто
зневажають», «де лиш можуть, всюди
шкодять нашій святій справі».
Всюди шкодять, щоб вгодити
Згубними ділами
Волі тих, що їх зробили
Собі наймитами [1, с. 339].
Це 1892 рік. Поезія ця дуже добре виявляє,
що боліло авторові. Не випадково і в прозі
його виразно прозвучали патріотичні ідеї, у
багатьох творах є згадки про конкретні справи трудівників-патріотів  школи, читальні по
селах, просвітницька робота серед темних
людей. Ідеї, безперечно, суголосні і з Франковими, і з думками інших сучасників Бордуляка  мислячих та патріотично налаштованих. Свідомий патріотизм і щирий демократизм письменника мав міцний фундамент 
всебічну освіченість і широкий світогляд
через знання мов, світової літератури.
Перша прозова публікація Т. Бордуляка
називалася «Дай, боже, здоровля корові!»
(газ. «Діло», 1891 р.). Це оповідання принесло
авторові популярність, а після виходу 1899
року у Львові збірки «Ближні» (з підзаголовком «Образки і оповідання», туди увійшло
понад 20 творів) книжки Бордуляка досить
часто з’являються і на Заході, і на Сході
України. Наприклад, 1903 р. в Києві вийшла
його збірка «Оповідання з галицького життя».
Були вже на той час і переклади окремих

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 3

творів письменника чеською, російською, польською мовами. Про нього пишуть колеги по
перу: О. Маковей [7, с. 61], І. Франко [9, 41,
с. 524], Леся Українка [8, 5, с.с. 259, 310],
П. Грабовський (у статті «Тарас Григорьевич
Шевченко», призначеній для російського читача газети «Сибирский листок») [4, 3, с.167].
Творчість Т. Бордуляка привертала увагу
дослідників різних десятиліть ХХ ст. У 50-ті
роки аналіз його творів чи не найбільше
здійснювала Е. Лисенко, друкуючи свої
розвідки в періодиці, «Наукових записках»
Львівського університету, літературно-критичному нарисі «Тимофій Бордуляк».
Дослідниця оприлюднила чимало матеріалів з
невідомої спадщини письменника, частина
рукописів якого загинула разом з бібліотекою
письменника в час першої світової війни  від
вибуху бомби в його кабінеті. Частина
загубилася дорогою до НТШ (в надії бути
надрукованим надіслав до Львова). Авторка
віднайшла майже 40 рукописних одиниць,
серед яких художні твори, переклади, листи.
На її думку, твори 19131936 рр. близькі до
жанру повісті, що межує з мемуарами (це
«Татари», «Батюшка Спирідіон», «Обжинки»), оскільки в сюжетах проглядають
епізоди біографії самого письменника. Щодо
тематики, то Е. Лисенко виділяє дві провідні
теми  антимілітаристську («Татари», «Варочка», «Батюшка Спирідіон») та селянську
(«Обжинки»,
«Громадський
писар
з
Прунькова», «Судний дуб») [6, с. 60].
Про Т. Бордуляка писали також І. Денисюк, О. Галич, Л. Горболіс, О. Засенко,
І. Приходько, М. Шалата, Т. Яценко,
І. Скрипник, Ж. Дмитренко, П. Сіренко та ін.
М. Шалата, зокрема, наводить маловідомі
факти, які свідчать про популярність Т. Бордуляка на поч. ХХ ст. Скажімо, П. Тичина
згадував, що, буваючи в рідному селі, серед
книжок домашнього зібрання зачитувався
творами Т. Бордуляка [10, с. 3]. Роблять
значний внесок у справу впорядкування та
видання менше відомої читачеві частини
спадщини письменника і його нащадки –
онуки, інженери за фахом, брати Тимофій
(названий на честь діда) та Нестор Бордуляки
[3, с. 383392].
Оглянемо коротко надруковану нині прозову спадщину Бордуляка, яка становить 39
творів. Якщо вважати доречною тематичну
циклізацію, то можна умовно виділити три
основні цикли: селянська недоля; еміграція
українців; духовність, моральність та людське
падіння, виродження. Умовно, бо всі вони
поєднуються багатьма спільними проблемами.

Селянські клопоти, злидні постали вже у
першому друкованому творі Бордуляка «Дай,
боже, здоровля корові!» (1891), якому дав
високу оцінку О. Маковей: «По сім однім
першім образку з життя можна вже було
пізнати талант автора і покладати на нього
небезосновні надії на будуче» [7, с. 61]. За
жанром це образок, майже безфабульний, з
декількох епізодів. Але персонажі виписані в
ньому на диво виразно. Починається
соковитою «розмовою» халупника Матвія
Баса з коровою, яку він купив і веде додому.
Вже з його перших слів читач дізнається, як
тяжко заробляв Матвій ті 50 ринських 
«товчися цілу зиму з сокирою по лісах, по
дебрах...» [1, с. 29]. «Корова мов розуміла
бесіду свого провідника, бо від часу до часу
обертала до нього рогату голову і мірила єго
своїми великими чорними очима» [1, с. 29].
Епізод другий  вхід корови на подвір’я,
радість дітей: «Четверо малих люда вчепилось за ворота і в одну мить отворили
навстіж. Отворили, і корова з тріумфом вступила на подвір’я, а діти обступили єї і стали
оглядати з цікавістю» [1, с. 30]. Тут важить
далі кожен дрібний штрих: і як Матвіїха
«перехрестила хребет корови і поцілувала єї в
лоб межи рогами» [1, с. 30]. І як вона зве її
«моя маленька», і як годує, як допитується
потім господар, чи їсть корова. І як вдоволений Матвій, «похлебтавши голого борщу»,
розлігся «мов баша» і, хоч вдає, ніби йому
байдуже, нетерпляче чекає на молочну кашу.
Нарешті, головний епізод  як їли кашу. За
кожним рухом, за кожним словом  скількито радості в сім’ї, що з’явилася годувальниця
(попередню корову мусили продати через
податки), яка та «молочна пара» по хаті, як
діти кинулися по ложки, як «весело жебонять»  «Добра каша!» [1, с. 32]. Поведінка ж
«старого» (це взагалі найколоритніша тут
постать) і комічна, і зворушлива. Жінка зауважила, що він удавав байдужість, але, як
дитина, поспішив до тої каші, «...осміхнулась
під носом і подумала: «Дивуйся тут дітям,
коли старий, як дитина, аж трясеся за
молочною кашею...» [1, с. 32]. За всіма тими
дуже теплими штрихами  бідність, тяжка
праця, вічні проблеми.
Образком, але трагічного звучання, є
«Діти» (1895). Тут знову характери окреслено
штрихами і знов дуже виразно. Мирон ховає
жінку, лишається з чотирма дрібними дітьми.
У страшному розпачі хотів накласти руки на
себе, але при вигляді сонних дітей схаменувся. Другий персонаж – гробар Танас. Образ
цілком життєвий  такого собі пияка при
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невеселій «професії», який, проте, не втратив
здатності співчувати. Після похорону Танаса
гризе підсвідома думка, що Мирон щось
поробить собі. І хоч перемагає хіть до
коршми, і він іде туди, а не до Мирона, та,
рано вставши, Танас одразу пригадав собі
слова Мирона: «Ось тут, Танасе, копайте
зараз другу яму! Чуєте? Зараз!» [1, с. 93].
Танас «зі всієї сили став дряпатися в
потилицю». «І от мочиморда з мене непросвітний!  закликав він з досадою.  Треба
було мені вчора йти до коршми? А тепер
бідний чоловік, може, де висить на бантах!..»
[1, с. 94]. До хати Мирона він заходить,
гнаний саме страшним передчуттям. Зрадів,
що Мирон живий і товче просо дітям на
кашу. Разом з тим не відмовився од грошей за
послуги, «облизався, а єго тусклі очі слабо
сверкнули в сторону коршми» [1, с. 95].
Діставши гроші: «Ах, всьо, голубе, всьо, аж
забагато! Бувай здоровий  та жий для дітей»
[1, с. 95]. І потяг до коршми. Епізод виписано
дуже тонко. Чому Танас приходив до
Мирона? На перший погляд (і так, мабуть,
подумав сам Мирон), по гроші за послуги. А
глибше  через тривогу, чи живий Мирон.
Тому й зрадів невимовно  не грошам (а зовні
виглядає ніби грошам, бо ж погляд одразу  в
бік коршми, буде чим похмелитися), і
побажав Мирону  «жий для дітей». Важливе
і ще одне  Танас повівся делікатно, не висловив своєї тривоги чи співчуття. Ні нотки тут
сльозливості, сентиментальності. Через деталі
проглядає неоднолінійний характер героя, що
свідчить про властивість Бордулякового
обдарування писати не одними чорно-білими
барвами, не тільки в площині соціальноекономічних контрастів, але і в складних
моральних боріннях людського духу.
У психологічному ключі виконано
оповідання «Жура» (1902). Перед нами плин
думок, гризоти селянина, що поклався спати
на запашній отаві у дворі, думаючи виспатись. Але жура не дала  чим прогодує
худобу до весни? Доведеться продати коня й
теличку. Чим сплатить податок за два роки?
Чим зремонтує чоботи? Чим сплатить борг
корчмареві, бо ростуть проценти? Найменша
дитина довго вже слабує... Немає кінця журі.
Пробує навіяти собі приємні думки. «Що б то
було тогді,  думав він,  коли б я так
припадком викопав баняк з грішми, або
виграв велику суму на лотереї, або коли б попросту з неба впала мені шкіряна торба з
грішми? Га-га-га, знав би я, що з ними
зробити. Насамперед заплатив би-м той
осоружний податок, бо се найбільше мене
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гризе, потім заплатив би жидові довжок,
накупив би поля, поставив би нову хату,
розширив би будинки, а вже конечно давав би
Миколку до шкіл, най би хлопець учився і в
науці шукав собі ліпшої долі, най би хоч одна
моя дитина не бідувала так, як я бідую... Гей,
що то за хлопець, той Миколка. Ще немає
десять літ, а вже читає, як старий, а пише, що
аж перо ходить йому в руках, і годі його від
книжки відтягнути...» [1, с. 239]. Авторська
мова постійно і дуже плавно переходить у
невласне пряму мову, що звучить природньо,
психологічно точно. Ось головний герой
«він»  Гриць  вже в думках вивчив свого
Миколку: «Покінчив всі школи з найкращим
успіхом, своїм розумом і наукою здобув собі
велике значінє у людей і багатство, всі його
люблять, всі йому честь віддають, а вже
найбільше благословлять його бідні, бо він
всю свою науку і всю працю обертає на те,
щоби бідним допомогти, бо я сам, каже, був
бідний і мій тато був бідний» [1, с. 239]. Із
солодкої мрії виводить героя плач хворої
дитини, думки знов переходять на тяжке. Але
ось з’являється і Жура  «чорна, як сажа,
суха, як трястя, з великою незугарною
головою, що стриміла на сухій, як тичка,
шиї...» [1, с. 241]. Над ранок Гриць забувається неспокійним сном і стає подібним у
тому сні на мерця. Завершується оповідання
лаконічною пейзажною замальовкою, психологічно суголосною із станом персонажа:
«Місяць стояв над самим краєм ліса, пузатий,
червоний, і, мов те закровавлене око,
споглядав на село, погружене в глибокім сні,
поглядав на Грицеве подвір’є» [1, с. 241].
Вражає трагізмом написане 1911 року оповідання «Передновок». Селяни розмовляють
на подвір’ї Івана Хомишка про злидні, що
обсіли, згадують минулі часи, сперечаються.
Нарікають на пиятику, що допомагає розору.
Бесідують і в хаті біля хворого батька Івана.
Стоїть найтяжча пора  «передновок», тобто
перед новим хлібом. Ще тільки березень, але
в селі майже голод. Старий дотягнув до кінця
червня, йому одібрало мову, та раптом
заговорив  просить сина дати шматок «господарського» житнього хліба. Іван оббіг село,
побіг до другого, випросив там хліба, але тим
часом батько помер. Поклав йому хліб біля
ніг. Люди слабі, заточуються  передновок.
Гризуть думки  а якщо й цього року біда,
град чи дощі, якщо загине знову врожай?
Передновок...
Як бачимо, Т. Бордуляк у різні періоди
своєї творчості звертається до теми
селянської недолі, переповідає сумні історії,
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роблячи акценти і на морально-етичних моментах (як в оповіданнях «Мати», наприклад,
чи «Дід Макар»).
Злидні, податки, безнадія штовхають селян
на еміграцію. Пекучі картини масового виїзду
українців за океан постають у таких творах,
як «Ось куди ми пійдемо, небого...» (1894),
«Бузьки» (1896), «Іван Бразилієць» (1899).
Перший побудовано як монолог молодого ще,
але прибитого нуждою селянина, котрий
одружився чотири роки тому і котрого
переслідує біда за бідою (як і його односельців)  повінь, сльота, неврожай, борги у
лихваря. Про все мовиться ніби устами
самого героя, він говорить про це жінці, яка
годує немовля. Від автора є лише інтер’єрні
заставки, у яких вирізняється художня деталь
 «свершок» під піччю, ніби своєрідний
«музичний» супровід разом із звуками зимового вітру, що «стару стріху дер». Причому в
кінці той «свершок» «глумливо цвіркотів» 
контрастний штрих до монолога героя, що
становить, по суті, мотивацію заміру їхати до
Бразилії. 1896-м роком датовано «Бузьки»,
твір тужливо-поетичний. Радо вертають з вирію бузьки до рідного краю, до рідного
гнізда, а там пустка, нема господаря. Горобчик пояснив бузькам, як з великої біди
мусив господар разом з родиною їхати в чужину.
Бузьки «похилили голови, спустили крила і
тужно, жалібно стали клекотати» [1, с. 120].
Цій же болючій темі присвячено і чи не
найкращий твір Т. Бордуляка  повість «Іван
Бразилієць». У ній цікаві характери, дуже
колоритні діалоги. Майстерно викладено тут
історію старого гробаря Панька та його
племінника  «братанича» Івана Загуменного.
Останній, спродавши за півціни все, рушив із
жінкою й трьома дітьми до Бразилії, хоч як
відмовляв його дядько. Далі йдуть розділи
про буття дядька  як він тужив за єдиною
ріднею, як потім знайшов утіху з дяком
Ониськом  цікавим до газет, непитущим.
Через деякий час доходять звістки, ніби
забагатів у Бразилії Іван, поставив собі хату з
червоного дерева. Далі  інше: що іще по
дорозі померли діти, а у Бразилії й жінка, що
самого Івана бачили обшарпаного, без
роботи. Нарешті, того дня, коли помирає
старий Панько, з’являється Іван, страшно
опущений і злиденний. Лишається жити в
успадкованій по дядькові хатині. Його із
співчуття обирають гробарем  все ж
«посада» (з якої він сміявся до свого виїзду,
зневажав і дядька-гробаря). Карається
внутрішньою мукою, стоять перед ним очі

Марини з німим докором  нащо було їхати?
Топить горе в корчмі.
У центрі уваги автора майже поспіль
морально-етичні проблеми, роздуми про
духовність, моральність. Цікаві в цьому плані
оповідання «Майстер Федь Триндик» (1907)
та «Ювілят» (1916). Перше складається з
дев’яти розділів і має в основі історію однєї
родинної драми. Швець, що прожив із жінкою
у злагоді 25 літ, потягнувся до іншої 
різнички Насті в місті. Жінку свою почав
бити. Але Настя прогнала, дізнавшись, що він
одружений. З тої досади швець випив у
шинку, зчепився з колишнім війтом, той збив
його так, що ледь вижив. Доглядала його
жінка, ним же нещадно побита перед тим.
Далі він одужав, покаявся, і живуть добре.
Моральний висновок недвозначний, хоч,
може, й трохи прямолінійно заявлений, але
знову ж викликає роздуми про людське
милосердя, щирість, доброту. Є в оповіданнях
штрихи-згадки про те, що в селі «хлопи
заложили читальню, свій власний склеп, всі
стали коршму оминати, насамперед, молодше
покоління, а за молодшим і старше, всі
перестали пити...» [1, с. 321]. Бордуляк як
священик і вчитель більше ніж хто інший мав
змогу переконатися у практичних результатах
культурно-освітньої праці на селі, бо усе
життя безпосередньо був серед селян. До
речі, саме така праця нашої інтелігенції була
найбільше спаплюжена за ідеологічними
більшовицькими стереотипами, зневажливо
названа «теорією малих діл», «каганцюванням» і т. ін.
Особливим за проблематикою є оповідання «Ювілят», котре писалося до 40річного ювілею Франка для збірника «Привіт
Іванові Франкови в сороклітє його письменської праці 18741914». Цей літературнонауковий збірник вийшов, проте, не в 1914 р.
(перешкодили події першої світової війни), а
в 1916 р., у Львові, вже після смерті Франка.
Були в ньому такі твори, як «Триптих» Лесі
Українки, «Нирвана» В. Короленка, «Народна
ноша» Леся Мартовича, «Ювілят» Т. Бордуляка та ін.
Головний герой Бордулякового оповідання
о. Софрон вже сорок років на одній парохії.
Прийшовши сюди, застав повне занедбання 
люди пиячили, церква валилася, школи не
було. Він, молодий, взявся з енергією до
справи  проповідував тверезість, виграв на
судовому процесі справу для громади  за ліс
(між двором і громадою). Здобув тим довір’я,
загальну любов. Поступово в селі збудували і
нову церкву, і школу, і читальню. Тепер його
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парохія  «се найсвідоміша громада в цілім
повіті, найліпше зорганізована, найбагатша і
найкультурніша» [1, с. 321]. Є в селі і
товариство гімнастичне, і спілка молочарська,
і каса позичкова, «і зали на забави та на
театральні представлення, і склеп» [1, с. 321].
Але ось трагічний момент. Випадково
о. Софрон став свідком любовного побачення
одруженого й заміжньої. Він, Олекса (у ньому
з реплік та діалогів вгадується сильна натура),
нещасливий  був присилуваний батьками до
шлюбу з нелюбою. Його жінка вже п’ять
років прикута до ліжка. А Ганка, перша любов Олекси, заміжня. І ось гріховні побачення, таємна любов. Отець Софрон висварив
Ганку, а Олексі співчуває: «Ех, небоженьку,
мені гаразд відоме твоє молоде житє, я гаразд
розумію твоє гірке положенє... Але вір мені,
сину, що на тій дорозі не знайдеш щастя,
противно, ти загрузнеш в таку біду і
пропасть, що з неї й виходу не буде...» [1,
с. 326]. Хотів ще говорити з Олексою, вкрай
пригніченим, велів йому почекати на лавці, а
сам провів Ганку од псів. Повернувшись,
Олекси не застав. На ранок дізнається, що в
селі є вішальник  Олекса Луженко. Отець
Софрон «опустився на крісло біля стола, опер
собі руки о стіл, сховав лице в долоні  і гірко
заплакав» [1, с. 332]. Такий ось трагічний
малюнок, неоднолінійно виписані образи.
Немає тут винних і невинних, а є нещасливі
людські душі, людський біль, страждання. Є і
гарний образ справжнього пастиря, котрому в
проекції, за межею фабульного фіналу,
очевидно, накреслено мучитися: він обороняв
моральність, втрутився  і сталася трагедія. А
коли б не втрутився? Була би банальна
подружня зрада? Чи  теж провалля?
Присудів-оцінок автор не висловлює, виснов-
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ки має робити читач. Принаймні вони не
можуть бути одновимірними.
Тим і цікавий Бордуляк, що палітра його
багатобарвна, а не чорно-біла, що відсутній
прямий оцінний момент, що письменник не
нав’язує читачеві своїх сентенцій, що
замальовки у нього пластичні, зримі,
динамічні, а форми оповіді різноманітні  то з
прямим, то з прихованим оповідачем, то з
майстерно використаною невласне прямою
мовою. Усі його твори зігріті теплом, про яке
не випадково писав І. Франко.
***
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ
1. Т. Бордуляк  народний просвітитель.
2. «Є на Русі-Україні перевертнів сила...»
(Т. Бордуляк).
3. Жанрові форми малої прози Т. Бордуляка.
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Марія Новосад

Внутрішньошкільна

методична робота як основа професійного
розвитку персоналу загальноосвітніх навчальних закладів

В умовах модернізації сучасної освіти в
Україні особливо актуальними стають питання підвищення педагогічної майстерності та
професійного розвитку педагогічних працівників загальноосвітніх начальних закладів.
Сучасний учитель у своїй діяльності має
орієнтуватися на результат, дбати про якість
послуг, забезпечувати результативність, спонукати особистість до всебічного розвитку.
Це можливо за умови, коли педагог не лише
має ґрунтовні знання предмета, добре
викладає, знає структуру та зміст програм і
допоміжних ресурсів, володіє методиками
викладання дисципліни тощо, але й постійно
працює над власним професійним розвитком.
Аналіз наукової літератури дає підстави
стверджувати, що професійний розвиток
персоналу – це цілеспрямований та системний вплив на працівників через навчання
упродовж їхньої трудової діяльності в
організації з метою досягнення високої
ефективності праці, підвищення конкурентноспроможності організації, забезпечення виконання працівниками нових, складніших
завдань на основі максимального використання їхніх здібностей та можливостей.
Забезпечити якісне підвищення кваліфікації педагогічного персоналу може належним чином організована внутрішньошкільна
методична робота – складова частина єдиної
системи професійного розвитку педагогічних
кадрів.
На думку Є. Павлютенкова, метою
методичної роботи в школі є ріст рівня
педагогічної майстерності вчителя зокрема і
педагогічного колективу в цілому [3, с. 259].
Попри те, що форм організації методичної
роботи у школі існує багато і вони різноманітні, вирішити завдання підвищення
кваліфікації педагогічного персоналу можна
лише через створення оптимальної системи
методичних
заходів
та
ефективного
управління нею.
Так, адміністрація Навчально-виховного
комплексу «Буська ЗОШ І ст. – гімназія ім.
Є. Петрушевича при Львівському національному університеті ім. І. Франка» розглядає
методичну роботу як певну стратегію, що
реалізується на основі таких принципів:
системності, доступності, послідовності, не-

перервності, цілісності, практичної спрямованості, творчості, актуальності, науковості.
Управління
процесом
професійного
зростання педагогічного персоналу НВК
починається із чіткого планування внутрішньошкільної методичної роботи на основі
глибокого аналізу професійної компетентності педагогічного колективу з метою
максимально можливого врахування його
потреб, запитів та інтересів. Так, методична
робота в НВК ґрунтується на діагностиці та
прогнозуванні й спрямована на підвищення
професійної майстерності як кожного
педагога зокрема, так і колективу загалом.
Технологію управління представлено як
взаємодію і взаємозв’язок змістовного, технологічного й діагностичного компонентів.
Змістовний компонент становлять педагогічні та методичні ради, навчальні семінари,
програми, науково-практичні конференції
тощо.
Технологічний компонент відображають
форми професійного зростання педагогічних
працівників, серед яких виділено індивідуальні та колективні, традиційні та нетрадиційні.
До діагностичного компонента належать
критерії оцінки професійного зростання
педагога, діагностичні методики виявлення
рівня сформованості професійної компетентності вчителів, самоаналіз труднощів під час
опанування новими знаннями, стан науковометодичної роботи у школі.
Дотримання принципів та функцій управління системою науково-методичної роботи
дають можливість адміністрації навчального
закладу знаходити індивідуальний підхід до
вчителів, виявляти та стимулювати їхній
особистий інтерес до професійного зростання, залучати до наукової та пошукової
діяльності.
Ефективність управління професійним
розвитком педагогічного персоналу навчального закладу залежить не лише від хороших
організаційних здібностей та компетентності
адміністрації навчального закладу, а й від
налагодженого зв’язку з методичною радою,
кафедрами (методичними об’єднаннями),
творчими групами, психологічною службою,
що забезпечує
якісніше планування та
організацію спільної діяльності, координацію
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спільних дій. Тому звертаємо увагу на
особливості організації науково-методичної
роботи в НВК, зокрема на зв’язки між

структурними елементами системи професійного розвитку педагогів НВК (рис. 1).

Рис.1. Організація науково-методичної роботи НВК
У навчально-виховному комплексі діє певна система управління науково-методичною
роботою (рис. 2), яка дає можливість цілеспрямовано й якісно діяти усім методичним
підструктурам, що, своєю чергою, сприяє кращому професійному зростанню педагогічного
персоналу навчального закладу.
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Рис. 2. Система управління методичною роботою НВК
«Буська ЗОШ І ст. - гімназія ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка»

85

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2011 / № 3

Головним у методичній роботі є надання
реальної, дієвої допомоги педагогам у процесі
розвитку їхньої майстерності як сукупності
професійних знань, умінь та навичок.
Система професійного зростання педагогічного персоналу НВК охоплює різні форми
роботи, достатньо динамічні та спрямовані
на:
 удосконалення, збагачення знань учителів
(предметних методичних, дидактичних,
виховних, психологічних, етичних та ін.);
 розвиток світогляду, професійно-ціннісних
орієнтацій, що відповідають завданням
освіти та суспільства;
 розвиток мотивів професійного зростання
(задоволення роботою, потреба в самореалізації тощо);
 розвиток сучасного стилю педагогічного
мислення, зокрема таких його ознак, як
системність,
гнучкість,
конкретність,
критичність тощо;
 розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, майстерності (техніки спілкування з учнями різних вікових категорій,
особливості вербальної та невербальної
комунікації; навички застосування нових
технічних засобів та ін.);
 розвиток культури емоцій і вольових виявів
учителя, саморегуляції діяльності.
Дієвість системи професійного зростання
педагогічних кадрів залежить від ефектив-
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ного управління методичною роботою, яке
своєю чергою, спирається на контроль.
Діапазон методів контролю досить широкий:
вивчення планової документації, відвідування
та аналіз методичних заходів, анкетування,
бесіди, аналіз матеріалів, підготованих
вчителями, творчі звіти окремих педагогів чи
кафедр загалом, вивчення в школі передового
педагогічного досвіду тощо.
Загалом внутрішньошкільна методична
робота є одним із найважливіших аспектів
розвитку педагогічного персоналу НВК, що
складається з цілісної системи дій та заходів,
спрямованих на підвищення кваліфікації та
професійної майстерності кожного вчителя,
розвиток творчого потенціалу педагогічного
колективу навчального закладу, досягнення
позитивних результатів навчально-виховного
процесу.
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ
Інтерактивна гра «Шевченкознай»
Мета гри «Шевченкознай» – сприяти глибшому ознайомленню дев’ятикласників із
життям і творчістю Т.Г. Шевченка, розвивати
логічне мислення, вміння працювати в команді, швидко орієнтуватися у ситуації.
Участь у грі беруть учні 9-их класів.
Найоптимальніша кількість команд – від двох
до чотирьох по 45 учнів у команді.
На початку гри проводять інструктаж і
кожній команді вручають конверт, у якому
названо першу станцію (одне із приміщень
школи). Ці перші станції для кожної команди
є різними. На кожній станції учні отримують
завдання, яке вони повинні якнайшвидше
виконати, і після цього – вказівник наступної
станції.
Завдання, які повинні виконати члени команд, стосуються життя та творчості
Т. Шевченка. За повну, правильну відповідь
команда одержує паперовий квадратик
малинового кольору, за неповну – синього, за

неправильну – жовтого кольору. Бажано, щоб
шляхи команд не перетиналися.
Кожна зупинка (клас чи інше приміщення
школи – їдальня, бібліотека тощо) «зашифровані». Це може бути висловлювання, яке є в
кабінеті, чи загадка, чи прихований короткий
опис приміщення. Варіантів багато.
Перемагає команда, котра першою прийде
на кінцеву станцію і отримає якнайбільше
малинових квадратиків.
Якщо команди прийдуть на останню станцію одночасно, чи команда, яка фінішувала
першою, матиме менше малинових квадратиків, ніж команда, що була другою,
команди повинні відповісти на бліц-питання.
Переможе та, яка дасть більше правильних
відповідей.
Пропонуємо опис гри, проведеної у НВК
ім. В. Симоненка у 2009–2010 н.р.

Станції
1. Кабінет трудового навчання
(майстерня з деревообробки)
«Багато тобі, Тарасе Григоровичу, дав Бог: і
поет ти, і художник, і різьбяр…» (Комендант
гарнізону)
2. Кабінет географії
Горить Сміла, Смілянщина
Кров’ю підпливає.
Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси;
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася
Аж у Волинь. По Поліссі
Ґонта бенкетує,
А Залізняк в Смілянщині
Домаху гартує,
У Черкасах, де й Ярема
Пробує свячений.
3. Кабінет ДПЮ
Художника Шевченка за написання підбурливих і найвищою мірою зухвалих віршів, як
обдарованого міцною статурою, призначити
рядовим в Оренбурзький Окремий корпус, з
правом вислуги…». Л. Большаков, «Шлях
великої долі»
4. Кабінет історії
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову

Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми.
Все розберіть… та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
(«І мертвим, і живим…»)
5. Кабінет світової літератури
«До того часу, поки народи будуть воювати
за свою незалежність і демократичні права,
вірші Шевченка читатимуться різними мовами». Назим Хікмет
6. Кабінет фізики
І Архімед, і Галілей
Вина й не бачили…
7. Кабінет української літератури
А весною процвіла я
Цвітом при долині,
Цвітом білим, як сніг білим!
Аж гай звеселила.
8. Кабінет музики
Возлюбленику муз і грацій,
Ждучи тебе, я тихо плачу.
І думу скорбную мою
Твоїй душі передаю.
9. Кабінет німецької мови
І всі мови …
Всі знаєте.
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А своєї
Дастьбі…
Колись будем
І по-своєму глаголать …
10. Кабінет рослинної символіки
І барвінком, і рутою,
І рястом квітчає
Весна землю, мов дівчину,
В зеленому гаю.
11. Євроклуб
«Шевченко цілком заслуговує на почесті,
якими оточується. Він був більше, як украї-

нець, він був державним мужем і громадянином світу». Ліндон Джонсон
12. Світлиця В. Симоненка
Вона чує з тії хати,
Як дитина дише…
(Т. Шевченко)
…Ой, біжи, біжи, досадо,
Не вертай до хати,
Не пущу тебе колиску
Синову гойдати.
(?)

Завдання
1. Кабінет трудового навчання
(майстерня з деревообробки)
Назвіть авторів пам’ятника Шевченкові у
Львові. (брати Сухорські – скульптори,
Юрій Диба, Юрій Хромей – архітектори)
2. Кабінет географії
Який із Шевченкових творів починається
рядками:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма?
(Балада «Причинна»)
3. Кабінет ДПЮ
У якому віці Т. Шевченко одержав відпускну?
(1838 року, тобто у 24 роки.)
На які роки припадає такий період творчості Шевченка, як «три літа»?
(18431845 рр.)
4. Кабінет історії
З’ясувати лексичне значення підкреслених
слів
Везе Марко Катерині
Сукна дорогого,
А батькові шитий пояс
Шовку червоного,
А наймичці на очіпок
Парчі золотої
І червону добру хустку
З білою габою.
А діточкам черевички,
Фіг та винограду,
А всім вкупі – червоного
Вина з Цареграду,
Відер з троє у барилі,
І кав’яру з Дону.
(З поеми «Наймичка».)
1. Очіпок – головний убір заміжньої жінки.
2. Парча – східна тканина зі складним
візерунком, зіткана з шовкових і золотих
або срібних ниток.
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3. Габа – грубе біле сукно, яке використовували для оздоблення хусток облямівками.
4. Барило – невелика дерев’яна бочка.
5. Кав’яр – солона риб’яча ікра.
5. Кабінет світової літератури
Назвіть балади, які написав Т.Шевченко (не
менше 4-ох)
(«Причинна», «Тополя», «Утоплена»,
«Русалка», «Лілея».)
6. Кабінет фізики
Назвіть твори Шевченка (щонайменше три),
у назвах яких є числівник.
(«Мені тринадцятий минало...», «Три літа»,
«Ісаія. Глава 35», «Ой одна я, одна...»)
7. Кабінет української літератури
Назвати серію картин, на яких відображено
історичні місця України, її побут і природу.
З якою метою Т.Шевченко створював цю
серію?
(«Живописна Україна», для викуплення
братів і сестер та їхніх родин з кріпацтва –
треба було 2 тисячі рублів)
8. Кабінет музики
Автор першої опери, в основу якої покладено Шевченків твір – поему «Катерина»,
був людиною надзвичайно обдарованою:
поет, композитор, збирач фольклору, історик (написав науково-популярне дослідження «Історія України-Руси»), засновник і
голова товариства «Просвіта» в Миколаєві,
а за фахом був морським офіцером та ще
працював мировим суддею Херсонської
округи. Як його прізвище?
(Микола Аркас)
9. Кабінет німецької мови
Перекласти українською мовою. Вказати
назву вірша.
Beside the house the cherry’s flowering,
Above the trees the May bugs hum/
The plougmen from the furrows come,
The girls all wander homeward singing,
And mothers wait the meal for them.
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«Садок вишневий коло хати»
10. Кабінет рослинної символіки
Назвати відомі місця у Львові, пов’язані з
ім’ям Т. Шевченка (не менше 4-ьох)
(Проспект, вулиця, НТШ ім. Т. Шевченка,
пам’ятник у центрі, один із найстаріших
пам’ятників Кобзареві у Винниках)
11. Євроклуб
Кажуть, що ім’я, яке дають дитині під час
хрещення, багато в чому визначає її харак-

тер і майбутню долю. Звідки походить і що
означає Шевченкове ім’я?
(З грецької tarasso – бентежу, турбую; отже,
Тарас – бунтівник.)
12. Світлиця В. Симоненка
Визначити віршовий розмір
Зелений подих теплої пшениці
Доносить розшум Кобзаревих слів.
Любов і ласка, ненависть і гнів
Спалахують в рядках, як блискавиці.
(Ямб)

Інтерактивна гра «Франкознай»
Мета гри “Франкознай” – сприяти глибшому ознайомленню семикласників із життям і
творчістю І. Франка, розвивати логічне мислення, вміння працювати в команді, швидко
орієнтуватися у ситуації.
Участь у грі беруть учні 7-их класів.
Найоптимальніша кількість команд – від двох
до чотирьох по 4-5 учнів у команді.
На початку гри проводиться інструктаж і
кожній команді вручається конверт, у якому
названо першу станцію (одне із приміщень
школи). Ці перші станції для кожної команди
є різними. На кожній станції учні отримують
завдання, яке вони повинні якнайшвидше
виконати, і вручається вказівник наступної
станції.
Завдання, які отримують команди, стосуються життя та творчості І. Франка. За
повну, правильну відповідь команда одержує

паперовий квадратик малинового кольору, за
неповну – синього, за неправильну – жовтого
кольору. Бажано, щоб шляхи команд не
перетиналися.
Кожна зупинка (клас чи інше приміщення
школи – їдальня, бібліотека тощо) «зашифровані». Це може бути висловлювання, яке є в
кабінеті, чи загадка, чи прихований короткий
опис приміщення. Варіантів є багато.
Перемагає команда, яка першою прийде на
кінцеву станцію і отримає якнайбільше малинових квадратиків.
Якщо команди прийдуть на останню станцію одночасно, чи команда, яка фінішувала
першою, має менше малинових квадратиків,
ніж команда, яка була другою, команди повинні
відповісти на бліц-питання. Переможе команда,
яка дасть більше правильних відповідей.

Станції
1. Кабінет трудового навчання
Пісня і праця  великі дві сили!
2. Кабінет географії
Ми великі! Сян і Буг,
І Дністер наш безконечний –
Се границі наші!..
3. Кабінет математики
Від слона на тисяч п’ядей,
Від коня на сто тікай,
Від вола на десять п’ядей,
Зла й на очі не видай.
4. Кабінет світової літератури
Колись в сонетах Данте і Петрарка,
Шекспір і Спенсер
Красоту співали,
В форму майстерну,
Мов різьблена чарка,
Свою любов, мов шум-вино, вливали…

5. Кабінет фізики
Тут телеграф є свій
І досконалий!
6. Бібліотека
Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
7. Кабінет «Шевченкова світлиця»
Він був сином мужика, і став володарем в
царстві духа. Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Найкращий
і найцінніший скарб доля дала йому лише по
смерті – невмирущу славу і всерозквітаючу
радість, яку в мільйонів людських сердець все
наново збуджуватимуть Його твори.
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8. Кабінет християнської етики
«Вузька, важкая до добра дорога», –
Се сказано десь у Письмі святому…

9. Спортзал
В здоровому тілі здорова душа.
10. Кабінет «Літературна Львівщина»
Я син народа, що вгору йде,
Хоч був запертий в льох...
Завдання

1. Кабінет трудового навчання
Герой якого Франкового оповідання розповідає про себе: «Та й що за життя наше!
Бульба та борщ, часом деякi крупи, та й
хлiбець, який лучиться: житнiй, то житнiй, а
ячмiнний або вiвсяний, то й за то богу
дякувати. Ще як лiто, то пiвбiди бiда. Чоловік
дещо заробить у багатшого: тут роїв у пасiцi
припильнуєш, там у саду ночуєш, коло сіна та
снопiв поробиш, а ні, то з саком пiдеш у
потiк, рибу деяку спіймаєш або досвiта губ
деяких iз лiсу наднесеш,  ну, а взимі всього
того не стає. Що вiд людей за роботу
дiстанемо, тим i заносимося, а не раз то й
голодом дебелiємо. От як-то бiднi халупники!»? Назвати твір, пояснити його назву.
2. Кабінет географії
Назвати відомі вам місця у Львові, пов’язані з
ім’ям І.Франка (не менше 6-ти).
3. Кабінет математики
Назвати дати народження та смерті І. Франка,
назви найвідоміших поетичних збірок (не
менше 3-х) та прозових творів (не менше 3-х).
4. Кабінет світової літератури
Портрет якого героя наведений у рядках:
«Хоч багатий був, як рідко,
Та ходив брудний, як дідько,
І обдертий, як жебрак:
Сорочище чорна, груба,
Ледве руб держиться руба,
А штанищі, мов райтак.
Лисину замість тюрбана
Обвивала шмата драна,
Ветха – й кольору не знать;
Плащ – верета-перетика,
Шпилька з терня, пояс з лика –
Хоч у просо шпака гнать»?
(Назвати твір та ім’я героя)
5. Кабінет фізики
Герой якого Франкового оповідання зробив
відкриття, що «Вухами чую кудкудакання, а
пальцями чую шум!»? (Назвати заголовок
оповідання та ім’я героя). Чому хлопчика
вважали диваком?
6. Бібліотека
Про що говориться у цих словах: «З одного
здорового пня вироблений весь той суцільний
ланцюг, сильний і немов замкнутий у собі, а
прецінь свобідний в кождім поєдинчім
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колісці, готовий приняти всякі зв’язки»? З
якого твору уривок? Що символізував цей
ланцюг і кожне кільце в ньому?
7. Кабінет «Шевченкова світлиця»
Який твір починається словами:
«Надійшла весна прекрасна,
Многоцвітна, тепла, ясна,
Мов дівчина у вінку;
Ожили луги, діброви,
Повно гамору, розмови
І пісень в чагарнику».
Назвіть жанр цього твору.
8. Кабінет християнської етики
Який «єрусалим» був змушений їсти герой
оповідання «Грицева шкільна наука»? Чого
він навчився у школі протягом року?
9. Спортзал
У яких творах І.Франка діє мавпа Фрузя?
10. Кабінет «Літературна Львівщина»
Якими псевдонімами користувався І.Франко?
Як і чому поета називають у народі?
Відповіді
1. Герой оповідання «Добрий заробок» дід
Панько. Дід, зробивши на замовлення якогось
панка сто мітел, «заробив» квитанцію на
сплату щороку 15 ринських податку, чого аж
ніяк не міг виконати, бо заледве стільки й
заробляв протягом року; тому майно його
було продане, а він із родиною залишився без
даху над головою.
2. Музей-садиба І. Франка, вулиця І. Франка,
пам’ятник поетові біля університету, університет ім. І. Франка, могила і надмогильний
пам’ятник на Личаківському цвинтарі, меморіальна дошка на будівлі біологічного факультету (саме там за часів Франка містився
університет).
3. 27 серпня 1856 р., с. Нагуєвичі, 28 травня
1916 р., Львів.
«З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Мій
Ізмарагд»;
«Захар Беркут», «Борислав сміється»,
«Перехресні стежки».
4. Абу-Касим; «Абу-Касимові капці».
5. «Малий Мирон», Мирон. Був дуже
допитливим, хотів багато знати, на кожному
кроці відкривав для себе світ, сам до всього
додумувався, хай і по-дитячому, не був
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подібним на інших, яким було байдуже до
знань.
6. Про копне знамено («Захар Беркут»).
Ланцюг – руський рід, кожне кільце – окрема
громада.

7. «Лис Микита», поема-казка.
8. Крейду. «А-баба-галамага».
9. «Лис Микита», «Фарбований Лис».
10. Джеджалик, Мирон.

Інтерактивна гра-конкурс з української мови для учнів 7 класу
Мета мовознавчої гри – сприяти глибшому
зацікавленню семикласників рідною мовою,
розвивати логічне мислення, вміння працювати в команді, швидко орієнтуватися в
ситуації.
Участь у грі беруть учні 7-их класів.
Найоптимальніша кількість команд – від двох
до чотирьох по 4–5 учнів у команді.
На початку гри проводять інструктаж і
кожній команді вручають конверт, у якому
названо першу станцію (одне із приміщень
школи). Ці перші станції для кожної команди
є різними. На кожній станції учні отримують
завдання, яке вони повинні якнайшвидше
виконати, і після цього – вказівник наступної
станції.
Завдання, які повинні виконати члени
команд, стосуються різних мовознавчих тем.
За повну, правильну відповідь команда
одержує паперовий квадратик малинового

кольору, за неповну – синього, за
неправильну – жовтого кольору. Бажано, щоб
шляхи команд не перетиналися.
Кожна зупинка (клас чи інше приміщення
школи – їдальня, бібліотека тощо) «зашифровані». Це може бути висловлювання, яке є в
кабінеті, чи загадка, чи прихований короткий
опис приміщення. Варіантів багато.
Перемагає команда, котра першою прийде
на кінцеву станцію і отримає якнайбільше
малинових квадратиків.
Якщо команди прийдуть на останню
станцію одночасно, чи команда, яка фінішувала, матиме менше малинових квадратиків,
ніж команда, що була другою, команди
повинні
відповісти
на
бліц-питання.
Переможе та, яка дасть більше правильних
відповідей.
Пропонуємо опис гри, проведеної у НВК
ім. В. Симоненка у 2009 – 2010 н.р.

Завдання
1. Найпопулярніше місце перебування учнів на перерві. (Їдальня).
Завдання: записати по 5 іменників, що вживаються тільки в однині і тільки в множині.
2. Ідіть туди, не знаю куди, принесіть те, не знаю яке. (Коридор молодшої школи,
розмальований ілюстраціями до казок).
Завдання: записати 5 «казкових» фразеологізмів.
3. Там за залізними дверима зберігається сторінка Галицько-Волинського літопису.
(Кабінет історії)
Завдання: виписати застарілі слова, з’ясувати їхнє значення. Розмежувати архаїзми та
історизми.
1) Сивий оселедець розсипався козакові перед очима. 2) Цю корогву прислали козакам за
мужність. 3) На голові Кайдашихи був високий очіпок. 4) Устами дитини глаголить істина.
5) Крикнув цар на своїх гайдуків.
4. Знайдіть поріг, від якого учні переважно намагаються триматися якнайдалі. (Поріг
кабінету директора).
Завдання: визначити синтаксичну роль інфінітива у кожному реченні.
1) Директор доручив учнівському парламенту випустити газету. 2) Олег хотів перемогти в
олімпіаді. 3) Командир віддав наказ рушати. 4) Розвивати свій інтелект – завдання кожного
учня. 5) Я хочу допомогти тобі у навчанні.
5. Він серце віддав дітям. (Кабінет-світлиця В. Сухомлинського).
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Завдання: скласти каламбур, використавши одну пару слів (за вибором): козачок – козачок,
лютий – лютий, такса – такса.
6. Без верби і калини нема України. (Кабінет рослинної символіки).
Завдання: записати назви 5 рослин – складних іменників.
7. …Там розум до порядку приводять. (Кабінет математики).
Завдання: записати 5 прислів’їв із числівниками.
8. Там барви осінні палають
і чайки над морем літають.
І ще багато різних див
хтось небайдужий зобразив. (Кабінет образотворчого мистецтва).
Завдання: записати 5 слів іншомовного походження, які пишуться з апострофом, і 5 – без
апострофа.
9. Там звучить «універсальна мова людства, яка здатна торкнутися глибин душі». (Кабінет
музики).
Завдання: записати 5 назв народних пісень (проспівати), які розпочинаються зі слова «ой».
10. Там можна пірнути у морську глибину і знайти дивнії перли. (Бібліотека).
Завдання: написати якомога більше слів із першою частиною бібліо-.
11. Розв’яжіть ребус

,

,,

(“Євроклуб”)
Завдання: записати подані слова й словосполучення правильно.
Литовська республіка, Лейпцигський, західна Європа, Пів-України, Євро-парламент,
парижський, Гельсінкі, Новоград-волинський, Брюсель, республіка Хорватія.
12. Він щодня відкривав для себе Україну. (Кабінет-світлиця В.Симоненка).
Завдання: визначити художні засоби в поезії В.Симоненка.
Гей, нові Колумби й Магеллани,
Напнемо вітрила наших мрій!
Кличуть нас у мандри океани,
Бухту спокою облизує прибій.
Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В океані рідного народу
Відкривай духовні острови!
Геть із мулу якорі іржаві –
Нидіє на якорі душа!..
Б’ються груди об вітри тужаві,
Каравела в мандри вируша.
Жоден вітер сонця не остудить,
Півень землю всю не розгребе!
Україно! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.

Рубрику підготували Богдана Климець і Тереза Угрин
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