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Україна! Одне тільки слово – і ми поринаємо 
у світ сивої, мов жито, історії і барвінкової 
юності, у світ трагедійного епосу і поетично-

го відродження, у світ героїчних діянь і неповтор-
ної краси.

Україно, сьогодні тридцять літ твоєї незалеж-
ності. Мало це чи багато?.. Все ж важко виміряти 
роками те, що довелося тобі, ненько, вистраж-
дати за весь період боротьби за незалежність. А 
боротьба ця тривала ще за часів Київської Русі, 
Гетьманщини, створення УНР. І кожен період  
в історії боротьби за незалежність мав свої особли- 
вості.

Повернімося на мить у прадавню історію. Ук-
раїнська Конституція – одна із перших на тери-
торії Європи, Конституція Пилипа Орлика, прого-

лошена ще у 1710 році. Проте історія наша розпо-
чалась ще раніше. В ХІ ст. Київ був найбільшим 
європейським містом, яке збудував Ярослав Муд-
рий. Великий князь київський мав добрі та дружні 
стосунки із королівськими родинами Франції, Нор-
вегії, Румунії, Польщі. І лише постійна потреба 
виборювати незалежність зупинила цей стрімкий 
розвиток.

Не одне покоління українців окрилює творчість 
нашого Кобзаря, Генія, Пророка Тараса Шевченка, 
його живе слово, яке кличе до боротьби за свобо-
ду та незалежність. І це було в усі часи нашої іс-
торії, адже світ постав зі Слова, і Україна постала 
зі Слова. І Слово те пророче було у Шевченка.

Слово поета росло з рахманного чорнозему піс-
ні і думи, з глибинного кореня народу і первісної 

До 30-річчя  
НезалежНості УкраїНи

«Де немає свободи,
там немає вітчизни»

П. Гольбах
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чистоти духу. І заяскріло воно на верховинах сві-
тової слави мудрістю пророка і поетичною проник-
ливістю.

Уже тридцять років ми незалежні. Маємо свою 
чудову землю, солов’їну мову, неповторну культу-
ру, особливий, незрівнянний етнос. Проте й зараз 
боремось за свою територіальну цілісність, свою 
мову та культуру.

Справді, проблем перед нашою молодою неза-
лежною державою зараз безліч. Окрім агресії Росії 
проти України, нестабільна економічна ситуація, 
корупція, реалізація реформ, які уряд і президент 
намагаються впровадити задля покращення рівня 
життя українців. Отож, боротьба за незалежність 
триває на всіх фронтах. І зі всіма цими викликами 
та проблемами потрібно впоратись, необхідно бо-
ротись, адже у такі нелегкі часи без опору можна 
й втратити свою незалежність, свою країну. А цьо-
го ми, українці, допустити не маємо права. Ми, як 
ніколи, маємо бути пильними, а головне, єдиними 
й цілісними у цьому протистоянні!

Нам долею судилося стати учасниками творен-
ня новітньої Української держави. Це велика честь  
і відповідальність перед власним сумлінням, роди-
ною, минулими та прийдешніми поколіннями.

Незалежність – заслуга не лише прогресив-
них політичних сил, а й усього народу, багатьох 
його поколінь. В основі української державності –  
столітня боротьба наших предків, титанічна пра-
ця великих полководців і просвітителів народного 
духу – Петра Сагайдачного, Богдана Хмельниць-
кого, Тараса Шевченка, Івана Сірка, Устима Кар-
мелюка, Юрія Дрогобича, Андрея Шептицького, 
Михайла Грушевського, Олени Степанів, Євгена 
Коновальця, Мирона Тарнавського, Лесі Українки, 
Івана Франка, Романа Шухевича, Степана Бан-
дери, В’ячеслава Чорновола, Левка Лук’яненка, 
Ярослави Стецько та сотень інших.

Ми маємо від кого успадкувати прагнення до 
волі. Нам є у кого вчитись любові й відданості Ук-
раїні. Їхня слава та вдячна пам’ять про них жи-
тиме з нашою свободою разом, серед народу до 
віку.

Віками наш волелюбний народ піднімався на 
боротьбу за свою незалежність. І лише 16 липня 
1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декла-

рацію про державний суверенітет України. Саме 
цей документ, ухвалений у 1990 році, дав змогу 
24 серпня 1991 року прийняти Акт проголошення 
незалежності України. Тому й свято відзначаємо 
24 серпня.

Рішення про проголошення незалежності не 
було звичайною забаганкою політиків. Воно ух-
валювалось на Всенародному референдумі, на 
якому понад 90% українців висловили схвальну 
думку щодо підписання відповідного документа.

Цікавим є факт, що стосується українців, які про-
живали у Донецькій області. Понад 80% донеччан, 
котрі взяли участь у референдумі, проголосува-
ли за проголошення незалежності. Лише згодом, 
значно пізніше, під натиском пропаганди почало 
з’являтися більше прихильників «русского мира».

Роки незалежності стали випробуванням для 
нас, випробуванням на зрілість, толерантність, 
здоровий глузд. Адже саме вiд нас залежить, 
як житимуть наші діти, онуки та правнуки. Усі 
ми прагнемо зберегти родину, мир та добробут, 
надію й віру. Ми переконані, що цього можна до-
сягти лише завдяки повазі до людської гідності, 
свободи та справедливості. Це наші цінності.  
У них наша сила.

У час, коли в Україні триває неоголошена вiй-
на, і українські воїни захищають рідну землю, по-
бажаємо, перш за все, усім нам миру, а нашим 
хлопцям, які зараз на передовій, – якнайшвидшої 
перемоги. 

Найважливіше – вірити у перемогу, ніколи не 
втрачати надії і йти до звитяг обраним шляхом! 
Шляхом Незалежності!

З Божою допомогою ми переможемо! 

Дорогі українці, звернімося сьогодні  
з проханням до Бога: «Господи, помилуй  

український народ, допоможи здобути  
перемогу і зберегти незалежність».

З днем народження тебе, ненько Україно!

Колектив КЗЛОРЛОЦНТ і КОР
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л
юдина є гостем на цьому світі. Вона прихо-
дить і відходить. Залишається лишень пам’ять. 
Проте найважче змиритися з тим, коли не стає 

тих, хто видається живішими за всіх живих. Таким був 
В’ячеслав Чорновіл – завжди усміхнений, позитивний, 
енергійний, щирий, з іскорками в очах. 

Саме походження В’ячеслава Чорновола пророку-
вало йому непросту долю. Народився на Шевченковій 
землі, зростав у інтелігентній учительській родині, де 
особлива увага була зосереджена на історичній пам’яті 
та національних обов’язках. Від батька успадкував ко-
зацьку кров. Мати походила зі славетного роду меце-
натів Терещенків. У радянські часи родина зазнавала 
переслідувань від більшовицького режиму, 1937 року 
було заарештовано рідного дядька, який так і не повер-
нувся з ув’язнення.

В’ячеслаВ чорНоВіл
«Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелося 

гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або єдність і перемо-
га та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі»

В’ячеслав Чорновіл

Талановитий юнак обрав фах журналіста, де пріори-
тетом завжди є слово, важливість донести правду до 
людей (тогочасні реалії зводили це право до грані не-
реального). Під час навчання у Київському університеті 
політизується його думка, формуються переконання, 
загострюється почуття справедливості. Саме під час 
випускного вечора в університеті В’ячеслав на Володи-
мирській гірці дав обіцянку, що все життя боротиметься 
за Україну.

Маючи непересічні здібності, В’ячеслав Чорновіл міг 
побудувати кар’єру, стати успішним науковцем, однак 
він обрав інший шлях – шлях мученика, борця за волю 
та демократію України. Фактично він став початком 
відродження українства у другій половині ХХ століття: 
започаткував рух шістдесятництва, дисидентства як 
нові форми протесту, ініціював створення Української 
Гельсінської спілки (УГС).

В’ячеслав Чорновіл зосередив зусилля виключно 
на ідейній боротьбі проти радянського режиму. Свід-
ченням цього є його патріотична промова на відкритті 
пам’ятника Т. Шевченку у с. Шешори на Івано-Фран-
ківщині, де він говорить про національний дух, неза-
лежну Україну, героїв, які поклали своє життя за ідею 
української незалежності. На прем’єрі фільму Пара- 
джанова «Тіні забутих предків»  разом з Іваном Дзюбою 
та Василем Стусом висловлює протест проти арештів 
української інтелігенції.

Активна праця на ниві публіцистики та журналістики: 
документальне дослідження «Правосуддя чи рециди-
ви терору?», випуск збірки «Лихо з розуму», згодом під-
пільного журналу «Український вісник» завдали глибо-
ких тріщин Імперії зла. За ці перли свободи В’ячеслав 
Чорновіл заплатив волею. Згодом він згадуватиме, що 
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«за працю «Лихо з розуму» удостоєний міжнародної 
журналістської премії та трьох років ув’язнення в табо-
рах суворого режиму».

Мордовські заслання не зламали борця, а лиш за-
гартували дух, зміцнили характер, волю, утвердили 
переконання та цілі. Кадебісти називали Чорновола 
«Невгамовним» за організації акцій протестів, голоду-
вань за статус політв’язня (у той час дисидентів затри-
мували за сфабрикованими справами як грабіжників чи 
ґвалтівників). «Я у своїй неволі вільніший за вас, і життя 
моє ніби цікавіше й змістовніше. І це більш ніж компен-
сує всякі невигоди й фізичні труднощі», – казав він.

В’ячеслав Чорновіл не цурався важкої фізичної пра-
ці: був робітником на будівництві Київської ГЕС, зем-
лекопом археологічної експедиції в Одеській області, 
вагарем на станції Скнилів у Львові, кочегаром на буді-
вельному заводі.

Дружина Чорновола Атена Пашко так описує чолові-
ка: «Працював він самовіддано і справді багато. Вста-
вав, бувало, о 5 годині ранку, писав, потім – на роботу, 
лягав пізно. Знаєте, є люди, котрі можуть вам відмо-
вити, сказавши, що не мають вільного часу чи знайти 
якісь інші відмовки. До таких В’ячеслав Максимович не 
належав, позаяк не вмів кривити душею. Він завжди да-
вав пораду, настанову людям, які до нього звертались, 
і особливо, якщо це стосувалося української справи. 
Він був людинолюбом, яких сьогодні мало».

З настанням так званої перебудови настрої зміню-
ються. Стає зрозуміло, що «тоталітарний чобіт» розва-
люється. У цей час діяльність Чорновола досягає апо-
гею. Створення Української Гельсінської спілки стало 
завершенням монополії Комуністичної партії. 7 липня 
1988 року п’ятдесятитисячний мітинг у Львові сколих-
нув усю Україну, ставши початком демократичних змін 
в країні. На кожній демонстрації був В’ячеслав Чор-
новіл – найавторитетніший український політик, який 
палко промовляв до кожного громадянина.

Лідер Народного Руху України невтомно працював  
у Верховній Раді: домагався визнання національної сим-
воліки, проголошення Декларації про державний суве-
ренітет, довгоочікуваного Акта Незалежності України.  

У період Незалежності В’ячеслав Чорновіл продов-
жує активну боротьбу за демократію, намагається 
впроваджувати дієві реформи. Але весь цей час спов-
нений заколотами та спробами розколів.

«Пригадую демонстрацію 17 вересня 1989 року  
у Львові, коли, мабуть, близько 200 тисяч людей ішло від 
Порохової вежі до Собору Святого Юра, не зламавши 
ні однієї билинки. Ми всі тоді були просякнуті єдиною 
ідеєю. Зараз ті крила опустилися. Лідерів заїдають ам-
біції. Чи немає амбіційних людей в Америці, Франції, 
Німеччині, Великій Британії? Але там є чітко виробле-
на політична структура: людина знаходить своє місце, 
знаючи, що не всі можуть бути першими. У нас по-іншо-
му. Але вірю – це мине. Україна прийде до єдності на-
ціонально-демократичних сил». (В’ячеслав Чорновіл)

НРУ втрачає популярність, починається психологіч-
на блокада провідника. Вороги і зрадники демонстру-
ють страх, ницість, неспроможність чесно боротися з 
Чорноволом за трибуною, на виборах. Основна їхня 
місія – не дозволити В’ячеславу Чорноволу стати пре-
зидентом де-юре. Проте вони не врахували, що він був 
авторитетним президентом де-факто для багатьох. 
Національного лідера вирішують знищити фізично, як 
звикли вчиняти з нескореними українцями.

Мільйони українців гідно прощались зі своїм Героєм, 
який пішов так несподівано. У 2000 році В’ячеславу 
Чорноволу присвоєно звання Героя України з удо-
стоєнням ордена Держави.

В’ячеслав Чорновіл виконав свою обіцянку: був вір-
ний Україні до останніх хвилин свого життя. Пам’ятаймо 
цю велику людину, особистість, не забуваймо про те, 
що на кожного з нас покладені національні обов’язки, 
що існування Української держави неможливе без по-
дальшої боротьби. А найголовніше – бути українцями 
до останньої клітинки тіла та душі й пам’ятати про чин 
кожного Героя України.

Людмила Антончик, 
методист з питань  

національно-патріотичного виховання
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леВко лУк’яНеНко

л
евко Григорович Лук’яненко – яскрава осо-
бистість живої історії сучасної України. Герой 
України, правозахисник, народний депутат чо-

тирьох скликань, просвітник, письменник-публіцист, 
філософ. Левко Лук’яненко – втілення народного праг-
нення до творення самостійної, незалежної України. 

Двадцять вісім років ув’язнення, неволі й заслання 
стали платою Левка Григоровича за вірну синівську 
любов до України, боротьбу за свободу українського 
народу. Саме за його участі 16 липня 1990 року було 
створено Декларацію про державний суверенітет Ук-
раїни, а 24 серпня 1991 року Верховна Рада України 

ухвалила Акт проголошення незалежності України, ав-
тором якого був Левко Лук’яненко.

Діяльність Лук’яненка за демократизацію та само-
стійність України була послідовною боротьбою за пра-
ва людини та самовизначення націй, пошуком ключів 
до генетичного коду української нації задля розквіту та 
розвитку великої європейської держави – Україна.

У своїй книзі «Де ти, доле України?» Левко Лук’яненко 
писав: «…коли ця земля не байдужа тобі, тоді сторінки 
цієї книжки поведуть тебе не від однієї істини до іншої, 
а по довгій дорозі лихої долі України з гострим камін-
ням та колючим терням. Я спотикався об нього і ранив 
тіло колючками. Проте ніколи не збивався з шляху, бо 
дивився не під ноги, а вперед, за обрій, на зорю, яка 
все була попереду й манила себе… А родився таким, 
що кривда викликала не сльози, а злість, в очах спала-
хували блискавки, і рука свербіла пошвидше вхопити 
меч, аби трощити загарбників і очищати рідний край від 
непрошених зайд…»

Офіційно Левко Лук’яненко народився у символічний 
день – 24 серпня 1927 року на Чернігівщині. Хоча сам 
згадував, що з’явився на світ на рік пізніше. Але, щоб 
забрати юнака до війська, йому в 1944 році приписа-
ли зайвий рік. На початку війни його батько пішов на 
фронт і потрапив у полон до німців, проте 1942 року 
матір Лук’яненка зуміла забрати чоловіка з гомель- 
ського концтабору. «За німців уперше наїлися хліба...», – 
 згадував політик часи німецької окупації. 

Після повернення Радянської армії батька забрали 
на фронт, а хлопця зі шкільної лави призвали до вій-
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ська. У 1951 році на службі в Нахічевані він вступив до 
комсомолу, а потім – компартії, паралельно закінчивши 
середню вечірню школу. Це дало йому змогу в 1953 
році стати студентом престижного юридичного фа-
культету Московського університету. 

У студентські роки одружився, тоді ж розпочав гро-
мадську діяльність. Після п’яти років навчання він 
займався підпільною антирадянською діяльністю в Ук-
раїні, домовившись із Львівським обкомом партії, щоб 
той попросив у комісії з розподілу кадрів скерувати його 
в Галичину. 

22 січня 1961 року заарештований, у травні цього ж 
року, за звинуваченням у зраді батьківщини, засудже-
ний до розстрілу (72 доби провів у камері смертників), 
згодом вирок замінено п’ятнадцятьма роками таборів 
суворого режиму. Брав активну участь у боротьбі 
політв’язнів зі свавіллям адміністрації, писав різно-
манітні листи до радянських керівних органів і міжна-
родних організацій, зокрема 1969 року разом із Михай-
лом Горинем та Іваном Кандибою звернувся до Комісії 
з питань прав людини при ООН із протестом проти от-
руєння ув’язнених хімічними препаратами. 

12 грудня 1977 року заарештований удруге. Оголо-
сив голодування, відмовився від радянського грома-
дянства, а також давати свідчення. У червні 1978 року 
як особливо небезпечний рецидивіст засуджений до 
десяти років позбавлення волі й п’яти років заслання. 
На початку 1989 року повернувся в Україну із заслання, 
де продовжив громадську та правозахисну діяльність. 
Саме Левко Лук’яненко у своєму зошиті 23 серпня на-
писав проєкт Акта про незалежність України, який схва-
лено 24 серпня 1991 року. 

Наприкінці 80-х років Левко Лук’яненко розпочав лі-
тературну діяльність. За життя він написав чимало 
книжок, а в 2016 році отримав Шевченківську премію 
за 13-томну книгу «Шлях до відродження», над якою 
працював 27 років.

На запитання журналістів, яким Ви бачите цивілі-
заційний шлях України ХХІ століття і в чому полягає 
наша національна мрія, Левко Григорович відповів: «Я 
абсолютно впевнений, що ми живемо з Вами у добу, 
яка передрікає знищення Московської імперії. Всі події  
в економічному, політичному, соціальному, культурному 
житті Росії свідчать про неминучий крах цієї імперії.  
У 1991 році була перша фаза дезінтеграції, коли розпав-
ся Радянський Союз і союзні республіки оголосили не-
залежність. Через двадцять п’ять років настала друга 
фаза, і я впевнений, що зі складу РСФСР вийдуть інші 
народи, які століттями знаходяться у московському 
ярмі. Рано чи пізно Московія залишиться у своїх межах, 
які існували до завоювань Івана Грозного. Московити 
будуть творити свою національну державу, розвивати 
її і будуть жити краще, ніж живуть тепер. Як от англійці, 
імперія розвалилася, а їм жити не стало гірше.

А Україна пройде ще період очищення від олігархів, 
від злодіїв, від криміналу і стане на справжній шлях 
відродження. Це складний буде процес, але головне, 
він буде поступальним. Україна стане країною, держа-
вою української нації, яка перейде ще через дві-три ре-
волюції, і стане країною прогресу, розбудови і духовно-
го ренесансу. Процес цей буде складним і протяжним 
у часі, бо все буде відбуватися у боротьбі, можливо 
кривавій, але нещадній і принциповій до кінця». 

7 липня 2018 року смерть вирвала у нас людину, яка 
була символом незламності українського духу, хто ви-
боров нам Незалежність України у ХХ сторіччі. Проте 
Герої не вмирають. Левко Григорович Лук’яненко на-
завжди залишиться з Україною, якій він присвятив усе 
своє життя!

Софія Пшемінська, 
завідувачка відділу  

культурно-освітньої роботи
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В
алентина Мороза називають одним із найра-
дикальніших представників українського націо-
нального руху. З одного боку він був неприми-

ренним борцем з радянським тоталітарним режимом, 
за що отримав максимально суворий вирок – по- 
збавлення волі та статус особливо небезпечного реци-
дивіста. З іншого – його категоричність у ставленні до 
певних речей налаштували проти нього багатьох його 
соратників по боротьбі.

 Народився відомий історик і дисидент Валентин Мо-
роз 15 квітня 1936 року в селі Холонів Горохівського 
району на Волині. Сільський хлопець прагнув до знань. 
Після закінчення історичного факультету Львівсько-
го університету ім. Івана Франка прагнув вступити до 

ВалеНтиН Мороз

аспірантури, але його не прийняли через незадовіль-
ну оцінку з історії КПРС. Довелося вступати на заочне 
відділення. Паралельно працював завучем і вчителем 
сільської школи, з 1964 року – викладачем Луцького, 
потім Івано-Франківського педінститутів, підготував 
кандидатську дисертацію, яку не встиг захистити через 
арешт.

Під час навчання зійшовся з українським колом ди-
сидентів, зокрема з Михайлом Горинем. Поширював 
самвидав – статті Михайла Грушевського, документи 
Центральної Ради, памфлет Євгена Сверстюка «З 
приводу процесу над Погружальським». У вересні 1965 
року його затримали й засудили до чотирьох років по-
збавлення волі за статтею 62 КК УРСР (антирадянська 
агітація і пропаганда). Покарання відбував у Мордовії,  
звідки таємно передав на волю свій «Репортаж із за-
повідника імені Берія», поширений у самвидаві. Після 
звільнення в 1969 році продовжує друкуватися у сам-
видаві, пише статті «Серед снігів», «Хроніка опору», 
«Мойсей і Датан».

У червні 1970 року Валентина Мороза знову арешто-
вують. На закритому судовому процесі, на якому на ого-
лошення вироку не впустили навіть рідних та друзів за-
судженого, йому дали максимально можливий вирок – 
6 років спецтюрми, 3 роки таборів особливо суворого 
режиму і 5 років заслання. Цей вирок викликав жорстку 
реакцію в правозахисному русі в Україні та за кордо-
ном. Було організовано понад 40 протестів до Верхов-
ного Суду УРСР. У США й Канаді відбулися демонстра-
ції протесту біля радянських посольств і консульств. 
Ім’я Валентина Мороза за кордоном стало символом 
жорстокості радянського тоталітарного режиму і приду-
шення свободи слова.
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Спершу  Валентин Мороз відбував ув’язнення у Во-

лодимирській в’язниці, в камері з карними в’язнями, які 
глумилися над ним. Після цього майже два роки про-
був в одиночній камері. У 1974 році витримав п’ять мі-
сяців голодування, домагаючись переведення з тюрми 
до табору. Після інтерв’ю дружини Мороза зарубіжним 
журналістам, отримав величезну підтримку в усьому 
світі.

Після закінчення тюремного терміну Валентина Мо-
роза скеровують в табір особливо суворого режиму  
в Мордовію, де він брав участь у голодуваннях і акціях 
протесту.

 Під тиском світової громадськості влада змушена 
була обміняти Мороза та ще чотирьох дисидентів  на 
радянських аґентів КДБ, колишніх службовців ООН, за-
суджених у США за звинуваченням у шпигунстві. Обмін 
відбувся у квітні 1979 року в Нью-Йоркському аеропор-
ту ім. Дж. Кеннеді, куди п’ятьох політв’язнів доправили, 
навіть не повідомивши, куди і для чого їх везуть.

За кордоном Валентина Мороза зустріли як героя. 
Він з дружиною, яка приїхала до нього, оселився  
у США, викладав у Гарвардському університеті, видавав 
журнал «Анабазис», вів щотижневу радіопрограму  
в Торонто. Однак його безкомпромісність відштовхувала 
від нього західну громадськість. У 1981 році він переїж-
джає до Канади, отримавши громадянство.

У квітні 1990 року, коли припинилися ув’язнення ди-
сидентів і відбулися перші альтернативні вибори до 
Верховної Ради УРСР, Валентин Мороз повернувся  
в Україну.  А в грудні 1992 року переїхав на проживання 
у Львів.  Був професором, завідувачем кафедри украї-
нознавства в Українському поліграфічному інституті  
ім. Івана Федорова, професором кафедри українознавства 
Львівського державного інституту фізкультури, викла-
дачем політології Львівської філії Української академії 
державного управління при Президентові України.

Відомі такі його праці:  «Тверді мелодії», «Націоналізм 
ХХ століття», «Бумеранг»,  «У пошуках українського 

Піночета», «Лекції з історії України» та інші. В остан-
ні роки життя видав тритомну монографію «Україна  
у двадцятому столітті».

Вісімдесят три роки відміряла доля принциповому  
і безкомпромісному борцю за волю України. 16 квітня 
2019 року Валентин Якович Мороз відійшов у вічність. 
Справжній патріот рідної землі, відповідальний і досвід-
чений педагог, останні роки він самовіддано працював 
та зростив духовно не одне покоління студентської мо-
лоді. Валентин Мороз – автор понад 30 історичних книг 
і близько 2000 статей. 

Як яскравий представник українського національно-
го руху й історик він досліджував питання, які не були 
популярними у науковців, зокрема  дисидентського 
руху, боротьби проти тоталітаризму, табірних режимів 
політв’язнів, тобто те, що він знав достеменно. Вален-
тин Мороз критично ставився до СРСР, був перекона-
ним ворогом комунізму і назавжди увійшов в історію 
України як непримиренний борець із нашим спокон-
вічним ворогом – російським імперіалізмом у будь-яких 
його проявах. Він сам зазнав його ударів і став одним із 
символів незламного українського опору.

Валентин Мороз вважав себе щасливою людиною, 
бо він вижив у радянських таборах і тюрмах, мешкав  
і плідно працював у Львові, мав змогу писати, ніколи не 
вимагав для себе нічого. 

Як заповіт після себе залишив настанову: «Нехай чи-
тають мої книжки». Виконаймо ж це веління відомого 
історика, публіциста, політв’язня Валентина Мороза. 
Нехай добрий спомин про нього залишиться в нашій 
пам’яті, а його переконання й директиви розбудять 
наші серця.

                                                                                            
                       Марта Грицик, 

методист з питань 
етичного та християнського виховання
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 ЄВГеН озаркеВич 
(до 160-річчя від дня народження)

з відновленням історичної правди і відроджен-
ням української національної культури та науки 
повертається до нас ім’я українського лікаря  
і науковця, засновника новітньої української 

медицини Євгена Озаркевича, 160-річчя від дня наро-
дження якого святкуємо цьогоріч.

Народився Євген Озаркевич 9 червня 1861 року  
в селі Белелуя неподалік Снятина  (Галичина) в родині 
священника та громадського діяча Івана Озаркевича. 
Дитинство пройшло в заможному домі з глибокими 
культурними традиціями. Цей осередок української 
культури серед друзів та рідних називали «Руськими 
Афінами».

Школу Євген закінчив у Снятині, згодом навчався  
в Чернівецькій ґімназії з німецькою мовою викладання. 
У 15 років юнак перейшов до Львівської Академічної ґім-
назії, бо прагнув навчатися рідною мовою. Тут відразу 
увійшов у гурт найбільш свідомої української молоді. 

Великий вплив на формування поглядів молодого ґім-
назиста мав Іван Франко. Євген Озаркевич редагував 
літографований часопис «Улий», вправлявся в напи-
санні художніх творів. Проте обрав медицину, вступив-
ши на медичний факультет Віденського університету. 
Паралельно займався громадською й просвітницькою 
діяльністю. Зокрема, був членом і навіть очолював ук-
раїнське студентське товариство «Січ» – місце захисту 
для всіх українців, що приїздили до Відня й потребува-
ли допомоги чи поради.  

У 1888 році Євген Озаркевич отримав диплом докто-
ра усіх лікарських наук і впродовж трьох років проходив 
практику в клініках Відня у славнозвісних професорів 
Бамберґера, Більрота та ін. Невдовзі, за скеруванням, 
працював у Боснії, в місті Вишеград, повітовим ліка-
рем. У 1893 році повернувся в Галичину, до Стрия, щоб 
працювати для рідного народу. Через чотири роки, уже 
досвідченим фахівцем переїхав до Львова. Тут Озар-
кевич одразу стає активним діячем НТШ (Наукове то-
вариство імені Шевченка), ініціатором створення окре-
мої Лікарської комісії та започатковує видання збірника 
праць цієї комісії.  За редакцією Озаркевича впродовж 
чотирьох років вийшло шість випусків «Лікарського 
збірника».

У цей же період Євген Озаркевич розпочинає ґрун-
товну працю – складання першого в нашій історії слов-
ника української медичної термінології. Доктор Євген 
Озаркевич виконав і опублікував українською мовою 
медичні праці з лабораторного дослідження хвороб 
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печінки та діагностики малярії, був першим доцентом – 
викладачем медичних дисциплін рідною мовою, засну-
вав і редагував перший український санітарно-гігієніч-
ний журнал «Здоровлє».

У 1903 році зусиллями Євгена Озаркевича засноване 
благодійне товариство «Народна Лічниця» «для несен-
ня дарової лікарської помочі мешканцям Львова і цілої 
Галичини без різниці віросповідання і народності».

Протекторат над Лічницею взяв Митрополит Андрей 
Шептицький, який надав Лічниці у користування цілий 
дім і власним коштом відновив та обладнав його. Цей 
щедрий дарунок Митрополита, за яким згодом були  
й інші пожертви, дав «Народній Лічниці» змогу розпочати 
свою корисну діяльність.

Найкращим доказом необхідності такої інституції 
було те, що вже першого року її відвідало понад три 
тисячі хворих. У 1905 році амбулаторія мала п’ять від-
ділень. У 1908 р. в ній працювали дев’ять лікарів. За-
вдяки їх безоплатній праці, постійній матеріальній під-
тримці Митрополита Андрея, лічниця з кожним роком 
розвивалася й розширювалася.

З-під пера Євгена Озаркевича вийшли науково-попу-
лярні книги з питань медицини, наприклад «Порадник 
гігієнічно-лікарський: недуги пошестні» (1911). Він очо-
лив перше Українське лікарське товариство у Львові, 
неодноразово представляв українських лікарів на між-
народних наукових конгресах, першим почав публіку-
вати українською мовою реферати та рецензії статей з 
нових європейських журналів. Євген Озаркевич високо 
ставив ідею соборності України, надавав велику увагу 
фаховим і науковим зв’язкам Галичини зі Східною Ук-
раїною.

Лихоліття Першої світової війни перервало його 
діяльність і привело до Відня, де після тривалої й важ-
кої недуги 21 вересня 1916 року  Євген Іванович Озар-
кевич помер. Один із найвизначніших діячів українсь-
кої громади Львова похований на міському кладовищі  
Відня.

Спадщина Озаркевича широко висвітлює методи 
й досягнення теоретичної медицини, а також фізики  
і хімії. Він зробив значний внесок в українську курорто-
логію, велику увагу приділяв природним оздоровчим 

ресурсам Галичини, мінеральним джерелам, клімато-
терапії.

Низка цих починань Євгена Озаркевича значно ви-
переджала його епоху, в зв’язку із чим вони не могли 
бути повністю реалізовані та оцінені сучасниками. 
Тривалий час ім’я Євгена Озаркевича залишалося  
у забутті. Після вересня 1939 року Євген Озаркевич по-
трапив до числа «націоналістичних діячів». Його праці 
вважали «ворожими» виданнями, вони зберігалися під 
контролем КДБ, ім’я лікаря і вченого було заборонено 
згадувати.

З відновленням історичної правди, відродженням ук-
раїнської національної культури і науки повертається 
до нас яскрава постать Євгена Озаркевича, що посідає 
помітне місце в історії української медицини та суспіль-
ного життя.

Значення діяльності Євгена Озаркевича полягає на-
самперед у тому, що він вперше в нашій історії почав 
творити українською мовою медичну науку, сформував 
перші українські лікарські організації та медичні закла-
ди, заснував наукові та науково-практичні видання, за-
клав фундамент українських наукових шкіл. Саме він 
впровадив українську мову у сферу новітньої медичної 
науки, започаткував становлення національної за фор-
мою медицини як частки української культури і науки, 
вивів українську медицину на європейські міжнародні 
форуми.

Коли сьогодні знайомимося з працями Євгена Озар-
кевича, впадає у вічі  актуальність багатьох  питань  
і задач, які він опрацьовував і ставив для вирішення ще 
в минулому столітті.

У незалежній Україні в нашу медицину повертається 
наукова спадщина Озаркевича, відновлюються істо-
ричні корені українських науково-медичних шкіл.  Саме 
тепер час здійснити ті завдання, які вперше поставив 
і яким присвятив усе своє подвижницьке життя лікар, 
учений, громадянин і патріот Євген Іванович Озарке-
вич.

Марта Грицик, 
методист з питань  

етичного та християнського виховання
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 ДаНило крижаНіВсЬкиЙ 
(до 165-річчя від дня народження)

Н
ині ім’я цієї талановитої особистості май-
же втрачене в літописі української культу-
ри. Втім, постать цієї непересічної людини 

сьогодні варто відновити, адже саме Данило Кри-
жанівський створив музику до геніальних рядків Та-
раса Шевченка, якими починається його преславна 
поема «Причинна». Так, саме пісня «Реве та стогне 
Дніпр широкий» на величаву музику Данила Кри-
жанівського відразу ж після першого її виконання 

стала поряд із такими шедеврами пісенної Шевчен-
кіани, як «Заповіт», «Думи мої», ба навіть за своєю 
пафосною значущістю – із державним славнем Ук-
раїни «Ще не вмерла...»

Пісня, якій судилося стати відомою в усьому світі, 
у леті своєї популярності, однак, втратила ім’я свого 
автора, а тому стала народною. Данило Крижанів-
ський присвятив свій твір гаряче шанованому ним ко-
рифеєві українського театру Марку Кропивницькому. 
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Відомо, що Кропивницький, перебуваючи на гастро-
лях зі своїм театром в Одесі, вперше познайомився 
зі щойно написаним твором ще зовсім молодого  
і майже нікому не відомого композитора, розчулився 
до сліз і в пориві нестримних почуттів міцно обійняв 
Крижанівського, а його пісні пророкував славетне  
й невмируще майбутнє.

Справді, пісня «Реве та стогне Дніпр широкий» 
здобула заслужену світову славу та вселюдське ви-
знання. Широчінь мелодії, його нуртуюча експресія, 
пафосна урочиста поступальність мелодійного роз-
витку не можуть залишати байдужими нікого, навіть 
вкрай збайдужілу до мистецтва людину. Адже кожен, 
хто вслухається у звучання цього геніального твору, 
підсвідомо проймається величчю духу українського 
народу, стихії, що нуртує в його серці разом із хви-
лями Дніпра-Славути. 

Тому, мабуть, не даремно, коли пісню було впер-
ше публічно виконано хором у супроводі оркестру, 
переповнена зала одного з одеських театрів підня-
лася зі своїх місць і зі сльозами на очах, стоячи за-
ворожено, слухала цей геніальний твір.

Отож, ким був цей і нині не надто відомий широ-
кому загалу автор музики, ім’я котрого сьогодні не-
справедливо забуте?

Данило Крижанівський прожив усього тридцять сім 
років. Майбутній композитор народився 29 грудня 
1856 року на Херсонщині – у краю, де могутній Дніп-
ро впадає в Чорне море. 

Виростав Данило в родині священника, тому й не 
дивно, що батько пов’язував майбутнє сина виключ-
но із духовним саном. Втім, після закінчення нав-
чання у Єлисаветградському духовному училищі, а 
згодом в Одеській духовній семінарії, він не забажав 
пов’язувати своє майбутнє зі священницьким саном. 
Юнак вступає на відділення слов’яно-російської фі-
лології Одеського університету. Після закінчення 

навчання працює в семирічній чоловічій духовній 
гімназії, що знаходилась у невеличкому містечку на 
Одещині – Болграді. 

Тут, поряд із викладанням російської словесності 
та церковнослов’янських мов, Крижанівський органі-
зовує гімназійний хор, для якого створює як духовну, 
так і світську музику, здебільшого на вірші Тараса 
Шевченка, Олександра Пушкіна, а також багатьох 
інших відомих поетів.

Смерть, після важкої хвороби, спіткала Данила 
Крижанівського 26 лютого 1894 року. Однак життя, 
що згасло в такому молодому віці, дало безсмертя 
пісні, яка й донині урочисто звучить понад світом, 
возвеличуючи ім’я геніального Тараса Шевченка  
і автора музики Данила Крижанівського, чий яскравий 
талант підніс його постать над забуттям, зробивши 
його безсмертним, як і твір, написаний завдяки його 
великому таланту і невмирущому українському серцю...

Роман Береза, 
кандидат педагогічних  

наук, доцент
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10 грудня 2020 року в приміщенні львівської 
дитячої бібліотеки-філії №13 методистом 
з естетичного виховання і народних тра-

дицій, членкинею Об’єднання народних майстрів та 
художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Ок-
саною Бондар проведено майстер-клас із розпису 
скляних баночок, які, внаслідок вправних рухів майст- 
рині, ставали підставками для ялинкових новорічних 
гілочок. 

Діти із зацікавленням та захопленням поринули  
у передноворічне творіння, а чудові святкові сувеніри 
поповнили домашні колекції рукотворів!

Добірка МистецЬких 
МатеріаліВ

Фото зі сторінки Дитячої Бібліотеки Тринадцять: https://cutt.ly/hnYb4Yf

17 грудня 2020 року в Народному домі  смт 
Новий Яричів Львівської області пану-
вала святкова атмосфера. Напередодні 

дня Святого Миколая тут зібралися учасники дитячого  
театру танцю «Родзинка» на майстер-клас з новоріч-
ного декору у техніці витинанки «Зимова казка», 
який проводила методист з естетичного виховання 
і народних традицій КЗЛОР «Львівського обласного 
центру народної творчості і культурно-освітньої ро-
боти» Оксана Бондар. 

Величезна подяка за запрошення і співпрацю 
творчому колективу Народного дому, зокрема дирек-
тору Марії Євгенівні та художньому керівнику Ользі 
Павлівні, а також керівнику дитячого театру танцю 
«Родзинка», учителю математики Наталії Іванівні 
Миляник. Це було справді святково. Під час май- 
стер-класу діти засвоїли техніку витинанки і оздобили  
приміщення Народного дому кольоровими сніжинка-
ми. Справжнім новорічним дивом стали казкові ліх-
тарики, зроблені власноруч маленькими «родзинка-
ми»! І звичайно ж, найяскравіше сяяли усмішки усіх 
учасників майстер-класу! 

Посилання на подію: https://cutt.ly/TnYnfWr
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14 лютого 2021 року працівники КЗЛОР 
«Львівського обласного центру народної 
творчості і культурно-освітньої роботи» 

долучилися до організації та привітань стосовно 
презентації книги «Творці різдвяних звізд» (упоряд-
ники – Дарія Ковальчук, Богдан Новак, Юлія Гриз-
люк, Надія Дзвоник).

Перед численними гістьми свята виступив бага-
торічний учасник Об’єднання народних майстрів 
та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, 
майстер-звіздар пан Богдан Новак, який поділився 
з присутніми таїнством створення звізд, описав гли-
бинні традиції українців, подякував за увагу до цього 
мистецтва.

До слова була запрошена методист з естетично-
го виховання і народних традицій КЗЛОРЛОЦНТ  
і КОР Оксана Бондар, яка перелічила присутнім за-
ходи із популяризації та збереження мистецтва ство-
рення звізди, які запроваджуює Обласний центр, 
зокрема це майстер-класи, семінари на базі КЗЛОР 
ЛОЦНТ і КОР, підготовка облікової картки для вне-
сення до Національного переліку нематеріальної 
культурної спадщини України елемента «Створення 
об’ємної різдвяної звізди с. Мацьковичі», підготовка 
матеріалів на конкурс «Жива традиція», на якому 
проєкт про звіздарство увійшов в десятку найкращих. 
Методист з образотворчого мистецтва Бондар Ми-
хайло підготував фонові відеоматеріали з майстер-
класу створення звізди, які були продемонстровані  
під час виступів промовців. У залі панувала святкова 
урочиста атмосфера Різдва, до створення якої до-
лучились усі учасники дійства.

Посилання на подію: https://cutt.ly/8nYT9Hy

Оксана БОНДАР, методист з естетичного вихо-
вання і народних традицій КЗЛОРЛОЦНТ і КОР

Дарія КОВАЛЬЧУК, упорядниця  
книги «Творці різдвяних звізд»

Михайло БОНДАР, методист з образотворчого  
і декоративно-ужиткового мистецтва   

КЗЛОРЛОЦНТ і КОР
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16 лютого 2021 року методист з естетичного 
виховання та народних традицій КЗЛОР 
ЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар взяла участь 

у конференції з нагоди презентації книги «Творці різ-
двяних звізд» упорядників Дарії Ковальчук, Богдана 
Новака, Юлії Гризлюк та Надії Дзвоник у Львівській 
міській раді.

Під час зустрічі автори описали процес створення 
книги, поділилися спогадами з дитинства, які пробу-
дили у них інтерес до звіздарської справи. Їхня роз-
повідь була проілюстрована світлинами з сімейних 
архівів.

Методист з естетичного виховання та народних 
традицій КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар роз-
повіла про тонкощі створення облікової картки еле-
мента нематеріальної культурної спадщини «Ство-
рення об’ємної різдвяної звізди с. Мацьковичі» та поді-
лилася ідеями щодо реалізації заходів з підтримки 
та популяризації звіздарського мистецтва, котрі 
були висвітлені у Всеукраїнському проєкті «Жива 
традиція».

Посилання на подію: https://cutt.ly/UnIOU8r

л
аскаво просимо переглянути виставку творчих робіт Об’єднання народних майстрів та художників-
аматорів при Львівському обласному центрі народної творчості і культурно-освітньої роботи, присвя-
чену 207-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка!

Посилання на каталог виставки: https://cutt.ly/DnIA1Kz
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Г
авереччина... Це мальовниче село Золочів-
ського району, що на Львівщині, ще з  XVII 
століття зберігає унікальну таємницю гаве-

рецької чорнодимленої кераміки. 

24 березня 2021 року завідувачка відділу куль-
турно-освітньої роботи КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Софія 
Пшемінська та методистка з естетичного виховання 
і народних традицій Оксана Бондар мали нагоду 
зануритися в таємницю глини, пізнати тонкощі та 
секрети створення справжніх шедеврів. А мета до-
волі благородна – внесення технології створення 
гаверецької чорнодимленої кераміки до Національ-
ного переліку нематеріальної культурної спадщини 
ЮНЕСКО. 

                 

Посилання на подію: https://cutt.ly/OnIFR0G

21 
квітня 2021 року на базі Львівської облас-
ної бібліотеки для дітей, в межах проєкту 
«Етнографічні розвідки» методисткою з 

естетичного виховання і народних традицій Окса-
ною Бондар проведено великоднє онлайн-писанку-
вання.

Посилання на відеозапис майстер-класу: https://cutt.ly/inIHmlh
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21 
квітня 2021 року відбувся майстер-клас від 
народної майстрині, членкині Об’єднання 
народних майстрів та художників-ама-

торів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксани Бондар  
«Дивовижний світ писанки», на якому продемон-
стровано процес створення писанок-травленок.

Посилання на відеозапис майстер-класу: https://cutt.ly/enIHXoZ

27 
квітня 2021 року Народний дім Новояри-
чівської ОТГ зібрав учасниць художньої 
самодіяльності на вечір писанкарства. 

Аби навчити створювати писанки якнайкраще, запро-
сили для майстер-класу відому українську майстриню, 
методистку відділу культурно-просвітницької роботи  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксану Бондар, яка розповіла 
учасникам заняття про писанки, їх історію, кольористи-
ку, орнаментику, символіку та традиції розписування  
в різних регіонах України, а також дала практичні на-
вички розпису великодніх яєць. 

Посилання на подію: https://cutt.ly/mnIK7zu

о
двічне повернення весни та відродження природи надихали не одне покоління українців вшановувати  
Великий День глибокою радістю оновлення, що розквітала у перші теплі дні розмаїттям народних ре-
месел, технік та барв. До вашої уваги «Великодня онлайн-виставка» творчих робіт Об’єднання народ-

них майстрів та художників-аматорів, що вже багато років функціонує на базі Львівського обласного центру 
народної творчості і культурно-освітньої роботи.

Каталог виставки на сайті: https://cutt.ly/xbj8EjU
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5 травня 2021 року працівники КЗЛОР «Львів-
ського обласного центру народної творчості  
і культурно-освітньої роботи» взяли участь  

у відкритті персональної виставки живопису «Весел-
ка на полотні» талановитої дрогобицької художниці 
Світлани Дзейдзей, що тривала на базі виставкових 
залів Львівського національного літературно-ме-
моріального музею Івана Франка (м. Львів, вул. Іва-
на Франка, 150/152).

Більше інформації на сайті: https://cutt.ly/UbQT4Jn

«Веселка На ПолотНі» У ФраНка На ГостиНі

з нагоди Всесвітнього дня вишиванки до вашої уваги міні-онлайн виставка творчого доробку виши-
вальниць, учасниць Об’єднання народних майстрів та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР 
«ВИШИВАНІ БАРВИ ЛЬВІВЩИНИ».

Каталог виставки на сайті: https://cutt.ly/ib3iPkz

Нові шедеври унікального сколівського майст-
ра, талановитого різьбяра Юрія Геша осели-
лися в Історико-краєзнавчому музеї «Сколів-

щина». 

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний з була-
вою в руках,  одягнений у шовкові шати, вражає  
величчю і сміливістю зацікавлених оглядачів. Май-
стер поступово творить і готує єдину в Україні 
мистецьку виставку видатних постатей України  
в дереві у нашому музеї! 

Сколівщина вже  сьогодні може пишатися велетом 
духу, скульптором і митцем Юрієм Гешем!

Тетяна Зінкевич,  
директор Історико-краєзнавчого  

музею «Сколівщина» Посилання на подію: https://cutt.ly/BnI03aB
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29 
травня 2021 року за базі КЗЛОРЛОЦНТ 
і КОР відбулась творча зустріч членів 
Об’єднання народних майстрів та ху-

дожників-аматорів.

На зустрічі обговорили мистецькі події, в яких 
взяли участь майстри та художники. Методист з  
образотворчого мистецтва КЗЛОРЛОЦНТ і КОР  
Михайло Бондар вручив подяки за участь в онлайн-
виставці, присвяченій 207-й річниці від дня наро-
дження Тараса Григоровича Шевченка «Тарасова 
Палітра», у «Великодній онлайн-виставці творчих 
робіт Об’єднання народних майстрів та художників-
аматорів», у міні-онлайн-виставці творчого дороб-
ку вишивальниць, учасниць Об’єднання народних 
майстрів та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ 
і КОР «Вишивані барви Львівщини».

Посилання на подію: https://cutt.ly/cnI2tfq

Перед присутніми виступив майстер-звіздар та ка-
латкар з м. Дубляни пан Богдан Новак із цікавою роз-
повіддю про мистецтво калаткарства. За допомогою 
сучасного обладнання методичного кабінету проде-
монстровано слайди із кресленнями, зразки давніх 
калаталок, озвучено план підготовки та видання за 
участю Львівського обласного центру народної твор-
чості книги про це древнє українське мистецтво.

Цікавими були розповіді майстрів та художників 
про техніку та процес виконання поданих на вистав-
ки робіт. Завжди важливо почути відгуки про свою 
творчість для натхнення в майбутньому!

1 червня 2021 року, у перший день літа, з нагоди 
Міжнародного дня захисту дітей методистка 
з естетичного виховання і народних традицій  

КЗ ЛОР ЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар провела май-
стер-клас «Відпочинковий гороскоп» на базі дитячої 
бібліотеки-філії №13 м. Львова. 

Учні середньої загальноосвітньої школи східних 
мов та бойових мистецтв «Будокан» із зацікавлен-
ням та натхненням візуалізували свої мрії про літо 
та відпочинок. Посилання на подію: https://cutt.ly/tnI2lek
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19 червня в межах святкування 194-ї річ-
ниці від дня заснування міста-курорту  
Трускавець членкині Об’єднання народних 

майстрів та художників аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ 
і КОР Лідія Кучма, Олександра Зробок, Світлана 
Войтків взяли участь у виставці-ярмарку народних 
майстрів.

Посилання на подію: https://cutt.ly/gmfm0Ti

26 червня 2021 року на люб’язне запро-
шення майстра коренепластики та лі-
сової скульптури пана Василя Строчука  

у мальовничому селі Виннички, що під Львовом, від-
булась червнева творча зустріч членів Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР.

На лоні чудової природи обговорено поточну діяль-
ність Об’єднання, заплановано майбутні мистецькі 
акції, участь у святкових ярмарках.

Посилання на подію: https://cutt.ly/TmfQsoC

Майстер-звіздар та калаткар із м. Дубляни пан 
Богдан Новак провів надзвичайно цікавий майстер-
клас із лозоплетіння для усіх присутніх.

Величезна подяка пану Василю Строчуку за теп-
лий прийом та усім присутнім за добрий спогад!

Бондар Михайло,  
методист образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
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Д
есятиліття відділяє нас від часу, коли 
у Львівському державному університеті 
фізичної культури вперше була вислов-

лена думка про запровадження творчого кон-
курсу «Олімпійська писанка». Нині, як відлунав 
фінальний акорд чергового, вже Шостого кон-
курсу, який тривав чотири місяці від моменту 
запрошення учасників до експонування твор-
чих робіт і визначення переможців у стінах рід-
ного вишу, викликаючи схвалення студентів  
і викладачів, митців, журналістів, спортсменів 
та науковців, зокрема гостей з України та 
Польщі, до розмови запросили авторку проєк-
ту «Олімпійська писанка» і куратора вистав-
ки, аспірантку ЛДУФК імені Івана Боберського, 
філологиню Іванну Литвинець та незмінну 
учасницю конкурсної комісії, доцента кафедри 
олімпійської освіти, кандидата мистецтво-
знавства Олену Падовську. 

 Десятиліття оліМПіЙсЬкої 
ПисаНки  

(з досвіду проведення творчого конкурсу)
Іванна Литвинець: Творчий конкурс набирає роз-

голосу по всій Україні та за її межами. Цьогоріч писан-
кові шедеври представили конкурсанти з Львівської, 
Волинської, Рівненської, Запорізької, Черкаської та 
Дніпропетровської областей. Понад 200 робіт опуб-
ліковано у мережі Фейсбук. Це рекордна кількість за 
всі роки проведення. Організували проєкт культурно-
мистецький відділ Львівського державного універси-
тету фізичної культури імені Івана Боберського, ГО 
«Центр виховання національної еліти» у співпраці з 
відділенням Національного олімпійського комітету 
України у Львівській області, управлінням молоді та 
спорту ЛОДА, Львівським обласним відділенням Ко-
мітету з фізичного виховання та спорту МОН Украї-
ни, управлінням освіти департаменту гуманітарної 
політики ЛМР, ГО «Твереза Галичина» [4].

У різні роки до проведення конкурсу долучалися: 
Львівський центр олімпійської просвіти, культурно-
мистецький відділ ЛДУФК імені Івана Боберського, від-
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ділення НОК України у Львівській області, Львівське 
обласне управління Комітету з фізичного вихован-
ня та спорту МОН України, управління молоді, сім’ї 
та спорту ЛМР. Конкурс підтримують меценати, які 
сприяють формуванню призового фонду і популяри-
зують не лише творчий проєкт, а й спорт зокрема. Їх 
було чимало. Проте відзначимо діячів спортивного 
клубу «Самурай», які завжди з нами. 

Існує досвід залучати уславлених спортсменів-
олімпійців до участі в конкурсній комісії. Серед них 
майстер спорту України міжнародного класу, учас-
ниця Ігор XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах з ку-
льової стрільби Юлія Коростильова та заслужений 
майстер спорту України, чемпіон Ігор ХХІХ Олімпіа-
ди 2008 року в Пекіні з кульової стрільби Олександр 
Петрів. За участю цих зірок спорту відбувається 
відзначення переможців. Вони дарують тепло свого 
серця у період між власними тренуваннями та зма-
ганнями [2, 5].

У різні роки в урочистостях відкриття і закриття 
конкурсу брали участь знамениті спортсмени, серед 
яких Вікторія Ленишин – учасниця жіночої збірної 
команди України з художньої гімнастики, яка посіла 

п’яте місце в групових вправах на Іграх ХХХ Олім-
піади в Лондоні 2012 року; Христина Подгрушна-
Опьола – учасниця XVII зимових Олімпійських ігор  
в Ліллехаммері 1994 року з гірськолижного спорту; 
Андрій Кісь – учасник трьох зимових Олімпіад з сан-
ного спорту [3]; Анна Музичук – шахова королева, 
багаторазова чемпіонка світу та Європи, яка посі-
дає найвищі сходинки світового рейтингу з шахів; 
Олена Шхумова і Олена Стецьків – учасниці ХХІІІ 
зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані 2018 року 
з санного спорту; Ольга Стефанишин – багатора-
зова чемпіонка України з лижних перегонів, учас-
ниця юнацько-олімпійського фестивалю 2015 року; 
Юлія Ткач – триразова учасниця Олімпійських ігор 
з вільної боротьби, чемпіонка та призерка Європей-
ських ігор, чемпіонатів Європи та світу; неперемож-
ний у профі-рингу Сергій Гук та чемпіон України з 
боксу Іван Данча. Значне зацікавлення школярів 
викликали захоплюючі розповіді спортивного жур-
наліста, львівського історика спорту Івана Яремка. 
«Найбільше мене вразила писанка, на якій зобра-
жено янгола, що тримає в руках олімпійські кільця. 
Адже Олімпійські ігри завжди символізували друж-
бу та мир на планеті. Будь-які ворожнечі та війни 

З Юлією КОРОСТиЛЬОВОЮ, учасницею Олімпіади-2004 в Афінах, майстром спорту міжнародного класу
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на час їх проведення припинялися». (Олександр  
Петрів)

«Радію, що популяризуєте спорт і вірю, що  
в майбутньому будете найкращими митцями Ук-
раїни. Дуже приємно, що серед учасників є багато 
представників Волинської області. Я також родом 
з Волині. Дякую, що долучаєтеся до таких кон-
курсів». (Юлія Ткач)

Усі церемонії нагородження супроводжуються 
виступами феєричного Театру спорту ЛДУФК (керів-
ники – Аліна та Михайло Сениці), який давно став 
його візитівкою, показовими виступами кандидатів 
у майстри спорту та майстри спорту України, пере-
можців та призерок всеукраїнських і міжнародних 
змагань, творчими виступами інших колективів [2].

Необхідно віддати належне колективу Університе-
ту, працівникам кафедр та структурних підрозділів, 
які опікуються конкурсом. Їхні висловлювання є про-
мовистими. 

«Задум дуже цікавий, оскільки дає можливість 
поєднати з однієї сторони ідеї спорту та олімпіз-
му, а з іншої – популяризувати національні фор-

ми, традиційні для 
українців». (Ярослав 
Тимчак, кандидат 
наук з фізичного 
виховання і спорту, 
завідувач кафедри 
олімпійської освіти, 
доцент)

«У контексті олім-
пійської просвіти це 
неординарний напря-
мок. Висловлюю лише 
захоплення. Не очі-
кував, що можна так 
багатогранно пред-
ставити це мистец-
тво». (Михайло 
Линець, кандидат 
педагогічних наук, 

професор кафедри 
теорії спорту та фізичної культури)

«Сьогодні ми побували на святі сучасної україн-
ської калокагатії, де поєднано чотири складових еле-
менти: етнографію, дух, духовність і тілесність». 
(Богдан Виноградський, доктор наук з фізично-
го виховання і спорту, професор) [6].

«Ініціатива Львівського державного університе-
ту фізичної культури з проведення конкурсу “Олім-
пійська писанка” – чудове поєднання писанкарських 
традицій українського народу і давньогрецьких 
олімпійських традицій. Як відомо, в Олімпійських 
іграх Стародавньої Греції проводили конкурси з 
мистецтв, які були свого часу відтворені Міжна-
родним олімпійським комітетом, але потім при-
пинені. І тут ми знову повернулися до мистецтва 
на спортивну тематику». (Юрій Бріскін, доктор 
наук з фізичного виховання і спорту, завідувач 
кафедри теорії спорту та фізичної культури, 
професор) 

Конкурс передбачає володіння традиційними та 
сучасними техніками писанкарства й дизайну. Тому 
оцінювати творчість школярів запрошуємо видат-
них писанкарок, серед яких художниця, майстриня 

Наталія КАРАБІН і олімпійський чемпіон Олександр ПЕТРІВ
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народної творчості, членкиня Національної спілки 
народних майстрів України Марія Янко та членкиня 
Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України Зоряна Грегорійчук. Це також митці, педа-
гоги художньої освіти, зокрема член Національної 
спілки художників України, заступник директора 
Львівської дитячої художньої школи ім. Олекси Но-
ваківського з навчальної роботи Леонід Гошовський; 
проректор з науково-педагогічної роботи Львівської 
національної академії мистецтв, доцент кафедри іс-
торії і теорії мистецтва Роксолана Шафран; заступ-
ниця директора Дитячої школи 
народних мистецтв м. Львова 
Тетяна Коломійчук; керівниця 
культурно-мистецького відділу 
ЛДУФК Лілія Гула [6]. Цьогоріч  
в колегію журі запрошено багато-
разову учасницю проєкту, пере-
можницю IV творчого конкурсу 
«Олімпійська писанка-2015», яка 
викладає сучасні техніки мистец-
тва в художній студії м. Львова, 
Наталію Карабін [2].

«Писанка є символ добра  
і миру. Ще із часів Стародавньої 
Греції під час Олімпійських ігор 
оголошувалося перемир’я між 
всіма країнами, де були війни. 
Писанки на олімпійську тема-
тику – дуже гарна площина для 
творчості, якою мають бути особливо зацікавлені 
представники галузі спорту, а не лише мистец-
тва. Така писанка може бути сувенірною візиткою 
України». (Марія Янко)

«Дуже тішить, що у нас стільки молодих талан-
тів, які спонукали наше традиційне мистецтво 
змінитися, збагатившись зовсім іншими барвисти-
ми гранями, внести в традиційні писанкові мотиви 
спортивні елементи. Сподіваюсь, це заохотить 
ще більше зануритись в наші традиції. Це є запо-
рукою розвитку нашої культури і збагачення Украї-
ни». (Зоряна Грегорійчук)

Олена Падовська: Озираючись на весь період 
існування «Олімпійської писанки», варто зазначи-
ти, що кожен із проведених Конкурсів не був чимось 
пересічним, а завдячуючи творчій енергії учасників 
та організаторів ставав феєричним дійством, яке за-
карбовується в пам’ять на все життя. За десятиліття 
склалися традиційні церемонії відкриття, засідань 
комісії та концертних програм під час вручення при-
зів і грамот за участю провідних спортсменів, митців, 
науковців. Виросло вже не одне покоління юнаків  
і юнок, котрі в різних техніках і матеріалах на практиці 

довели єдність ідей олімпізму з 
життєдайним народним мистец-
твом писанкарства. Від початків 
були з нами працівники КЗЛОР 
«Львівського обласного центру 
народної творчості і культурно-
освітньої роботи». Зокрема, ви-
словлюємо вдячність методисту 
з образотворчого мистецтва, 
керівнику об’єднання народних 
майстрів та художників-ама-
торів Михайлові Бондару за те, 
що перейнявся ідеєю Конкурсу,  
відчув унікальність проєкту  
і, допомагаючи у відборі твор-
чих робіт, брав безпосередню 
участь в реалізації сміливого 
задуму. Ми вдячні також мето-
дисту з естетичного вихован-
ня і народних традицій Оксані 
Бондар, яка проводить май-

стер-класи з писанкарства в різних техніках, і, долу-
чившись у 2018 році, сприяла популяризації кон-
курсних заходів, навіть включила до переліку своїх 
професійних зацікавлень. Символічно, що тоді ж 
мисткиня розпочала займатися питаннями нема-
теріальної культурної спадщини України.

«Справді аналогів немає, коли поєднується таке 
давнє сакральне мистецтво України як писанка  
і олімпійська тематика. Сміливий задум, який ціка-
во і творчо реалізовується на практиці. Спорт – та-
кож мистецтво. Мистецтво гартувати тіло і дух, 
переборювати труднощі та досягати результа-

Робота Богдана ЧЕПЕЛЮКА, 2018 р.
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ту. Високий худож-
ній рівень виконання 
творів, розмаїття 
технік та стилів, 
потужне натхнення 
відображені у кожній 
роботі». (Михайло 
Бондар)

«Це і мистецтво, 
і магія, і спорт вод-
ночас. Дуже приєм-
но познайомитися 
з творцями непов-
торних, дуже теп-
лих і щирих оберегів, 
які поєднують наші 
споконвічні традиції 
і новітні тенденції 
творення. Хай живе 
українська писанка, 
а наші серця зігріває 
олімпійський вогонь 
натхнення і надихає 
до нових творчих 
звершень та спортивних перемог!» (Оксана Бондар)

Пригадаймо ж на сторінках культурно-просвітни-
цького вісника «Животоки», як усе починалося. 

2012 рік з перспективи десятиліття постає радіс-
ним. Україна приймала футбольний чемпіонат 
«Євро-2012» як перспективу входження в європей-
ський простір. На цій хвилі зароджувалися числен-
ні ініціативи, художньо-мистецькі заходи, виставки. 
Пригадую, як ми з Іванною поверталися з перегля-
ду ретроспективної виставки спортивного плаката 
в залах Музею етнографії та художнього промис-
лу. Після побаченого там плаката Альфонса Мухи, 
присвяченого одному зі злетів чеського «Сокола», 
у нас зав’язалася дискусія із завідувачем кафедри 
олімпійської освіти Ярославом Тимчаком про націо-
нальне обличчя в популяризації олімпійської теми. 
Мусить бути щось таке, що притаманне лише ук-
раїнській душі. Тоді ще донедавна випускниця Іван-
на Литвинець сказала вагомі слова: «Що може бути 

більш промовистим і виразним, як наша писанка?» 
Справді, що може бути придатнішим до навчан-
ня, ніж шкаралупа звичайного яйця, а водночас – 
оздоблення писанковим орнаментом надає цьому 
простому матеріалу значущості артефакту. І ніде  
у світі писанковий розпис не набув такого масового 
побутування, як в українській національній культурі. 
І висловлене Іванною в контексті популяризації олім-
пійського руху в школі одержало розвиток, втілилося 
в Конкурсах, які проводилися з 2012 по 2021 роки.  
І коли б не слушна ідея, то ми не мали б такої три-
валої історії. 

Іванна Литвинець: Насправді від ідеї до реаліза-
ції шлях не був легким. Перший конкурс мав визна-
чальний характер, адже перед першопрохідцями не 
було жодних орієнтирів. Здебільшого діти малюва-
ли лише олімпійські кільця, а тепер маємо справжні 
шедеври з надзвичайними сюжетами на писанках. 
Здійснюючи керівництво проєктом, завжди керува-
лася гаслом П’єра де Кубертена «О спорт! Ти – мир 

“Олімпійська писанка 2021”. Нагороди вручають Оксана БОНДАР, методист  
з естетичного виховання і народних традицій КЗЛОРЛОЦНТ і КОР  

та Іван ДАНЧА, чемпіон України з боксу
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й надбання усіх народів на планеті!» Це рядок із 
«Оди спорту», в якій Кубертен, як основоположник 
сучасного олімпійського руху, виклав своє бачення 
призначення спорту й олімпійського руху в сучасно-
му світі. На Іграх V Олімпіади 1912 р. у Стокгольмі на 
конкурсі мистецтв у номінації «Література» цей твір 
був відзначений золотою медаллю [1].

П’єр де Кубертен був палким прихильником дав-
ньогрецької концепції поєднання спорту та мистец-
тва. У Стародавній Греції існували унікальні пам’ятки 
мистецтва на кераміці. Давньогрецький вазопис, 
який зображує спортивні елементи, вражає і сьо-
годні. Античні греки змагалися у вмінні віршувати, 
пісенній та образотворчій майстерності, і ті номінації 
органічно входили до складу Олімпійських, Піфій- 
ських, Істмійських, Панафінейських священних ігрищ.  
І так крізь віки: спорт гартує покоління, а мистецтво 
стає особливим містком для передання його без-
межних цінностей. У ракурсі цих знань про давнину 
Конкурси мистецтв були включені до програми Олім-
пійських ігор (1912–1948 рр.). І конкурс «Олімпій- 
ська писанка» містить у своєму задумі особливу 
місію – розповісти про спорт мовою дитячої твор-
чості, наголосити на цінностях миру, дружби, пова-
ги, досконалості, чесної гри, об’єднання спортсменів 
навколо олімпійської ідеї. 

Олена Падовська: Проєкт «Олімпійська писанка» – 
явище живе й творче, адже провадиться серед 
шкільної молоді. Шість конкурсів розвивалися як 
рослина. Перший раз – проба, другий – сміливість. 
Від першого до другого конкурсу кількість писанок 
зросла в геометричній прогресії – від 32 до 143. Це 
вплинуло на нагородження. У 2012 р. відзначено 10 
учасників, а вже у 2013 – 33. Зросла кількість номі-
націй. Ми вже зрозуміли й необхідність диференцію-
вання конкурсних робіт за способом виготовлення, 
техніками і матеріалами: «традиційні техніки писан-
карства», «оздоблення бісером», «випалювання на 
дерев’яній основі», «паперопластика» та ін. Однак 
при цьому намагаємося не втратити основу, раціо-
нальне зерно «символізм», «відтворення олімпій- 
ської тематики». 

На реалізацію завжди впливали обставини. Зо-
крема й те, які установи, меценати долучалися, як 
змінювався склад журі. Від початку запланували 
поєднати спорт і мистецтво у журі. Організатори 
щорічних виставок-конкурсів залучають до справи 
щоразу більше зацікавлених, ширшає географія, 
на адресу ЛДУФК імені І. Боберського долучаються 
чудові витвори працьовитих рук і фантазії конкур-
сантів. Вивчаючи культурно-мистецьку складову 
в організації Олімпійських ігор сучасності, можна 
виокремити численні й різноманітні форми, які про-
понували організатори Ігор від кожної з країн і міс-
та-господаря. Але ніде й жодного разу за 125 років 
існування Олімпіад не була озвучена й втілена ідея 
поєднання знань школярів про Олімпійські ігри антич- 
ності та сучасний олімпійський рух із вправлянням  
у прадавній народній техніці декорування живого 
пташиного яйця як символу незнищенності людства. 
І це закономірно. Адже Писанкарство – це феномен, 
яким по праву пишається Українська Нація як своїм 
національним видом мистецтва. Тому вживлення 
ідей олімпізму в символічну орнаментальну канву 
Писанкарства є органічним. І це те, що гідно може 
презентувати Україну світові. 

Проєкт «Олімпійська писанка» потребує пере-
ходу на нові й масштабніші орбіти. Однак Конкурс 
за час свого існування набував циклічності. Випра-
цьовується алгоритм: 1. Оголошення про Конкурс. 
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2. Робота учасників над заданою темою. 3. Експо-
нування результатів творчості. 4. Відбір комісією 
призерів. 5. Церемонія нагородження переможців. 
6. Інформування про результати заходу. Коло зами-
кається, і так до наступного року. Одначе час спли-
ває. Обов’язком кожного причетного до становлення 
Проєкту має стати надання ґрунтовних підстав до 
його подальшого розвитку: 

 – наукового обґрунтування проєкту «Олімпійська 
писанка» як важливого компонента олімпійської ос-
віти;

 – юридичної визначеності, статусності процесу 
творення тематичної авторської писанки як необхід-
ної складової в загальноосвітній системі виховання 
громадянина України і всесторонньо розвинутої осо-
бистості.

Іванна Литвинець: Говорячи про зв’язок Спорту  
і Мистецтва, не забуваймо, що олімпійська освіченість 
особистості базується щонайменше на «трьох 
китах», де найважливішим компонентом є Вихо-
вання. Кожен, хто хоча б раз брав участь у творчому 
конкурсі «Олімпійська писанка», пам’ятатиме: раз 
на чотири роки увага людства звернена до Олімпій-
ських ігор – найбільшої спортивної події на планеті. 
Різноманітні програми олімпійської освіти, які реалі-
зовують на міжнародному та національному рівнях 
в різних країнах світу, як і наша, залучають дітей  
і молодь до фізичної активності у поєднанні з куль-
турою і освітою. Серед основних завдань – популя-
ризація олімпійських цінностей – дружби, поваги, 
досконалості, чесної гри. Вірю, що творчий конкурс 
«Олімпійська писанка», зустрічі з українськими дія-
чами спорту та мистецтва примножать натхнення  
в подальшому зацікавленні найяскравішими сторінка-
ми олімпійського руху загалом і українського націо-
нального спорту як його складової зокрема.
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 збУДУЙМо разоМ УкраїНУ!
(виховний захід-тренінг з патріотичного виховання)

Мета:

навчальна – розширити та поглибити знан-
ня школярів про державні символи України: гімн, 
герб, прапор; про звичаї, традиції, обряди нашого 
народу, поповнити знання семикласників історични-
ми фактами про героїчну минувшину нашої країни, 
сформувати уявлення про значення незалежності та 
волі держави для народу України; 

розвивальна – розвивати прагнення до 
збереження та примноження духовного багатства 
нашого народу, почуття громадянської гідності, на-
ціональної свідомості та самосвідомості, поняття 
про належність до рідної землі, народу, мови, історії, 
визнання духовної єдності поколінь та спільності 
культурної спадщини; сприяти усвідомленню школя-
рами спільних цінностей української нації: держав-

ного суверенітету, незалежності, територіальної 
цілісності країни;

виховна – виховувати почуття духовно ос-
мисленого патріотизму, відданості своїй Батьків-
щині; розвивати бажання брати посильну участь  
у розбудові держави, наполегливо вчитися, щоби 
принести якомога більше користі рідній Україні.

Очікувані результати:

 – школярі знатимуть тексти патріо-
тичних легенд та казок про Україну, прислів’я про 
мову, текст молитви за Україну «Боже великий, 
єдиний…», зміст казки про нашу державу «Украї-
на», державні та народні символи України, зміст 
статті 10 Конституції України, значення понять 
«громадянин» та «патріот»; 
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– школярі умітимуть виразно читати 

напам’ять вірші, співпрацювати в малих групах, 
складати пам’ятку, плести уявні віночки, виявля-
ючи творчі здібності у продовженні речень; ілюст-
рувати рядки українських пісень, урочисто викону-
вати Гімн України, брати участь в інтерактивних 
формах роботи.

Обладнання: комп’ютер, проєктор, муль-
тимедійна дошка, шаблон «будинку» та шаблони 
кам’яних брил, вікон, димар із шовковою стрічкою  
у формі диму, паперові цеглинки, макети черепиці, ві-
нок-патріот, світлини дітей, чарівна рукавичка, текст 
казки Василя Сухомлинського «Не хочемо на чужи-
ну!», зміст легенд «Україна» та «Солов’їна пісня», 
контур карти України, картки з куплетами пісень, 
квіти.

Тип виховного заходу:  
 виховна година-тренінг.

 Форми та методи роботи:

- робота в малих групах;

- виразне читання напам’ять;

- робота з прислів’ями;

- гра «Пісня в малюнку», гра «Допитливий»;

- конкурс народознавців;

- складання пам’ятки;

- вихід на моральний вибір;

- практична робота;

- рефлексія.

Застосування ІКТ: перегляд електронних 
презентацій «Українська мрія», «Діти України», 
«Міжнародний день української мови».

План заходу:

I. Вступне слово вчителя. Аргументація актуальності 
теми.

1. Організаційний момент. Емоційне нала-
штування школярів на заняття.

2. Постановка проблемного питання. Вирі-
шимо проблему разом.

3. Вихід на моральний вибір. Казка Василя 
Сухомлинського «Не хочемо на чужи-
ну!»

II. Повідомлення теми, мети заходу.

1. Формулювання очікуваних результатів.

2. Визначення кінцевого продукту прак-
тичної роботи (Тож збудуймо будинок – 
фортецю! Цим будинком для кожного ук-
раїнця стане нова Україна, рідна Вітчиз-
на, яку нам будувати разом).

III. Логічний ланцюжок розвитку проблеми (побудова 
будинку на заздалегідь підготовленому шаблоні).

 1. «Ґрунт» («Легенда про Україну», коротка 
історична довідка або перегляд електронної презен-
тації «Українська мрія») – на вибір учителя чи за по-
передньою домовленістю з учнями.

 2. «Фундамент»:

  – виразне читання віршів:  
«Ти зрікся мови рідної», «Не цурайтесь мови»;

 – перегляд електронної презентації «Міжна-
родний день української мови»;

 – творча робота в малих групах: закладан-
ня «фундаменту» з прислів’їв про мову на кам’яних 
брилах.

3. «Стіни»:

 – знайомство з легендою «Україна»;

 – творча робота в малих групах: викладання 
стін (Тризуб, Прапор, Гімн), що надійно три-
мають незалежність держави.

4. «Вікна»:

 – ознайомлення з легендою «Солов’їна піс-
ня»;

 – творча робота в малих групах. Гра «Пісня 
в малюнку».



МЕТОДИКА, ТЕОРІЯ, ДОСВІД

2021, № 1-2 (90-91)
культурно-просвітницький вісник

30
5. «Двері»:

 – гра «Допитливий»;

 – практична робота «Сплетемо віночок із 
рути-м’яти». Створення вінка-патріота.

6. «Горище»:

 – конкурс народознавців. Робота в малих 
групах «Заморочки із бочки»;

 – практична робота «Ми об’єдналися!».

7. «Димар і піч. Дах»:

 – прослуховування у грамзапису віршів  
«Я питаю в книжок», «Нехай ніхто не поло-
винить»;

 – «Таємнича чарівна скринька»;

 – дослід;

 – робота в малих групах:

а) зображення негативних людських рис,  
що виходять геть з димаря;

б) викладання печі з найкращих якостей,  
що зігріватимуть мешканців;

в) побудова даху (пошук ідей, що назавжди 
об’єднають українців).

IV. Підведення підсумків. Творча робота в малих 
групах. Створення пам’ятки «Правила українського 
виховання».

V. Рефлексія. Перегляд електронної презентації 
«Яке щастя, що я українець».

VI. Відкритий висновок «Будуймо разом Україну 
Духу, Україну Розуму, Україну Серця – навіки, до не-
скінченності, – на Радість Світам!»

Епіграф

             Будуймо разом Україну Духу,    
 Україну Розуму, Україну Серця – 

                   навіки, до нескінченності, –  
      на Радість Світам!

Перебіг заходу:

I. Вступне слово вчителя. Аргументація 
актуальності теми.

Організаційний момент. Емоційне нала-
штування школярів на заняття.

Учитель. Діти, сідайте, будь ласка, зруч-
но, прислухайтесь до звуків, що лунають у нашому 
класі, до стану вашої душі та уявіть, що кожен із нас 
має у своєму внутрішньому світі струмок чистоти. 
Цей струмок дає нам духовну силу, вміння прийма-
ти правильні рішення. Адже кожна хвилина нашого 
життя – це вибір. Вибір поведінки, вибір вчинку, ви-
бір життєвого шляху. 

Постановка проблемного питання. Вирі-
шимо проблему разом.

Пригадаймо разом слова Василя Симо-
ненка:

Все на світі можна вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину! 
(діти пояснюють зміст епіграфа).

Вихід на моральний вибір:

 – Який моральний вибір зробили герої казки 
Василя Сухомлинського «Не хочемо на чужину!».

Казка Василя Сухомлинського «Не хочемо 
на чужину!»

 У хазяїна-хлібороба завжди оброблена ве-
лика родюча нива, бо щороку сіяв він на ній пшени-
цю. Коли дозріє пшениця, скосить її хлібороб, при-
літає на стерню журавель колоски збирати. Назби-
рає вдосталь, скаже «дякую» за смачне пшеничне 
колосся і летить до своєї домівки.

Але настав важкий рік. Усе літо не було 
дощу. Ледве вкинувши колосся, пшениця засохла. 

 Прилетів знову журавель до ниви, а хлібо-
роб сидить над застиглими стеблами:

– Що ж ти тепер будеш робити, хліборобе? – 
запитує журавель.
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– Буду орати ниву і сіяти пшеницю, –  

відповів хлібороб.

Журавель не вірить, а людина справді ниву 
оре, пшеницю сіє.

 Минула зима. Настала весна. Зазеленіла 
нива. І знову трапилося у хлібороба велике горе. 
Знову за ціле літо не упала на землю жодна крапли-
на дощу. Ледь викинувши колосся, засохла пшениця. 

 Прилітає журавель до ниви, а хлібороб си-
дить над сухими стеблами:

 – Що ж ти тепер будеш робити, хлібо-
робе? – запитує журавель як і минулого 
року.

 – Буду орати ниву і пшеницю сіяти, – від-
повів хлібороб.

 – Навіщо ж ти задарма силу витрачаєш 
і зерно губиш? – говорить журавель. 
– Спечіть із пшениці хліб і з’їжте, бо по-
мрете з голоду. А потім їдьмо зі мною за 
море: там і земля родюча, і посухи не-
має.

 – Не поїдемо ми нікуди, – сказав  
хлібороб.

 – Не поїдемо ми нікуди, – сказали діти.

 – Не поїдемо ми нікуди, – сказала дру-
жина.

      – Чому не поїдете, адже у вас уже  
        два роки посуха?

 – Адже за морем – чужина, – сказав хлі-
бороб.

 – Адже за морем – чужина, – сказала 
дружина.

 – Не хочемо на чужину! – сказали діти 
плачучи.

II. Повідомлення теми, мети заходу.

Формулювання очікуваних результатів. 
Визначення кінцевого продукту практичної роботи.

Сьогодні заняття буде присвячене нашій  
Вітчизні й водночас кожному з нас.

 – Діти, пропоную переглянути пластиліно-
вий мультфільм «Твоя країна – Україна», створе-
ний учнем 11 класу Полозької школи № 2 Запорізь-
кої області Болдуратом Вадимом. 

 – Якби зібрати усі гарні слова, які мовили-
ся про любов до України, можна було б цілий палац 
із них збудувати, хоча лише зі слів, не підкріплених 
дією, нічого не збудуєш.

Результатом нашої роботи стане будинок, 
який ми збудуємо разом. Тож збудуймо будинок – 
фортецю, який стане втіленням наших уявлень 
про добробут, затишок, в якому ми житимемо  
й працюватимемо, відпочиватимемо й спілкувати-
мемося. Кажуть, що рідні стіни лікують. Але вони не 
лише лікують, а ще й додають людині впевненості, 
сповнюють відчуттям стабільності. 

 Цим будинком для кожного українця стане 
нова Україна, рідна Вітчизна, яку, діти, будувати нам 
разом!

III. Логічний ланцюжок розвитку проблеми.

1. «Ґрунт».

Довідка архітектора. Перед закладанням 
фундаменту для майбутнього будинку необхідно 
правильно обрати місце. Ґрунт має бути надійним, 
здатним витримати фундамент та майбутню спору-
ду. Таким ґрунтом для нас є історія нашої країни.

Легенда про Україну

Колись давно Бог створив народи і кожному 
наділив землю. Наші ж предки через скромність при-
йшли до Бога згодом – їм землі не дісталося. Бог  
у цей час молився, і вони не наважувались йому щось 
сказати. Стали чекати. По хвилі Бог обернувся, за-
значивши, що вони чемні, хороші. Дізнавшись, чого 
вони прийшли, запропонував їм гарну землю. «Ні, – 
відповіли наші пращури, – там уже живуть німці, 
французи, іспанці, італійці». «Ну, тоді я вам дам ту 
землю, що залишив для раю, там усе є: річки, озе-
ра, ліси, поля, корисні копалини. Але пам’ятайте, 
якщо будете її берегти, то вона буде вашою, а ні – 
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то ворога». Пішли предки на ту землю, оселилися 
і живуть до сьогоднішнього дня. А країну ту назва-
ли…Україною.

Коротка історична довідка  
(випереджувальне завдання).

Важко знайти у світі будь-який інший народ, 
який, подібно до українського, мав би таку нелегку 
і драматичну історію. Майже протягом усього свого 
існування йому доводилося вести боротьбу про-
ти чужоземного поневолення. Упродовж багатьох 
років Україна була вимушена боронити свої землі 
від нападів половецького війська, набігів турецько-
татарських орд. А починаючи з XVIII ст., Україна 
змушена була перебувати під владою чужих імперій 
(Російської й Австро-Угорської), які нав’язували ук-
раїнському народу свій побут, мову, традиції.

Учитель. Ще раз повернемося до історії на-
шої держави, до того «ґрунту», на якому будувати-
мемо наш спільний дім – рідну Україну. Адже треба 
знати історію рідної землі, бо без минулого немає 
майбутнього. Історія країни – це той «ґрунт», на яко-
му ми закладемо фундамент майбутнього.

Коротка історична довідка (випереджу-
вальне завдання).

Формування нової української нації відбу-
валося в часи визвольної війни 1648–1657 років під 
проводом Богдана Хмельницького проти Речі По-
сполитої. Наслідком війни стало заснування козаць-
кої держави – Війська Запорозького.

У ХVІІІ столітті козацька автономія була 
ліквідована російським царатом. Під час української 
революції початку ХХ століття постало декілька на-
ціональних держав: Українська Народна Республіка, 
Українська Держава, Західноукраїнська Народна 
Республіка, Кубанська Народна Республіка.

У 1919 році відбулося возз’єднання україн-
ських земель, проголошено Акт злуки. У 1922 році 
Українська республіка увійшла до складу Радян-
ського Союзу. Сучасна держава Україна утворилась 
внаслідок розпаду СРСР 1 грудня 1991 року. 

Саме тому в історії України – безліч спусто-
шливих нападів і завоювань, жорстокого пригноб-
лення та страждань, яких вона зазнала через свої 
природні багатства та миролюбність народу. Через 
те на довгому історичному шляху нашої країни було 
чимало складних і суперечливих подій, високих 
злетів і нищівних поразок. 

Любов до неосяжної Батьківщини почи-
нається з любові до рідного краю, маленької бать-
ківщини.

   Хвалюся завжди і повсюди,

                           Що я – з Донбасу,

                           Звідтіля,

                           Де найщиріші серцем люди

                           І найгостинніша земля, – 

писав про наш рідний край син донецьких степів  
Володимир Сосюра.

Хто ми? Які? Звідки? Відповіді на ці запитан-
ня ми шукаємо всюди. А може, варто прислухатися 
насамперед до голосу, що звучить у нас самих, го-
лосу із далекої-далекої давнини? 

У думах, легендах, піснях, переказах народ 
оспівав подвиги запорозьких козаків на донецькій 
землі, уславив неприступний для ворога край рідної 
землі – Савур-могилу:

           Де Савур-могила, широка долина, сизий орел 
пролітає.                 

           Славне військо, славне Запорізьке, у похід 
виступає.

           Де Савур-могила, широка долина, сизий орел 
пролітає.

           Славне військо, славне Запорізьке, як мак 
процвітає.

Тож сміливо стверджуємо:

            Ми козацького роду,

            Ми в Донбас не прийшли.
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            Гени українського народу

            Тут споконвіку жили.           

Перегляд відеоролика «Це моя Україна» 
(Наталя Бучинська).

 Перегляд електронної презентації  
«Українська мрія».

 2.«Фундамент».

Довідка архітектора. Будівництво розпо-
чинається із закладання фундаменту. Від фунда-
менту залежить міцність будови. Для фундаменту 
використовують бетон, каміння, кам’яні блоки. І ми 
також для нашого будинку закладемо фундамент, 
основу, на якій триматиметься наша Вітчизна.

Це наша рідна українська мова. Адже мова 
об’єднує нас у велику спільноту – Націю, Народ. 
Завдяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, 
психологію, національний дух українців, подолати  
національний нігілізм, відчуття меншовартості. Мова – 
 справа нашого національного престижу. Українська 
мова є державною мовою суверенної України. Про 
це записано в її найголовнішому документі – Консти- 
туції України: «Державною мовою України є україн-
ська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток  
і функціонування української мови в усіх сферах су-
спільного життя на всій території України». Людина, 
яка не знає рідної мови, історії, культури, традицій, 
стає перекотиполем без роду і племені. А «хто гор-
неться до чужого, того Бог карає, свої того цурають-
ся, в хату не пускають».   

 Якщо буде в устах наша мова згасать?

      Чи будемо з вами тоді ми народом,

      Як стихне вона в голосах?

Виразне читання напам’ять учнями класу 
вірша Віктора Баранова «Я питаю в книжок».

 
Я питаю в книжок, питаю у вас, у людей,

 Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,

Коли ми перестали гордитись, що ми – українці.

І що є в нас дума, повна власних щедрот і чеснот,

І що є у нас душа, яка ще од Байди нам в’ється,

І що ми на Вкраїні таки український народ,

А не просто юрба, що у звітах населенням зветься.

І що хміль наш – у пісні, а не в барилах вина, 

І що щедрість – у серці, а не в магазинних вітринах,

І що є у нас мова, і що українська вона, 

Без якої наш край – територія, а не Вкраїна.

Я до себе кажу  і до кожного з вас: – Говори!

Говорімо усі, хоч ми добре навчились мовчати!

Запитаймо у себе, відколи, з якої пори

Почали українці себе у собі забувати. 

Запитаймо про те, чи списати усе на буття,

Котре нашу свідомість узяти змогло так на бога, 

Що солодшим од меду нам видався час забуття

Рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога.

Українці мої! То вкраїнці ми з вами – чи як?

Чи в «моголах» і вмерти судилося нам від Тараса,

Чи в могили забрати судилось нам наш переляк,

Що знітив нашу гідність до рівня вторинної раси?

Українці мої! Як гірчать мені власні слова!..

Добре знаю, що й вам вони теж не солодкі гостинці,

Але мушу сказати, бо серце, мов свічка, сплива,

Коли бачу, як щиро себе зневажають вкраїнці.

І в мені ниє крамоли осколок тупий,

Мене дума одна обсідає і душить на славу:

Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи?

Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву?
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То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря,

І хіба не зотліє на тлю українство між нами,

Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря

Ми і досі спокійно себе почуваєм хохлами?

Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил!

Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.

Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших  
могил,  
Як не зраджена вами, зневажена вами країна. 

Творча робота в малих групах

У групах школярам необхідно записати 
на картках за формою каменів чи кам’яних брил 
прислів’я про мову та викласти їх на спільний шаб-
лон «будинку», у такий спосіб створивши «фунда-
мент».

 3.«Стіни».

Учитель. Молодці, ви добре впоралися з 
цим завданням, тепер нам треба побудувати каркас 
нашого будинку: стіни, дах. Яку функцію виконують 
стіни? 

Довідка архітектора. Стіни мають бути 
міцними, надійними, бо захищають від вітрів, бу-
ревіїв, негод та різних руйнувань. Допомагають 
мешканцям триматися разом, укупі.

Ознайомлення семикласників із легендою 
про державні символи України.

Україна

 Давним-давно жила одна дівчинка. Очі  
у неї були немов блакить неба, волосся наче колосся 
пшениці. У косу вона вплітала жовту або блакитну 
стрічку, на голові носила віночок з духмяного чеб-
рецю, запашної рути-м’яти і кетягів калини, а вми-
валася росою любистку. Дівчина любила слухати 
спів соловейка й залюбки йому підспівувала. Звали 
красуню Україною. 

Все було добре, доки не з’явився злий  
і страшний змій. Він ненавидів добрих співочих лю-

дей і хотів, щоби йому всі підкорювалися. А наша 
красуня дуже любила волю, їй подобалося бігати по-
лем і радіти сонцю. Змій підстеріг дівчинку, схопив її 
і кинув до темниці. 

Це побачив соловейко. Птах полетів і в піс-
нях розповів про лихо. Люди співчували, але не зна-
ли, як допомогти. Та знайшовся хлопець на ім’я Смі-
ливець. Він вирішив врятувати Україну. Сміливець 
та змій билися не один день і не одну ніч – сили були 
рівними. Раптом почулася чудова мелодія, що луна-
ла з темниці. Ніжний, мов шовк, спів додав парубкові 
сили. А змій не витримав такої гарної пісні – сили 
його покинули, і він упав переможений на землю. 

Сміливець і Україна покохали одне одного 
й одружилися. Згодом у них народилися три сини. 
Росли сини чесними, сміливими і дуже любили свою 
матір, готові були віддати за неї своє життя. 

Підросли вони і вирішили піти в люди та про-
славити свою матір. 

 Першим пішов старший син. Україна-мати, 
щоб син про неї пам’ятав, подарувала йому золоту 
корону з трьома промінчиками. Пішов син. Корона 
зігрівала людей, показувала дорогу до кращого жит-
тя. І назвали юнака Тризубом.

 Середньому синові подарувала мати жовто-
блакитний одяг. Своїми хорошими справами просла-
вив він свою матір. Дали люди йому ім’я – Прапор.

А там, де був молодший син, завжди звуча-
ла дзвінкоголоса пісня, тому що мати подарувала 
молодшому синові голос солов’я. І дали йому ім’я – 
Гімн. З того часу йдуть завжди поруч Тризуб, Прапор 
і Гімн, прославляючи рідну матір-Україну.

Творча робота в малих групах

   Завдання

Викласти каміння на спільному шаблоні по 
контуру «будинка», символізуючи Герб, Прапор та 
Гімн – неповторні символи нашої держави, тобто 
стіни, що надійно тримають незалежність нашої 
держави.
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(Представники від кожної з груп розповідають про 
державні символи, а потім працюють над створен-
ням стін на шаблоні).

Прапор – полотнище певного кольору чи 
поєднання кольорів, офіційна емблема держави, 
символ її суверенітету. Синьо-жовтий прапор: жов-
тий колір – колір життя, хліба і сонця; синій – колір 
неба, води і миру.

Синьо-жовтий прапор угорі –

Це також символ нашої Вітчизни.

Які чудові світлі кольори!

Діставсь цей прапор нам від сивої дідизни.

Що жовтий колір – сонця й ниви золотої…

Нива дає нам хліб святий,

Дає нам всім життя,

Як і гаряче сонце, що його зростило.

А що синій – колір неба мирного,

Блакиті ніжної і водного безмежного   
             простору,

Водички любої, яку дає природа-мати,

Завдання наше – всім її оберігати.

Наш герб – тризуб, 

Це воля, слава й сила;

Наш герб – тризуб.

Недоля нас косила,

Та ми зросли, ми є,

Ми завжди будем,

Добро і пісню

Ми несемо людям.

         

Герб – символічний знак держави, символ влади. 
Золотий тризуб зустрічався ще на монетах київ- 
ського князя Володимира Великого. У ньому відобра-
жена триєдиність життя: батько, мати, дитина, що 
символізують силу, мудрість, любов. 

Подивись уважно на свій герб – 

Ти в ньому прочитаєш слово «воля».

Важливіших нема з усіх людських потреб,

Як воля й гарна людська доля.

             Золотогривий, гордий, неповторний,
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 З зображенням триєдності життя,

Відважний, мужній батько, мудра ненька

 Й продовження життя і роду – їх дитя.

 Слова палкі, мелодія врочиста,

 Державний гімн ми знаємо усі.

 Для кожного села, містечка, міста –

 Це клич один з мільйонів голосів.

 Це наша клятва, заповідь священна –

 Хай чують друзі й вороги,

 Що Україна вічна, незнищенна,

            Від неї ясне світло навкруги.

Поняття «гімн» грецького походження (по-
хвальна пісня) – урочиста пісня, прийнята як сим-

вол державної національної єдності. Декілька пісень 
претендували на національний гімн. Це і «Заповіт» 
Тараса Шевченка, і «Вічний революціонер» Івана 
Франка, а також український церковний гімн «Боже 
великий, єдиний, нам Україну храни» на слова 
Олександра Кониського. Слова національного Гім-
ну «Ще не вмерла України…» написав у 60-х роках 
ХІХ століття відомий український поет Павло Чубин- 
ський. Музику створив композитор Михайло Вербиць-
кий. Гімн – це хвалебна пісня Батьківщині, в якій на-
род висловлює побажання бути вільним, щасливим, 
жити в достатку.

З гімну розпочинають урочисті збори, свя-
та, надзвичайні масові події, гімном їх завершують. 
Слухають і виконують гімн стоячи.
                   
                               Гімн України

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

          І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
 4. «Вікна».

Учитель. Ви чудово впоралися із таким 
складним, але важливим завданням. Та все ж чогось 
не вистачає в нашому будинку. Правильно, бракує 
вікон і дверей. 

Довідка архітектора. Вікна – це очі будинку, 
перепустка у світ. Через вікна ллється світло у нашу 
оселю, створюється душевний затишок, вікна захи-
щають нашу домівку від негоди. Вони повинні бути 
не лише надійними, а й різноманітними, створювати 
та зберігати нашу неповторність. Це наші пісні. 

Українська пісня – це бездонна душа ук-
раїнського народу, його слава, гордість. Бо пісня – 
невичерпне джерело, святиня і скарбниця.

Схили до її ніг своє чоло, її любов’ю можна 
освятиться.

Найглибше, святе одкровення душі,
Вона для людей, як для ниви дощі.
Всім рани лікує, снаги налива,
Як матері ніжної в неї слова.
Українську пісню називають солов’їною. Про 

це говорить легенда.
На фоні музики звучить легенда  

«Солов’їна пісня».
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У давнину солов’ї не жили в Україні. Вони 

літали світом, збираючи пісні для індійського царя,  
у саду якого ці птахи жили. 

Одного разу залетів соловей і в Україну. Сів 
спочити біля селянської хатини. У цей час усі були в 
полі. «Що за люди тут живуть, – подумав соловей, – 
 ні пісень, ні музики не чути?» 

Увечері люди повернулися додому, і то 
тут, то там залунали пісні. Та були вони сумними, 
бо чоловіки і жінки втомилися від тяжкої праці. Тоді 
солов’ю захотілося розвеселити їх, і він заспівав. 
Зраділи люди, забули про втому і так заспівали, що 
навіть соловей був зачарований їхніми піснями. По-
летів птах до царського саду і заспівав пісень, що 
почув в Україні. Цар втратив спокій і звелів лише 
йому співати у своєму саду. 

А наступної весни прилетіли інші солов’ї  
в Україну, щоб слухати наших пісень, і пташенят 
почали висиджувати саме на нашій землі, щоби 
вони від самого народження слухали найчарівніших  
у світі пісень.

   Творча робота в малих групах
    Гра «Пісня в малюнку»
Кожна група отримує чарівну рукавичку,  

в якій знаходить один куплет української народної 
або сучасної пісні. Завдання – ілюструвати слова 
пісні, щоб за малюнком можна було її розпізнати. 
Малюнки необхідно виконувати на шаблонах «ві-
кон» будинку, а по закінченні гри нанести ілюстро-
вані вікна-штори на шаблон будинку.

Патріотична фізкультхвилинка «Україно, 
ми твоя надія» (відеоролик).
 5.«Двері».

Учитель. Молодці, але будинок наш усе ще 
не завершено. Чого й досі бракує? (Дверей)

Довідка архітектора. Двері – це наші кон-
такти. Через двері входять і виходять гості зі своїми 
радощами й турботами. Двері – це наша перепустка 
з батьківської домівки в широкий життєвий світ. Ми 
маємо вийти у цей світ справжніми громадянами  
й патріотами власної країни.

Гра «Допитливий»
Як ви думаєте, що відрізняє громадянина 
від патріота? 

Громадянин – це людина, яка постійно 
живе в державі, користується її правами і виконує 
обов’язки, встановлені законами цієї держави! 

Який документ підтверджує належність лю-
дини до громадянства певної країни? 

Що означає слово патріот?
Патріоти – люди, які люблять свою Бать-

ківщину, готові захищати її територію, ідеали, 
працювати в ім’я розвитку та процвітання дер-
жави.

Ніколи не може бути патріотом той, хто не 
знає і не поважає символів своєї держави. Бо патріот – 
це не лише той, хто добре знає історію і культуру 
держави. Це той, хто прославив її науковими від-
криттями, хто береже кордони України, хто оспівує 
її в піснях і віршах, хто щоденно невтомно працює 
для зміцнення своєї держави, для щастя свого на-
роду, хто готовий віддати життя за світле майбутнє 
України, той, хто молиться за кращу долю нашої не-
ньки-України. 

Чи може школяр відчути себе справжнім 
громадянином своєї Вітчизни, її патріотом? Що для  
цього потрібно робити? (Головне завдання школярів – 
оволодівати знаннями, щоб у майбутньому прино-
сити користь своїй країні).

Ми говорили про Батьківщину, про державні 
символи, про її мову, про те, хто такий патріот і гро-
мадянин.

Здавна в Україні дівчата й хлопці плели він-
ки. Давайте й ми сплетемо вінок! А назвемо ми його 
вінок-патріот! Щоб в оселі було щастя, на вхідних 
дверях чи поблизу них прибивали підкову. А ми з 
вами замість підкови використаємо віночок. 

На шаблоні будинку над дверима прикріпле-
не коло, в центрі якого карта України.

Діти, на ваших столах 
є квіточки, візьміть їх, виходя-
чи до дошки, продовжте, будь 
ласка, речення: «Щоб гарне 
ім’я патріота носити, треба...».

Діти виходять до до-
шки, по черзі прикріплюють 
квіти навколо кола.
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Яким заквітчаним став наш будинок! Нехай 

ваші мрії, побажання стануть реальністю. Я пере-
конана, що кожен із вас виросте справжнім патріо-
том, а можливо, стане ще й гордістю держави! Ви 
запорука майбутнього нашої країни, її оберіг, як цей 
віночок.
 6. «Горище».

Учитель. Зверніть увагу на той простір, 
який у нас ще не заповнений, – це місце між стелею  
й дахом, воно називається горищем.

Довідка архітектора. Що в реальному житті 
зазвичай зберігається на горищі? Правильно, люди 
тримають там речі, якими в повсякденному житті 
користуються зрідка, але й не забувають про них, 
тому що ці речі зберігають пам’ять, тепло й, мож-
ливо, надію на краще. Ці речі, наче невидимі нитки, 
пов’язують людей, які мешкають в будинку, з мину-
лим, сьогоденням і майбутнім.

Це традиції, звичаї та обряди нашого народу.
 – Діти, пропоную до вашої уваги конкурс на-

родознавців.

I тур. Розминка (фронтальне опитування)

1. Чому свято Великодня не має чітко визна-
ченої дати, а святкується кожного року іншого чис-
ла? (Великдень святкується за місячним календа-
рем у першу неділю після повного весняного місяця, 
а весна починається з 22 березня, в день весняного 
сонцестояння). 

2. Що традиційно символізувала в Україні пи-
санка? Які знаки наносилися на неї і що вони озна-
чали? (Писанка – це символ всесвіту, початку життя. 
Вона виконувала роль оберега. На писанку наносили 
такі знаки: крапочки – небесні світила; безконечник – 
безперервність життя, зв’язок поколінь; смерекова 
гілочка – здоров’я, юність; колос – врожай). 

3. Коли святкують Стрітення? Поясніть на-
зву свята (15 лютого. За народною уявою в цей день 
Зима з Літом зустрічається. За християнським кален-
дарем це день, коли у храмі Діва Марія з немовлям 
Ісусом зустріли старця Симеона). 

4. Назвіть українські народні ремесла. (Гон-
чарство, плетіння з лози та соломи, вишивання, 

різьблення по дереву, ковальство, писанкарство, 
ткацтво).

II тур. Робота в малих групах. Заморочки із 
бочки»  (запитай суперника)

Перед вами бочка, в якій знаходяться карт-
ки із запитаннями. Команди по черзі дістають із 
неї одну картку і зачитують питання, адресуючи 
його суперникам. Кожна правильна відповідь додає 
команді, яка відповідає, один бал. Якщо команда 
відповісти не може, питання передається тим, 
хто запитував.

1. Назвіть один із найдавніших видів ук-
раїнського жіночого та чоловічого одягу. З чого він 
виготовлявся? (Сорочка; з полотна). 

2. Назвіть один із найдавніших головних 
уборів заміжньої українки. З чого він виготовлявся? 
(Намітка; з тонкого серпанку). 

3. Який ви знаєте український нагрудний жі-
ночий одяг? (Корсетка, юпка, кептар).

4. Який ви знаєте український жіночий стег-
новий одяг? (Запаска, плахта, літник). 

5. Який ви знаєте український чоловічий 
верхній одяг? (Жупан, керея, кожух, кунтуш, свита, 
сердак).

6. Які ви знаєте українські жіночі прикраси? 
(Намисто, дукачі, сережки, ґердани, селянки). 

7. Яке значення мав український віночок? Які 
ви знаєте віночки? (Оберіг; купальський, весільний, 
святковий).

8. Яке значення мав пояс? (Оберіг, ознака 
заможності та моралі – без пояса не виходили на 
люди).

9. Що символізувала коса? (Честь дівчини).
10. Які стрічки вплітали дівчата в косу? Що 

символізували вони? (Біла – дівчині ще не виповни-
лося 16 років; зелена – вільна; червона – має паруб-
ка; блакитна – сирота).

11. Коли святкували свято Катерини? Що 
воно означало? (7 грудня; свято Дівочої долі).

12. Що ви знаєте про свято Андрія? (Відзна-
чалося 13 грудня. Відоме обрядом «кусання калити»).

13. Що таке кутя? Що вона символізує? Як 
ще вона називалася? (Обрядова різдвяна страва з 
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пшениці, меду, горіхів; символ поминання предків; 
коливо).

14. Що таке медовий шулик? Коли його го-
тували? (Корж з маком і медом; готували 14 серпня 
на Маковія). 

15. Яке зілля слугувало оберегом від відьом 
та русалок? (Полин).

16. Який птах за старовинними віруваннями 
українського народу приносить щастя в дім і роди-
ну? (Лелека).

17. Який птах прилітає першим в Україну  
і вважається провісником весни? (Жайворонок).

18. Коли святкують Благовіщення? Що озна-
чає це слово? (7 квітня; «блага вість» про народжен-
ня Ісуса Христа).

19. Яку страву варили козаки на знак 
перемир’я з ворогами? (Кашу).

20. Яка улюблена страва запорожців могла 
замінити їм у походах їжу і пиття? (Саламаха).

21. На яке свято вогонь і вода були здатними 
очищати людей? (Івана Купала).

22. На які свята вода мала цілющі властиво-
сті? (Обливний понеділок – останній понеділок пе-
ред Різдвом, Водохреща – 19 січня, Стрітення – 15 
лютого).

23. Назвіть українські народні пісні, де згаду-
ються улюблені народом птахи та тварини. («Ой чий 
то кінь стоїть?», «Летіла зозуля»).

24. Назвіть українські народні пісні, в яких 
згадуються рослини – символи України. («Ой під ка-
линою», «Туман яром», «Ой вербиченько»).

Практична робота «Ми об’єдналися!»

Заздалегідь школярам було запропонова-
но принести свої фотографії (обличчя з посміш-
ками). Отже, той, хто дає правильну відповідь, 
прикріплює свою світлину на стіни шаблону буди-
ночка. Одна команда – праворуч від вхідних дверей, 
друга команда – ліворуч від вхідних дверей, третя – 
над дверима. Якщо хтось не приніс фотографію, 
може домалювати своє обличчя. Хто не дав жодної 

відповіді, теж має право прикріпити фотографію 
чи домалювати обличчя. 

 – Діти, погляньте: фотографій так ба-
гато, що межі між командами зникли і утворилося 
єдине ціле. Ми об’єдналися!
 Тож усі народи, що живуть в Україні, яка є 
нашою спільною домівкою, мають бути такими ж 
дружними, як і ми.

Вірмо, що територіальна цілісність Украї-
ни, скріплена кров’ю, навіки залишатиметься непо-
рушною. А ми маємо бути свідомі того, що лише  
в єдності дій та соборності душ можемо досягти ве-
личної мети – побудови економічно й духовно бага-
тої, вільної, демократичної України, якою пишати-
муться нащадки.
   Не ділімо цю землю,
   Не ділімо це небо,
   Не ділімо хатини
   Й сім’ї не ділімо!
   Бо ми – браття, єдині
   В українському слові,
   В українськім корінні,
   В українській любові!

7. «Димар і піч. Дах».

 Учитель. Продовжуємо будувати будинок. 
Чого ще бракує нашому будинку? (Димаря, печі). 
Яку роль виконує димар у будинку?

Довідка архітектора. Через димар вихо-
дить дим, шкідливий для життя й здоров’я людини. 
У будинку є піч, що зігріває його мешканців; тепло 
залишається у приміщенні, поруч із людьми, а все 
шкідливе (чадний газ) виходить назовні. У взаєми-
нах між людьми (мешканцями нашої країни) повин-
но статися те ж саме, гарне. Те, що об’єднує, варто 
зберегти, а погане, негативне, те, що роз’єднує, від-
кинути, забути, вибачити.

Прослуховування  у грамзапису вірша Вік-
тора Баранова «Я питаю в книжок».

Учитель. Рідна наша Україно! За що заслу-
жила ти собі таку долю? Чому ж це так? Уся твоя іс-
торія – це історія кривавої боротьби за тебе ж, за те, 
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щоби була ти не чиєюсь наймичкою, а собою – чуй-
ною та дбайливою матір’ю для своїх дітей, щедро  
і тепло пестила їх, це історія боротьби, в якій клали 
голови кращі уми твої, таланти і бранці. За які прови-
ни змушена ти тепер виборювати свої знамена й піс-
ні? Ти ж ніколи не була завойовницею, не зазіхала 
на чужі землі, а лиш боронила свою від нападників.
 Східна і Західна Україна – це не лише різ-
ні географічні зони. Це різні історії одного і того ж 
народу, який знаходився десятиріччями під впли-
вом Польщі, Австрії, Росії. І тепер знайшлися ті, хто  
залякує східних українців бандерівцями, а західних – 
москалями. Але ви маєте розуміти, що жодних 
протиріч між Західною і Східною Україною не існує  
й існувати не може:
  Нехай ніхто не половинить,
                          Твоїх земель не розтина,
                          Бо ти єдина, Україно,
                          Бо ти на всіх у нас одна!
                          Одна від заходу до сходу
                          Володарка земель і вод – 
                          Ніхто не ділить хай народу,
                          Бо не поділиться народ!
                          О Господи, Небесний Отче,
                          Зміцни нас! Виведи з імли!
                          Жадання сповнивши пророче – 
               Єдиномишліє пошли!
 До свого роду звертається народ  
у пісні «У полі калина»:
 Не цураймося, признаваймося,
 Небагацько нас є.
  – Тож будемо, діти, любити свою землю, 
свою державу, єдину для всіх і неподільну.

«Таємнича чарівна скринька»
Учитель ставить на стіл скриньку.
 – Діти, у мене на столі чарівна скринька. У ній 

зараз знаходиться найцінніший скарб України. Прав-
да ж, цікаво? Хто з вас хоче побачити його, може 
зазирнути. (Діти по черзі зазирають до скриньки).

 – То кого ж ви побачили у чарівній скриньці? 
(Діти називають себе, бо на дні скриньки – дзеркало).

 – Так, у чарівній скриньці ви побачили кожен 
себе. 

Висновок: діти – найцінніший скарб нашої 
країни!

 – Скориставшись законами її Величності 
Хімії, спробуємо з’ясувати, якою ж має бути душа не 
лише дитини, а й кожного дорослого українця.

Дослід
У склянці прозора рідина – луг. Уявіть собі, 

що це людська душа – чиста, незаплямована ні 
обманом, ні злом, ні жорстокими вчинками. Та ось 
щось сталося з людиною – і вона скоїла злий вчи-
нок (учитель капає по крапельці фенолфталеїн), 
вода стає рожевого кольору, дедалі темнішого, 
потім – ще щось недобре, погане, поступово душа 
темніє, їй важко, вона страждає. Не витримавши цих 
душевних мук, людина знову починає творити добро 
(у розчин по крапельці додається будь-яка кислота,  
і він знову стає чистим, прозорим). І… сталося диво – 
душа поступово очистилася, стала доброю, щирою 
і красивою!
   

Робота в малих групах
На даху шаблону будиночка викладено ди-

мар із кольорового паперу із прикріпленою до нього 
шовковою стрічкою сірого кольору, стрічку розкла-
дено у формі кілець (дим).

1-ша група на паперових стрічечках запи-
сує негативні людські риси і викладає їх теж у фор-
мі диму, що виходить з димаря геть.

2-га група на паперових цеглинках записує 
найкращі якості та риси людини і викладає їх на 
шаблоні печі, що має зігрівати мешканців.

3-тя група на паперових макетах черепиці 
записує ті риси, якості, умови, що мають навіки 
об’єднати усіх українців, і викладає на шаблоні дах 
спільного будинку для усіх українців.
IV. Підведення підсумків.

Учитель. Дорогі діти, внаслідок копіткої праці 
ми разом збудували будинок – фортецю, яка стала 
втіленням наших уявлень про добробут, затишок, 
будинок, в якому ми житимемо й працюватимемо, 
відпочиватимемо й спілкуватимемося. 
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 Тож нехай таким будинком для кожного ук-
раїнця стане наша країна, рідна Вітчизна, яку, діти, 
вам у подальшому житті будувати  разом!

Робота у малих групах

А щоб жити було затишно, пропоную сформу-
лювати правила виховання громадянина – справж-
нього патріота власної держави.

Діти працюють у групах, а згодом ство-
рюють спільну пам’ятку.
  Пам’ятка «Правила українського 
виховання»
     1. Будь свідомим громадянином України, гордим, 
що ти українець.

2. Поважай і люби свій народ, свою землю, іс-
торію й культуру.

3. Цінуй честь української символіки, знай Гімн 
України і достойно його виконуй.
4. Шануй пам’ять своїх предків і тих, хто поліг  

у боротьбі за волю України.
5. Люби своїх братів, сестер, поважай  

старших.
6. Підтримуй українські звичаї й традиції своєю 

участю в них.
7. Виховуй себе ввічливим, культурним, гра-

мотним і сильним.
8. Гідно поводься у громадських місцях, на 

вулиці, не забувай, що ти представник ук-
раїнської нації.

9. Поважай культуру, звичаї і мову наших на-
родів.

10.  Будь упевнений: мати й Україна – то най-
святіші слова.

Я – українець!
 Добрий господар, вірний заповітам  

батьків і дідів наших, славний захисник 
свого роду і Вітчизни.

Я – українка!
 Вигодувана і випестувана материнською
 піснею, бабусиною казкою. Понад усе  

в житті люблю лагідну й щиру нашу 
мову, отчий край, де я живу, рідну мою 
Україну.

V. Рефлексія. 

 – Діти, чи виправдалися ваші очікування?
 – Чи цікаво вам було будувати будинок?
 – Чи впевнені ви у тому, що наша держава 

має бути схожою на побудований нами будинок?
 – Чи затишно вам було пліч-о-пліч співпра-

цювати у групах?
 – Де, коли, в яких умовах вам знадобляться 

знання та вміння, отримані сьогодні?
 – Що було найлегшим під час заняття?
 – Які види роботи видалися найцікавішими?
Діти, нехай слова, котрі ви чули сьогодні, 

пустять глибоке коріння у ваших серцях, щоб завж-
ди ви пам’ятали і пишалися тим, що ви українці.

Тож повторімо разом: «Яке щастя, що я 
українець!»

Учитель. Діти, ці слова можуть із гордістю 
повторити як ваші однолітки, так і учні інших класів, 
які теж докладають зусиль і вносять часточку в ста-
новлення нашої держави. Вони із задоволенням бе-
руть участь в інсценівках, патріотичних конкурсах, 
вікторинах, конкурсах малюнків, народних святах, 
готують цікаві обряди, співають українських пісень 
і виконують запальні народні танці. Пропоную вам 
переглянути презентацію, на слайдах якої ви не 
лише впізнаєте себе, а й побачите інших учнів нашої 
школи.

Перегляд електронної презентації «Діти 
України».

VI. Відкритий висновок. 
«Будуймо разом Україну Духу, Україну Ро-

зуму, Україну Серця – навіки, до нескінченності, – 
на Радість Світам!»

Бикова Валентина Григорівна,
                       класний керівник 7 класу

                                                 Білицької ЗОШ І–ІІІ 
ступенів №10

                                                         Добропільської 
міської ради
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МетоДичНі рекоМеНДації
Для орГаНізаторіВ  

ПатріотичНих треНіНГіВ 
В НароДНих ДоМах отГ

П
атріотизм як духовно-моральна цінність зав- 
жди був пріоритетним завданням функціо-
нування держави, становлення суспіль-

ства, розвитку особистості. У зв’язку із цим актуаль-
ності набуває проблема виховання у юних громадян 
патріотизму як почуття належності до країни, україн- 
ського народу, гордості за державу, відповідальності 
за її долю.

Питання патріотичного виховання особливо 
актуалізувалося сьогодні, після подій на Майдані, 
анексії Криму, тривалого збройного конфлікту у схід-
них регіонах нашої держави. Відтак постала потреба 
переосмислити проблему патріотизму.

Патріотизм – це безумовне за походженням 
і високосмислове за духовно-моральною міркою по-
чуття – цінність. Метою патріотичного виховання на 
сучасному етапі є становлення громадянина-патріо-
та, готового самовіддано розбудовувати Україну як 
суверенну, незалежну, демократичну, правову, со-
ціальну державу, забезпечувати її національну без-
пеку, сприяти громадянському миру і злагоді в су-
спільстві. У змісті патріотичного виховання доцільно 
зосередитися на оволодінні зростаючою особисті-
стю такими патріотичними цінностями, як любов до 
рідної землі, держави, родини, народу; формуванні 
національної ідентичності й водночас толерант-
ного ставлення підростаючого покоління до інших 
народів, культур і традицій, виховуванні почуття 

духовної єдності населення усіх регіонів України, 
спільності його культурної спадщини та майбутньо-
го. Головним пріоритетом сучасного патріотичного 
виховання має стати вироблення переконаності уч-
нів, що сила українців в їхній єдності. Лише завдяки 
почуттям національної єдності, злагоди, миролюб-
ності можна зберегти Україну. 

Серед інноваційних форм просвітницької ро-
боти з питань національно-патріотичного виховання 
важливу роль відіграють тренінги.

Тренінг – це навчання, тренування, вихован-
ня; сукупність групових методів формування умінь 
і навичок самопізнання, спілкування та взаєморо-
зуміння людей у групі; ефективна форма опануван-
ня знань.

Тренінги бувають: психологічні, соціально-
психологічні, тематичні, або соціально-просвітниць-
кі, навчальні, бізнес-тренінги.

Тренінг і традиційні форми навчання:

Традиційне викладання – це односторонній 
потік інформації від викладача до слухачів; викладач 
вважається носієм знань. Викладач навчає людей. 
Слухачі пасивно сприймають матеріал.

Складно впродовж тривалого часу підтриму-
вати увагу та інтерес до одноманітної форми діяль-
ності. Переважно одна людина говорить протягом 
довгого періоду.
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Тренінг – це інтерактивний обмін інформа-

цією в обох напрямках між тренером і учасником та 
між самими учасниками; знання і досвід учасників 
визнаються і цінуються.

Педагог-тренер допомагає навчатися, спри-
ймати інформацію. Учасники відчувають свою при-
четність до процесу навчання, відповідальність за 
результати. Всі учасники мають можливість вільно 
висловлювати свої думки.

Сутність правил тренінгової роботи

Необхідно говорити від свого імені. Вислови 
на зразок «Всі так думають» не несуть конкретної 
інформації, найчастіше не відповідають дійсності. 
Тому їх застосування на тренінгу вважається помил-
кою. Необхідно користуватися такими висловлюван-
нями: «Я вважаю», «Я так думаю», «На мій погляд» 
та ін.

Правила добровільної активності

Якщо для виконання якогось завдання тре-
неру потрібна особлива участь когось із учасни-
ків, присутні мають право пропонувати лише свою 
кандидатуру. Визначення міри власної активності  
в тренінгу є обов’язковою умовою.

Конфіденційність

Усі учасники зобов’язуються у власних інте-
ресах залишати у своїй групі і не виносити за її межі 
особисту інформацію, яка може бути оприлюднена 
учасниками іншої групи.

Вимоги до формування групи:

- не рекомендується включати до тренінгової групи 
осіб, які мають порушення психічного здоров’я, а та-
кож тих, хто відчуває свою непридатність до роботи 
в групі;

- рекомендується формувати групу, враховуючи 
принципи однорідності її членів за професійним 
складом, дітей шкільного віку;

- найбільш оптимальний варіант – участь у тренінгу 
незнайомих між собою людей.

Методичні прийоми, або базові 
методи: міні-лекції; вправи; дискусії; вік-
торини; рольові ігри; кросворди; команд-
на робота; методи аналізу практичних 
ситуацій; перегляд тематичних відеоро-
ликів.

Завдання патріотичного тренінгу: 
поглиблення у слухачів знань про патріо-
тизм як суспільну та особистісну цінність; 
якості людини-патріота; значення патріотич-
ного виховання дітей та учнівської молоді 
в умовах модернізаційних суспільних змін; 
основні тенденції та зміст патріотичного ви-
ховання особистості; підходи до виховання 
громадянина-патріота; форми і методи пат-
ріотичного виховання старшокласників; зна-
чення тренінгу як ефективної форми патріо-
тичного виховання дітей та молоді.

Мета патріотичного тренінгу: розши-
рити та поглибити знання школярів про дер-
жавні символи України: гімн, герб, прапор; 
про звичаї, традиції, обряди нашого народу; 
поповнити знання про героїчне минуле на-
шої країни, сформувати уявлення про зна-
чення незалежності України.

Тренінг «Патріотизм як суспільна 
та особистісна цінність»

14.00–14.30. Відкриття. Відеокліп 
«Моє ім’я Україна». Представлення тренера 
і організатора тренінгу. Презентація мети, зав- 
дань та особливості патріотичного тренінгу. 
Групова світлина на згадку.

14.30–15.00. Знайомство (самопре-
зентація) – Хто я? Яку організацію представ-
ляю? Чому я тут?

15.00–15.20. Перегляд та обгово-
рення соціального відеоролика «Україна  
у серці».

15.20–15.40. Інтерактивна лекція 
«Проблема патріотизму в сучасному осмис-
ленні».
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15.40–16.00. Керована дискусія 

«Патріотизм як цінність та консолідуюча ос-
нова нації» (Питання – відповіді).

Подаємо вправи до патріотичного 
тренінгу.

Вправа «Патріотичне кредо»

Мета: ознайомлення учасників з іс-
торичними подіями та відомими постатями, 
які зробили вагомий внесок у розвиток ук-
раїнської історії, культури та суспільно-полі-
тичної думки; розвивати патріотичні почуття 
на прикладі життя та діяльності відомих ук-
раїнців.

Вправа складається з трьох етапів.

Перший етап. Відомі постаті, пов’язані 
з українським державотворенням.

Тренер інформує про видатні постаті 
(державні діячі, митці, науковці), які зробили 
вагомий внесок в історію України й закарбу-
валися в пам’яті українців: Богдан Хмельни-
цький, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Євген Ко-
новалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, 
Герої Небесної Сотні, АТО та ООС, Тарас 
Шевченко, Іван Франко, Андрей Шептиць-
кий, Михайло Грушевський, Леся Українка, 
Олесь Гончар, Василь Симоненко, Василь 
Стус, Алла Горська, В’ячеслав Чорновіл…

Другий етап. Цитати відомих постатей.

На другому етапі виконання впра-
ви відбувається обговорення учасниками 
тренінгу підібраних тренерами цитат відомих 
постатей, що презентують сутність складо-
вих патріотизму.

Михайло Грушевський: «Тепер наше 
гасло – самостійність і незалежність»; «За-
вдяки історичній пам’яті людина стає осо-
бистістю, народ – нацією, країна – держа-
вою»; «Доки народ живе, живе і його мова».

Пилип Орлик: «Народ завжди має 
право протестувати проти гніту»; «Кожна 
держава складається і стверджується непо-
рушною цілістю кордонів».

Олесь Гончар: «Дякую Богові, що 
дав мені народитися українцем»; «Найбіль-
ша перемога – це та, яку здобуваєш над са-
мим собою».

В’ячеслав Чорновіл: «Дай, Боже, нам 
любити Україну понад усе сьогодні – маючи, 
щоб не довелося потім гірко любити – втра-
тивши»; «Україна починається з тебе»; «Не-
має в нас бандерівців та москалів, східних  
і західних. Всі ми – народ України».

Василь Сухомлинський: «Патріо-
тизм починається з колиски. Не може бути 
справжнім сином своєї Вітчизни той, хто не 
став справжнім сином матері і батька».

Андрей Шептицький: «Я українець 
з діда-прадіда»; «Правдивий патріотизм не 
є нічим іншим у своїй суті, як правдивою 
любов’ю до ближнього»; «Християнин має 
любити усіх людей, але й не перешкоджає, 
що найпершою любов’ю має любити свою 
родину і свою вітчизну».

Третій етап. Моє патріотичне кредо.

На заключному етапі виконання 
вправи учасники тренінгу визначають власні 
патріотичні кредо і презентують їх усім.

Приклади патріотичних кредо: 
«Батьківщина – це я», «Козацькому роду 
нема переводу», «Учітесь, читайте, і чужому 
научайтесь, і свого не цурайтесь…», «Єд-
найтеся, брати», «Я мрію, щоб українська 
вся родина була щаслива і єдина», «Людина 
народжується для добра і любові», «Україна 
у нас одна», «Згода дім будує, а незгода – 
руйнує», 

«Віддай усе, що взяв, і освятись.

Ще більше, ніж узяв, зумій віддати.
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Стоїть на видноколі світла Мати – 

У неї вчись» (Б. Олійник)

Вправа «Сенкан»

Завдання: скласти сенкан (вірш, що 
складається з п’яти рядків) патріотичної те-
матики. Назва «сенкан» походить від фран-
цузького слова «п’ять».

Композиційна структура сенкану:

- перший рядок має містити слово, яке позначає 
тему (зазвичай це іменник);

- другий рядок – це опис теми, який складається з 
двох слів (два прикметники);

- третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і скла-
дається з трьох слів (це дієслова);

- четвертий рядок є фразою, яка складається з чо-
тирьох слів і висловлює ставлення до теми;

- п’ятий рядок складається з одного слова – синоніма 
до першого слова, в ньому висловлюється сутність 
теми, ніби робиться підсумок.

Приклади сенканів:

1. Патріот

Сміливий, справжній,

Любить, зберігає, примножує.

Сповна віддані своїй батьківщині.

2. Громадянин

Україна,

Сильна, незалежна,

Єднає, захищає, гарантує.

Це наша спільна держава

Мати.

3. Захисник

Безстрашний, хоробрий

Боронить, допомагає, перемагає.

Приклад для кожного громадянина.

Герой.

Практична робота: для прикла-
ду візьмемо слово «патріот». Завдання 
полягає в тому, щоби навпроти кожної 
літери записати ті слова, які асоціюють-
ся у вас із поняттям «патріот»:

П – (це людина) пожертвує своїм 
життям; …

А – активна; …

Т – турботлива; …

Р – роботяща; …

І – ініціативна; …

О – обізнана; …

Т – толерантна…

Узагальнення практичної роботи

Отже, патріот – це… особистість, 
у якої в її «Я – духовному» відсутні такі 
негативні риси, як зневага, заздрість, 
жадібність, зверхність, брехливість. 
Тому кожен повинен постійно працювати 
над собою, щоби негативні риси зникли з 
його внутрішнього світу. Ви повинні бути 
достойними громадянами України. Ви – 
запорука майбутнього нашої держави, її 
оберіг. Від вас залежить її майбутнє.

Наступне завдання полягає  
в тому, щоби згадати закінчення прислів’я 
та дати своє тлумачення.

«Жити – …(вітчизні служити»).

«Батьківщина-мати… (умій за 
неї постояти»).

«Козацькому роду… (нема пере-
воду»).

«Учітесь, читайте, і чужому на-
учайтесь, і … (свого не цурайтесь»).
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«Де народився – там і … (згодився»).

Анкета «Що для тебе означає 
поняття «патріотизм»?

Патріотизм – це …

– відмова від еміграції;

 – дотримання законів;

  – рідна мова;

– вишиванка на свята;

– активна участь у виборах;

– інші відповіді.

Оберіть лише одну відповідь (обговорення 
результатів).

Вправа «Патріотичний  
кросворд»

Кросворд «Конституція –  
основний закон держави».

1. По горизонталі: Назвіть прізвище ук-
раїнського політичного, державного і військового 
діяча, Гетьмана Війська Запорозького, одного із 
упорядників «Договорів і постанов…» – конституцій-
ного акта, який називають «першою у світі Консти-
туцією».

2. Яка назва установленого найвищим орга-
ном державної влади загальнообов’язкового прави-
ла, що має найвищу юридичну силу?

3. Хто є Верховним Головнокомандувачем 
Збройних сил України, згідно з Конституцією України?

4. Хто був великим князем Київським, за часів 
якого укладено збірник законів «Руська Правда»?

5. Який документ визначає завдання, струк-
туру, функції та порядок діяльності установи та ор-
ганізації?

6. Той, хто захищає чиї-небудь громадянські 
права?

7. Президент, при якому було прийнято Кон-
ституцію України.

8. Сукупність державних органів, що займа-
ються судочинством.

Відповіді до кросворда по горизонталі:

1. Орлик. 2. Закон. 3. Президент. 4. Ярослав. 
5. Статут. 6. Правозахисник. 7. Кучма. 8. Юстиція.

Руханка «Галерея образів»

Мета: запобігання м’язового та психоемо-
ційного напруження.

Завдання: «увійти в образ», обіграти його хо-
дою, мімікою, жестами. Доцільно обирати образи на 
розсуд організаторів тренінгу.

Наприклад, пройдіться так, начебто ви по-
важний гетьман, молодий джура, військовий  
Збройних сил України, учитель історії, який із  
захопленням пояснює нову тему, найкращий  
танцюрист гопака.

Інформаційно-методична робота в клубних 
установах щодо значення тренінгових технологій 
для ефективного національно-патріотичного вихо-
вання, яке за допомогою «потужного позитивного 
емоційного занурення» має пробудити в дитини чи 
молодої людини почуття цінності патріотизму.

Тренінги відкривають нові можливості для 
ефективної взаємодії тренера і учасника: тренер 
стає наставником саморозвитку учасника, провід-
ником в інформаційному просторі, а учасник, своєю 
чергою, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної 
життєдіяльності, набуває особистісних компетент-
ностей.

Людмила Антончик, 
методист з питань 

національно-патріотичного виховання
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Не зМоВкаЄ баНДУра  
Юрія сіНГалеВича

(до 110-ї річниці від дня народження бандуриста)

Н
ещодавно громадськість Львівщини вша-
нувала пам’ять визначного бандуриста 
Галичини Юрія Сінгалевича, відзначивши 

110-ту річницю від дня його народження. Відомо-
го митця вже давно немає серед нас, але пам’ять 
про нього живе з-поміж сучасників. Ініціаторами 

відзначення ювілею знаного кобзаря-бандури-
ста, актора, скульптора, художника виступили 
ГО «Опілля» (голова – Василь Лаба), Львівське 
обласне відділення Національної спілки кобзарів 
України (голова – Л. Посікіра), відділ культури 
Бібрської ОТГ, Бібрська музична школа, Львівська 
обласна організація Всесвітнього жіночого това-
риства імені Олени Теліги. 

Бандуристи помолилися на могилі  Юрія Сінга-
левича та його дружини Наталії на Личаківсько-
му кладовищі у Львові 25 травня 2021 р., в день 
його народження. Парастас відслужили о. Микола 
Коваль, декан, парох Церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці УГКЦ м. Бібрка, о. Володимир, парох 
Церкви Чесного Хреста УГКЦ с. Підгородище та 
студит о. Петро Церкви Святого Михайла УГКЦ  
у Львові. 

Після громадської панахиди зі спогадами висту-
пили голова ГО «Опілля» Василь Лаба, заступ-
ник голови з гуманітарних питань Бібрської МТГ  
п. Оксана Довгаль, директор Бібрецької музичної 
школи п. Іван Герчаківський, начальниця відділу 
культури Бібрецької ОТГ п. Л. Сурмач, бандури-
сти Т. Шаленко, О. Баглай, Р. Дробот, Т. Дороць-
кий, кобзарознавиця Д. Ковальчук (Жеплинська), 
уродженець с. Романів П. Кравець.
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То хто ж такий Юрій Сінгалевич, який зібрав таку 

численну громаду?

Народився Юрій Сінгалевич 25 травня 1911 року 
в с. Романів, що неподалік Бібрки на Львівщині. 
Батько Юрія – Олександр – працював урядником 
на пошті, згодом в Бережанах, де невдовзі за-
хворів і помер. Мати після смерті чоловіка пере-
їхала в Мединичі, де мешкав її брат. Юрко в цей 
час жив у бурсі Львова. 

Закінчивши Львівську Академічну гімназію і «ек-
стернівку» (1925–1933), Юрій Сінгалевич розпочи-
нає роботу в Кредитному банку у Львові, згодом – 
в редакції газети «Діло» та розпочинає кобзарську 
діяльність, виступаючи як соліст-бандурист. Він 
не лише пропагує кобзарське мистецтво, у той 
час ще мало відоме в Галичині. Особисто набирає 
учнів і згодом виступає не лише як соліст-банду-
рист, а й разом зі своїми учнями та побратимами – 
Федором Якимцем, Степаном Ганушевським, Сте-
паном Малюцою, Зиновієм Штокалком, Семеном 
Ластовичем-Чулівським, Володимиром Юркеви-
чем та іншими. 

У репертуарі – історичні пісні, побутові, жартів-
ливі, інструментальні твори у власних обробках, 
кілька історичних народних дум. Свої концертні 
виступи Ю. Сінгалевич супроводжував бесідою 
про кобзарство. Організовував щорічні концер-
ти, присвячені Т. Шевченку, на яких виступав сам  
і у складі ансамблів чи капел бандуристів, якими 
керував.

У цей період Юрій Сінгалевич багато подоро-
жує Галичиною. Маестро запрошують виступати 
по радіо у Львові, а згодом й у Варшаві, звідки 
його виступи транслюють по всій тодішній Польщі. 
У 1930-х роках вийшла грамплатівка із записом 
творів у виконанні Ю. Сінгалевича.

У 1944 році Ю. Сінгалевич створив у Львові 
першу капелу бандуристів, яка згодом стала по-
пулярною. Працював також у Ляльковому театрі, 
був здібним скульптором, актором, педагогом. 
Його першими учнями були відважні хлопці, пат-

ріоти з околиць Щирця – Володимир Хомик та 
Зенон Семків (обидва загинули в 1941 р.), Андрій 
Мота та інші. У Юрія Сінгалевича навчались зго-
дом визначні бандуристи – Олег Гасюк, Михайло 
Табінський, Марія-Лілія Ваврик – Феньвеші, Ярос-
лава Дарманчук – Онуферко, Володимир Проник, 
Богдан Жеплинський, Юрій Данилів, Володимир 
Дичак та інші. Юрій Сінгалевич разом із майстром 
Гнатовським випускає серію бандур власної кон-
струкції (з двома головками) для своїх учнів, учас-
ників капели, яка працює при Львівському Будин-
ку народної творчості (вул. Короленка), а також на 
замовлення.

Капела бандуристів при Львівському Будинку 
народної творчості, якою керував Юрій Сінгале-
вич, часто виступала у Львові та за його межами. 
Він підтримував зв’язки з націоналістичним підпіл-
лям, виступав з лекціями-концертами. Невдовзі 
почались переслідування бандуристів та керівни-
ків капел.

28 липня 1947 року, повертаючись з концертної 
поїздки, Юрій Олександрович Сінгалевич потра-
пив в автомобільну катастрофу, внаслідок якої 
загинув.

Похований Юрій Сінгалевич на Личаківському 
цвинтарі у Львові.

Після загибелі чоловіка дружина Наталія та 
майже усі його учні були репресовані та заслані 
в Сибір.

Чимало учнів Юрія Сінгалевича стали не лише 
визначними бандуристами, а й організаторами та 
керівниками ансамблів та капел бандуристів на 
Львівщині та далеко за її межами. Так, Олег Га-
сюк створив капелу бандуристів при Львівському 
політехнічному інституті та Львівському Будинку 
вчителя. Будучи репресованим, він організував 
ансамбль бандуристів на засланні в гулагівській 
Інті.

Учень Ю. Сінгалевича Юрій Данилів у 1953 р. 
створив ансамбль, а згодом капелу бандуристів 
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«Карпати» при Львівському відділенні Українсько-
го товариства сліпих (УТОС), яка стала професій-
ною і користується популярністю і зараз.

Разом із братом Романом Богдан Жеплинський 
створив капелу бандуристів-каторжан у Томській 
області, а відтак керував капелою бандуристів 
«Дністер» в м. Новий Розділ Львівської області та 
капелою «Заспів» у Львові.

Учень Юрія Сінгалевича Володимир Дичак ор-
ганізував у Львові капели бандуристів «Галичан-
ка» і «Дзвіночок», якими керував та багато висту-
пав не лише в Україні, а й за кордоном. Широкої 
популярності набула також відома капела бан-
дуристів, створена ученицею Юрія Сінгалевича 
Лілією-Марією Ваврик – Феньвеші в м. Золочеві 
Львівської області.

Завдяки Юрію Сінгалевичу та його учням на 
Львівщині, а згодом й в усій Галичині кобзарське 
мистецтво досягло надзвичайної популярності, 
що сприяло справжньому його відродженню.

З 1991 року, на честь славного кобзаря-банду-
риста, Національна спілка кобзарів України про-
водить у Львові традиційні кобзарські фестивалі  
ім. Юрія Сінгалевича.

Вшановуючи видатного бандуриста й відзна-
чаючи його ювілей, згідно з рішенням Бібрської 
міської ради, Бібрській музичній школі присвоєно 
ім’я Юрія Сінгалевича. Урочистості відбулися  
у цій музичній школі 27 травня 2021 року. До цього 
важливого заходу старанно готувалася громада 
вчителів та учнів Бібрської музичної школи. Ство-
рюючи сценарій дійства, були запрошені почесні 
гості зі Львова. 

І ось у вщент заповненій залі музичної школи, з 
благословення о. Михайла Коваля розпочинаєть-
ся довгоочікуваний концерт. Про геральдику роду 
Сінгалевичів розповів учитель ЗЗСО І–ІІІ ст. с. Ро-
манів Ярослав Іванишин. Викладач класу бандури 
цієї школи Віра Мурська стала автором сценарію 
дійства, яке розгорнулося на сцені. Розповідь про 
життя та творчість Юрія Сінгалевича переплітала-

ся музичними номерами у виконанні учнів класу 
бандури. Юрій Сінгалевич, якого згадували у цей 
час, символічно передавав естафету новому по-
колінню бандуристів.

З привітаннями до учасників заходу звернули-
ся гості зі Львова – завідувачка відділу народної 
творчості КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, заслужена праців-
ниця культури України О. Дуляба, членкиня На-
ціональної спілки кобзарів України, членкиня НТШ 
Д. Ковальчук (Жеплинська), голова Львівської об-
ласної організації Всесвітнього жіночого товари-
ства ім. Олени Теліги, відмінниця освіти України 
Т. Шаленко, викладач-методист Львівської ДМШ 
№ 5, відмінник освіти України, керівник ансамблю 
бандуристок «Кобзарочка» О. Баглай. 

Гості подарували колективу музичної школи 
численні книжки з історії кобзарства. З музичним 
подарунком виступив лауреат всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, викладач Львівського 
фахового коледжу культури і мистецтв Богодар 
Баглай. Була і несподіванка – Дарія Жеплинська 
привезла до Бібрки бандуру, виготовлену Юрієм 
Сінгалевичем, на якій грала його дружина Наталія 
Сінгалевич. Отож усі охочі мали нагоду торкнутися 
до справжнього антикварного інструменту, якому 
немає ціни. До привітань доєдналися голова ГО 
«Опілля» Василь Лаба та уродженець с. Романів, 
диво-тенор Петро Кравець. 

На завершення святкування начальниця відділу 
культури Бібрської ОТГ Люся Сурмач та директор 
БМШ Іван Герчаківський подякували усім учасни-
кам і запевнили, що бандура Юрія Сінгалевича  
і надалі звучатиме у цій музичній школі.

Мистецтво ж Юрія Сінгалевича житиме завжди!

      
Дарія Ковальчук, 

членкиня НТШ, 
членкиня Національної  

спілки кобзарів України,

Василь Лаба, 
голова ГО «Опілля»
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сВято НароДНоГо таНцЮ У лЬВоВі

«ВесНяНиЙ розМаЙ»
3 червня 2021 року (дистанційно-онлайн) 

відбулося свято хореографічного мистец-
тва – І фестиваль-конкурс хореографічних 

колективів «Весняний розмай», організоване за 
сприяння департаменту з питань культури, на-
ціональностей та релігій облдержадміністрації та 

Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівського обласного центру народної твор-
чості і культурно-освітньої роботи».

Прекрасне танцювальне дійство розпочав виступ 
Зразкового аматорського ансамблю пісні і танцю 
«Підбужанка» смт Підбуж Дрогобицької МТГ.

Журі І фестивалю-конкурсу хореографічних колективів «Весняний розмай». Зліва направо: 
Богдан ДУЛЯБА – в. о. директора КЗЛОРЛОЦНТ і КОР; Ольга ДУЛЯБА – завідувачка відділу народної 

творчості КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, заслужений працівник культури України; Олена ЛиСЯКОВА – керівник 
творчої майстерні «Світлячок»; Василь СЕМЕН – старший викладач хореографії Львівського національ-

ного університету імені Івана Франка, заслужений артист України; Володимир ГОРОДиСЬКиЙ  –  
методист хореографічного жанру КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, заслужений артист України
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Виступи колективів області вкотре нагадали про 
глибинність витоків народної хореографії, особ-
ливості народного колориту. Кожен наступний 
танцювальний номер був немов продовженням 
попереднього, відображаючи в його музично-тан-
цювальних елементах відродження пласту на-
родної хореографії, створюючи цілісну колоритну  
й неповторну танцювальну картину.

Стараннями фахових хореографів-постановни-
ків – Богдани Кос, Мирослави Кутної, Андрія Дяка, 
Юрія Сидоровича, Олександри Кінаш, Людмили 
Прібеги, Тетяни Пилип’як, Олексія Боровницько-
го, Христини Гоман, Марії Галатяк колективи про-
демонстрували високий рівень творчої майстер-
ності.

За підсумками огляду-конкурсу Гран-прі здобув 
Народний ансамбль танцю «Верховинка» Дрого-
бицького НД ім. І. Франка Дрогобицької МТГ. 

І місце і звання лауреата отримали: Народний 
ансамбль танцю «Росинка» гуманітарного управ-
ління Городоцької міської ради (керівник – Ми-
рослава Кутна), Народний ансамбль танцю «Мо-
лодість» Червоноградської ОТГ Червоноградсько-
го району (керівник – Людмила Прібега), Народний 
аматорський танцювальний колектив «Первоцвіт» 
Шегинівської ОТГ НД с. Шегині (керівник – Тетя-
на Пилип’як), Народний танцювальний колектив 
«Водограй» НД с. Гребенів Стрийського району 
Сколівської ТГ (керівник – Олександра Кінаш).

Сповнені надії, що започаткування обласного 
огляду-конкурсу хореографічних колективів «Вес-
няний розмай» стане поштовхом до підняття вико-
навського рівня аматорських колективів, сприяти-
ме збереженню хореографічної автентики і стане 
традиційним дійством.

Володимир Городиський, 
методист хореографічного жанру, 

заслужений артист України
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сВято таНцЮ В ДроГобичі –  
ФестиВалЬ-коНкУрс 

«роДУ НаШоГо розМаЙ»

12 червня 2021 р. у Народному домі  
ім. І. Франка (м. Дрогобич) проходив 
IV хореографічний фестиваль-конкурс 

«Роду нашого розмай».

У кількагодинному танцювальному марафоні 
взяли участь колективи з Дрогобича, Львова, 
Стрия, Самбора, Нового Роздолу та с. Нагуєвичі.

Розмаїття стилів, композицій та костюмів вра-
жало. Тому членам журі було доволі непросто 
визначити найкращі колективи у різних вікових 

категоріях, аби нагородити їх кубками, медалями 
і дипломами.

Проте переможця було обрано. Гран-прі фе-
стивалю виборов ансамбль сучасного танцю 
«Power dance» Самбірського коледжу культури  
і мистецтв.

Посилання на подію: https://cutt.ly/0mTRrEt
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Моя УкраїНа – ЄДиНа і ВілЬНа
(сценарій тематичного вечора приурочений  

до 30-річчя Незалежності України)

Оформлення: У глибині сцени національна 
символіка та напис: «З днем народження, Україно, 
1991–2021 рр.».

Праворуч – мультимедійний екран. На аван-
сцені – корзина із жовто-блакитними квітами.

У заході беруть участь: ведучі, читці, учас-
ники художньої самодіяльності.

У залі оформлено експозиційну виставку, 
приурочену до Дня Незалежності України.

Перед початком заходу на мультимедій-
ному екрані демонструється відеоролик музичних  
і пісенних творів про Україну.

На авансцені ведучі та читець у національ-
них строях.

Читець: Вічна Господу дяка і слава,

               Що, немов літороста із пня,

               Встала із попелу рідна держава

               В серпні двадцять четвертого дня.

               Синьо-жовтими барвами літа

               Увійшла воля в спраглі серця

               І дитини, й старезного діда,

               Запаливши незгасні серця.

               Нам, що стали свобідні, як вітер,

               У душі і на тілі без ран,

               Світла воля на четверо літер

               Принесла, мов на крилах, талан.

               Вічна Господу дяка і слава,

               І від кожного днесь молитви.

               Україно моя, златоглава,

               Поки світ, розквітай і живи!

Звучить пісня «Господи, помилуй нас»  
(музика і слова Тараса Петриненка).

Ведуча: У духовному та політичному житті 
кожного народу є події та роки, які назавжди входять 
в його літопис, свідомість, визначають характер бут-
тя, місце і роль у світових цивілізаційних процесах.

Ведучий: Тепер і ми маємо в нашій історії 
таку подію, що перед усім світом засвідчила праг-
нення української нації до щасливого і суверенного 
життя. Це – 1991 рік, 24 серпня – прийняття Акту 
проголошення Незалежності України, що вважаєть-
ся датою утворення держави Україна.

Демонструється відеоролик «Хроніка днів 
Незалежності України: 1991–2020».

Звучить пісня «Україна – це ми» (музика Ні-
коло Петраша, слова Юрія Рибчинського).

Ведуча: Важким був шлях України за свою 
незалежність. Як тільки не знущалися вороги з україн-
ців?! Були кровопролитні бої з царсько-імперськими 
військами… Була трагедія Крут… Українців на Сході 
нищили Голодомором у 1932–1933 роках і більшо-
вицько-сталінськими репресіями у 1937 році.

Ведучий: В основі української державності – 
століття боротьби наших предків, полководців і про-
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світителів народного духу – Сагайдачного, Хмель-
ницького, Мазепи, Шевченка, Франка, Шептицького, 
Грушевського, Коновальця, Тарнавського, Бандери 
та сотні інших славетних синів.

Ведуча: Наші батьки переборювали тюрми, 
каторги і сибірські заслання. Українців винищували 
на фронтах Другої світової війни 1941–1945 роках 
і під час визвольних боїв УПА. Кращі сини України 
гинули і в шістдесятих роках від рук комуністичного 
тоталітарного режиму.

Ведучий: Та Всемогутній творець не дав ди-
явольським силам Україну здолати! Віковічна мрія 
багатьох поколінь знедоленого українського народу 
про волю та незалежність стала дійсністю.

Ведуча: 24 серпня 1991 року, продовжуючи 
тисячолітню традицію державотворення, Верховна 
Рада України урочисто проголосила Незалежність 
України і створення Самостійної Соборної Україн-
ської Держави.

Читець: Народилась Україна чиста, як дитя,

Україна зоряної мови, Україна  
 Божого буття!

Україна казки і кохання, та держава,  
 де щезає тінь,

Україна творчого повстання для усіх  
 безсмертних поколінь.

Україно-матінко! Воскресни!

Тануть сни і котяться в імлу…

Миру тобі, вільная державо,

Миру на твоїм віку!

Звучить пісня «Україна» (музика і слова  
Тараса Петриненка).

Ведучий: Ми свідомо зробили свій вибір 
і маємо пройти через усі випробування, щоби збе-
регти себе як народ, як націю, відкрити дорогу для 
щастя, добра, поваги й любові.

Ведуча: Роки незалежності стали випробу-
ванням для нас, випробуванням на зрілість, терпін-
ня, толерантність, здоровий глузд. Адже саме від 
нас залежить те, як житимуть наші діти, онуки та 
правнуки.

Читець: Незалежність – то щит,

                Вістря, меч і граніт.

                Кремінь в низці подій

                Мрії й спалах надій.

                Незалежність – броня,

                Труд і праця щодня,

                Не марнота – слова,

                З кожним словом – діла.

                Коли правда свята

                Гріє серце й уста,

                Отоді кожна мить

                Незалежність кріпить.

Ведучий: Український народ має неоцінен-
ні скарби, які підтримують його в боротьбі за на-
ціональне визволення, соціальну справедливість.  
В усі часи погляди людей спрямовані до історичної 
пам’яті народу, складовою частиною якої є держав-
на національна символіка.

Ведуча: Адже Гімн, Герб, Прапор – не-
розривна триєдиність, золоте символічне сузір’я, яке 
означає суверенність, право і гідність держави. І ці 
святині – Герб, синьо-жовтий Прапор, Гімн – будуть 
закликати до відродження національної свідомості, 
до творення нового життя.

На екрані демонструється відеоролик  
«Державні та народні символи України» (Youtube 
Людмила Ряба, 30 серпня 2017 р.).

Ведучий: Цікаві факти про Україну до Дня 
Незалежності.

Ведуча: Вперше День Незалежності України 
святкували не 24 серпня, а 16 липня – у день, коли 
Верховна Рада прийняла Декларацію про держав-
ний суверенітет України. Саме цей документ, ухва-
лений у 1990-му, дав змогу через рік проголосити 
незалежність країни. І вже після цього свято виріши-
ли відзначати 24 серпня. Рішення про проголошення 
незалежності не було простою забаганкою політиків. 
Його приймали за допомогою всенародного рефе-
рендуму, на якому понад 90% українців висловили 
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схвальну думку щодо підписання відповідного доку-
мента.

Ведучий: Першою країною, яка визнала ук-
раїнську незалежність, була Польща.

Ведуча: Географічний центр Європи знахо-
диться саме в Україні – неподалік міста Рахів, що на 
Закарпатті.

Ведучий: Українська мова в 1934 році на 
конкурсі краси мов у Парижі була визнана найкра-
щою, наймилозвучнішою й найбагатшою мовою сві-
ту і зайняла друге місце після італійської.

Ведуча: Українців визнано найспівучішою 
нацією, що створила найбільшу кількість пісень, які 
склав український народ. В ЮНЕСКО зібрана диво-
вижна фонотека народних пісень з країн усього сві-
ту. У фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. 
На другому місці за кількістю (6 тисяч народних пі-
сень) перебуває Італія.

Ведучий: Україна – найбільша за площею 
країна Європи.

Ведуча: Національну валюту України – грив-
ню – було введено в обіг 2 вересня 1996 року.

Ведучий: Українська Конституція – одна 
із найдавніших у Європі. Йдеться не про сучасний 
варіант Основного Закону, а про Конституцію Пили-
па Орлика, проголошену ще у 1710 році.

Ведуча: Україна добровільно відмовилась 
від ядерної зброї, яка була третьою за величиною 
у світі, та передала усі боєголовки і ракети Росій-
ській Федерації. Українські політики одразу зробили 
державу беззахисною. В обмін отримали гроші та 
офіційні гарантії безпеки від ядерної держави Росії, 
з якою нині триває війна.

Ведучий: Першим вищим навчальним за-
кладом у Східній Європі стала Острозька академія. 
1576 року її заснував князь Костянтин Василь Ост-
розький.

Ведуча: У нашій країні знаходиться найглиб-
ша у світі станція метро Європи – «Арсенальна». Її 
збудували у 1960 році, а глибина її залягання стано-
вить 105,5 метрів.

Ведучий: У нашій країні було спроєктовано 
і створено найпотужніший у світі літак з найбільшою 

вантажопідйомністю – АН-225 «Мрія». Його маса 
становить 640 тонн. Він здатен підняти в повітря од-
разу 80 легкових автомобілів.

Ведуча: Колядка «Щедрик» Миколи Леон-
товича – одна з найпопулярніших різдвяних пісень  
у світі.

Ведучий: Перший офіційний мобільний дзві-
нок в Україні тривав 40 секунд. Його 1 липня 1993 
року здійснив перший український президент Леонід 
Кравчук у прямому ефірі національного телебачення.

Ведуча: В Україні знаходиться найбільша  
в Європі пустеля – Олешківські піски, яку ще нази-
вають українською Сахарою. Її площа – понад 160 
тис. гектарів.

Ведучий: На частку України припадає най-
більший запас чорнозему у світі.

На сцену виходять діти у святкових кос-
тюмах. До дітей підходить Жінка-Україна в україн- 
ському національному строї (учасниця драматичного 
колективу). Діти звертаються до Жінки-України:

1-ша дитина: Хто ти? Квітуча, прекрасна, 
чарівна. Очі, мов небо, – ясні голубі…

2-га дитина: Хто ти? Немов веселкова царів-
на. Хто дарував ці прикраси тобі?

Жінка-Україна: 

Я – Україна, твоя Батьківщина!

Сонце твоє, твої ріки й поля.

Я – Україна, завше і нині – 

Небо твоє, твоя рідна земля!

3-тя дитина: Зорі яскраві і небо блакитне,

Ріки безкраї, вишневі сади…

Жінка-Україна: 

Я – твоя мати, дбайлива і ніжна

Берег любові і твій оберіг.

Горем не знищена, величчю зміцнена, – 

Волю мою не зламає батіг!
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4-та дитина: 

Зір мій чаруєш, як тільки розквітнеш,

Щедро даруєш природи плоди.

Жінка-Україна: Я і любов, і надія, і віра,

Твій отчий дім і колиска твоя.

Всі твої мрії, у серці хранимі, 

Виведу гордо на праведний шлях!

Звучить пісня «Україна» (музика і слова 
Дмитра Лазарчука).

Ведуча: Найбільш визначні здобутки, яких 
Україна досягла за 30 років незалежності, – це фор-
мування української політичної нації, збалансована 
конституційна модель і демократичні вибори, здат-
ність долати зовнішню агресію.

Ведучий: В економічній сфері – вільне 
формування цін, відмова від державної власності.  
У медійній сфері – плюралізм та свобода слова.

Ведуча: Поряд із визначними здобутками 
маємо й певні недоліки.

Ведучий: Поразкою можна вважати те, що 
корупція у різних сферах життя не подолана і верхо-
венство права не встановлено. Політика багатовек-
торності, без сумніву, і є поразкою України.

Ведуча: У сфері економіки – це затягування 
приватизації, монополізація економіки олігархами. 
На думку медійних експертів, інформаційний вплив 
Росії на свідомість українців також ще не подолано.

Читець: 

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,

Я питаю в книжках, роззираюсь  
 на кожній сторінці,

Де той рік, де той проклятий тиждень і день,

Коли ми перестали гордитись, що ми українці!

І що є у нас душа, повна власних  
 чеснот і щедрот.

І що є у нас думка, яка ще од Байди  
 нам в’ється.

І що ми в Україні – таки ж український народ,

А не просто населення, як це у звітах дається.

Українці мої! Дай Вам Боже, і щастя, і сил,

Можна жити й хохлом, і не згіркне  
 від того хлібина.

Та хто ж колись небо прихилить  
 до ваших могил,

Як не рідна земля, як не рідна святиня Вкраїна.

(Віктор Баранов «Українці мої!»)

Ведуча: З часів незалежності ми пережили 
вже три революції, двічі перемагали на Євробачен-
ні, отримали Томос і безвізовий режим.

Ведучий: Ми продовжуємо воювати на Дон-
басі й боротися за повернення Криму та визволення 
політв’язнів.

Ведуча: У 1995 році Україна стає повно-
правним членом Ради Європи, а в червні 1996 року 
Верховна Рада прийняла Конституцію України.

Ведучий: 1997 рік – астронавт незалежної 
України Леонід Каденюк упродовж двох тижнів по-
бував у космосі на американському шаттлі «Колум-
бія».

Ведуча: 1999 рік – у ДТП гине дисидент 
В’ячеслав Чорновіл, впливовий український політик, 
який міг стати після Кучми президентом України.

Ведучий: 2001 рік – візит Папи Римського 
Іоанна Павла ІІ до України.

Ведуча: 2004 рік – Помаранчева революція.

Ведучий: 2005 рік – Україна вперше прий-
має Євробачення.

Ведуча: 2013–2014 роки – Євромайдан, 
анексія Криму, війна на Донбасі, яка триває й досі.

Ведучий: 2014… – рік Революції Гідності, 
Героїв Небесної Сотні і боротьби за територіальну 
цілісність нашої держави.

Ведуча: На території держави і зараз то-
чаться бойові дії. Гинуть справжні патріоти рідної 
української землі, гинуть наші воїни і мирні люди.
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Ведучий: Ми повинні бути гідними пам’яті 

загиблих і не опускати знамено їхньої боротьби пе-
ред жодними негараздами.

Демонструється відеоролик пісні «Солдат 
України» (музика і слова Катерини Бужанської).

Читець: Наш український древній рід

Благословенний Богом на життя довічне.

Його коріння з давніх літ

Дає нам силу титанічну.

У кожнім роді – незборима міць

А купно всі ми – моноліт держави.

Ми не загинемо в борні,

Бо нині всі за волю встали.

Державність наша споконвічна, – 

І не перечте, що її не було!

Був древній Київ і Козацька Січ…

Хіба про них уже забули?..

Не смійте й Галич забувати!

І УНР і ЗУНР, і здвиг УПА

Й сучасних Героїв шанувати,

Й Державу ту, що вік була.

Наш український древній рід

Такі державні заложив основи,

Що – скільки буде існувати світ –

Нас не здолать в житті ніколи.

                                 (Володимир Квітневий 
«Моноліт держави»)

Ведуча: У сучасному глобалізованому 
складному світі Україна змушена утвердитись як 
сильна й амбітна держава, що має міцний фунда-
мент і здатна відповідати на виклик буремного ХХІ 
століття – століття глибоких світових трансформацій.

Ведучий: Адже кожен із нас чітко усвідом-
лює, яку країну ми разом будуємо. Це сучасна, де-
мократична, правова, високотехнологічна розвинена 
держава, яка є невід’ємною складовою європейсько-
го цивілізаційного простору.

Ведуча: І ця мета об’єднує всіх українців, 
незалежно від політичних уподобань чи віри. Шлях 
до її досягнення безальтернативний – це глибока 
модернізація країни.

Читець: 

День Незалежності! Здобув його народ

В борні й стражданні, нездоланній вірі.

Ми йшли крізь терни, через сотні перешкод.

Вогні майданів у серцях зоріли.

Для нас священне свято настає – 

І кров батьків нуртує в наших жилах.

Ми є, були і вічно будем ми –

Ми – українці – з нами Бог і сила.

Звучить пісня-гімн «Молитва за Україну  
 (музика Миколи Лисенка,  
 слова Олександра Кониського).

Фінальною розв’язкою заходу є перегляд ві-
деоролика пісні «Прапор України. (О. Штепан – ав-
тор ідеї, креативне продюсування та реалізація  
у виконанні О. Пономарьова, 23 серпня 2019 р.).

Людмила Антончик, 
методистз питань  

національно-патріотичного 
 виховання
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і кожеН УкраїНецЬ хаЙ сВоїх 
ГероїВ ПаМ’ятаЄ!

(сценарій просвітницького заходу, приуроченого  
до Дня пам’яті захисників України, які загинули  

в боротьбі за незалежність, суверенітет  
і територіальну цілісність України)

Оформлення сцени: державна символіка, 
мультимедійний екран. У глибині сцени напис: 
«Іловайська трагедія – 29 серпня 2014».

У заході беруть участь ведучі, читці, учасни-
ки художньої самодіяльності.

Під час розповіді ведучих на екрані демон-
струються відеокліпи пісень та фрагменти художньо-
го фільму «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас» та  
документального фільму «Іловайськ. Вижити!».

Праворуч на сцені, на журнальному столику 
запалена свічка.

На авансцені три читці.

Читець 1 (старшокласник): Вони співали 
«Ще не вмерла…» і вмирали…

Земля тремтіла, під ногами ж твердь…

Їм янголи обличчя прикривали…

А ті під вибухи гранат ішли на смерть.

Читець 2 (старшокласник): 

Вже занадто багато ми чуємо

Кожен день про кроки війни.

І навряд чи ми спокій відчуємо,

Поки гинуть Вкраїни сини. 

Читець 3: 

Прокидається кожна людина

Лиш з думкою, кожного дня,

Стала б мирною наша Вкраїна…

Хай скінчиться нарешті війна.

Демонструється відеокліп «Я ненавиджу 
війну» (виконавець – Вадим Березовський).

На сцені ведучі.

Упродовж усієї розповіді ведучих і читців 
на екрані демонструється відеоролик «Пам’яті за-
гиблих під Іловайськом».

Ведучий: 29 серпня – День пам’яті захис-
ників України, які загинули в боротьбі за незалеж-
ність, суверенітет і територіальну цілісність України. 
Цю дату своїм указом встановив Президент України 
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Володимир Зеленський «на підтримку ініціатив гро-
мадськості», приурочивши до дня найбільших втрат 
української армії на Донбасі – дня виходу з оточення 
в Іловайську 29 серпня 2014 року.

Ведуча: 29 серпня – це не лише день пам’яті, 
а й день мужності, героїзму, стійкості, а також при-
клад виконання свого військового обов’язку.

Ведучий: Іловайськ розташований за 40 кі-
лометрів від Донецька і за 11 кілометрів від траси 
Н-21 – головної артерії, що з’єднує Луганськ з До-
нецьком. Місто було важливим залізничним вузлом.

Ведуча: Взявши під вогневий контроль тра-
су Н-21 і вийшовши на північні околиці Макіївки, ук-
раїнські воїни взяли б у кільце проросійських бойо-
виків у Донецьку.

Ведучий: Це б дозволило відрізати теро-
ристів від постачання. Тож, на перший погляд Іло-
вайськ був ключем до перемоги української армії на 
Донбасі й неминучої поразки ворога.

Ведуча: На початку антитерористичної опе-
рації 2014 року більшість українських силовиків скла-
далися з добровольчих батальйонів. Молоді хлопці, 
сини, брати, старші чоловіки йшли захищати Україну 
від російського агресора.

Ведучий: 18 серпня українські війська 
зайшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій конт-
роль частину міста. Проте 23–24 серпня, після вторг-
нення значної частини регулярних російських військ 
у тил українського угруповання з території РФ, а та-
кож через дезертирство окремих українських підроз-
ділів, іловайське угруповання опинилося в оточенні. 
Українські силовики не мали потуги і потрібної зброї, 
аби надати опір російським найманцям.

Ведуча: У ніч з 28 на 29 серпня Президент 
РФ Володимир Путін звернувся до своїх військових 
із закликом відкрити гуманітарний коридор для ук-
раїнських військових, котрі опинилися в оточенні: «Я 

закликаю сили ополчення відкрити гуманітарний ко-
ридор для українських військовослужбовців, які опи-
нилися в оточенні для того, щоб уникнути безглуздих 
жертв, надати їм можливість безперешкодно вийти з 
району бойових дій, возз’єднатися зі своїми сім’ями, 
повернути їх матерям, дружинам і дітям, терміново 
надати медичну допомогу пораненим в результаті 
військової операції».

Ведучий: Утім, це була підступна пастка  
і жорстока підлість з боку Росії, сусідньої країни, яку 
Україна тривалий час помилково називала «бра-
том».

Ведуча: Спочатку вихід з оточення мав бути 
«зеленим коридором», в якому українські військові 
повинні були пройти до підконтрольної Україні тери-
торії. 29 серпня о 8:15 українські військові організова-
ними колонами розпочали рух з міста за попередньо 
домовленими з російською стороною маршрутами. 
Проте колони були розстріляні.

Читець:

Горить під Іловайськом степ,

На нас націлені гармати,

Наш батальйон піде вперед

Кільце вороже проривати.

Старшини наші поміж нас

Готовність нашу провіряють,

Взяли трьохсотих на броню,

Команду в бій іти чекають…

А я молюся лежачи,

Бо не звестися на коліна,

Ворожий снайпер б’є по нас,

А «старший брат» стріляє в спину.
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Моя Україно! Проснись!

На нас іде орда триклята!

Нам треба вистоять в бою,

Треба здолати супостата.

І ти, синочку, просипайсь

І помолись за Україну,

Молитва дійде до небес

Тоді в бою я не загину.

Нам іще рано помирать – 

Команда «Уперед!» лунає.

І кожен українець хай

Про Іловайськ не забуває.

(Тарас Яресько «Іловайськ»)

Відеокліп «Не вмирай» (виконавець Юрій 
Здоренко) присвячується усім, хто пройшов Іло-
вайське пекло.

Ведучий: Згідно з даними Національного 
військово-історичного музею, у боях під Іловай- 
ськом полягло 366 українських бійців, 158 вважаються 
зниклими безвісти. Разом із підрозділами Збройних 
сил України в боях під Іловайськом брало участь 
1400 осіб. За неофіційними даними – 1700.

Ведуча: Ось свідчення тих, хто вижив в Іло-
вайській трагедії і родичів загиблих: «Більше всього 
запам’ятався «зелений коридор». Це був масивний 
вогонь у наш бік, нас розстрілювали. Техніка та люди 
розліталися на шматки…», – Олександр Федорчен-
ко, учасник оборони Іловайська.

Ведучий: Розповідь Наталі, бійця батальйо-
ну «Донбас»: «Колона була довжиною 7 км. Відстань 
між машинами – 15–20 метрів. Залишилися цілими 

лише 10 легкових автомобілів. Більше ніхто не ви-
жив. Усі машини були спалені разом з людьми. Ко-
мусь вдавалося вистрибнути на ходу. Нас обстрілю-
вали градами, мінометами, з танків стріляли… Нас 
взяли до полону…»

Ведуча: Свідчення Людмили Калініної, вій-
ськовослужбовця ЗСУ: «Я пам’ятаю, сиджу за кер-
мом, вмикаю радіо. Всі почали розслаблятися, бо 
були певні, що є коридор. І раптом пішов мінометний 
танковий обстріл… Ніколи не забуду, як повз мене 
пролетів хлопець із півтілом… Він страшно кричав… 
По полю летіли бинти, люди, техніка… Я дивом вря-
тувалася, мене передали Червоному Хресту».

Читець:

Нам невідомі всіх їх імена,

Хто їх чекає, хто за ними плаче,

Де їхній дім, як їм болить війна,

Яке в них серце – щире чи терпляче.

Як страшно їм, коли усе горить,

Коли руїни, смерть перед очима,

І як в бою важлива кожна мить,

Які в них білі крила за плечима.

Нам невідомі мрії й здобуття,

Всі їхні рани, всі слова прощання,

Вони – солдати, що кладуть життя,

Заради нас і мирного світання.

І без імен помолимось за них,

За трошки вдачі світлої, простої.

В час зрад страшних і втрат таких гірких,

І без імен вони для нас герої.

(Вікторія Невідомська «Без імен»)
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Ведуча: Хронологія подій Іловайської тра-

гедії: «У ніч 23 проти 24 серпня 2014 року 3,5 тисячі 
російських солдатів, 60 танків і стільки ж гармат пе-
ретнули українсько-російський кордон. Як свідчать 
матеріали слідства, російські військові були одягнуті 
як українські підрозділи, що заборонено Женев- 
ською конвенцією.

Ведучий: Наші воїни потрапили у щільне 
кільце ворога, який мав значну чисельну перевагу. 
Співвідношення українських і російських військ були 
такими: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; 
бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; «Гради» – 
 1 до 24.

У «котлі» опинилися батальйони «Донбас», 
«Дніпро-1», «Херсон», «Світязь», «Миротворець», 
«Шахтарськ» – без боєприпасів, води та їжі…

Ведуча: Допоки начальник Генерального 
штабу Збройних сил України домовлявся з росій-
ським військовим керівництвом про «зелений кори-
дор», окупанти вже готували пастки на шляху ук-
раїнських бійців.

Ведучий: Коли організовані колони україн-
ських бійців почали виходити так званим «зеленим 
коридором», їх було цинічно розстріляно впритул… 
Обіцянки Путіна, як завжди, виявилися брехливими.

Ведуча: Військові, які вийшли з Іловайська, 
розповідали, що якийсь час у них ще були шанси 
прорватися і з боєм вийти з міста. Але керівництво 
вирішило домовитись про гарантії безпеки та «зеле-
ний коридор» для виходу наших військ.

Ведучий: Таким чином терористи вигра-
ли ще декілька днів. За цей час російські окупанти  
встигли облаштувати вогневі позиції уздовж майбут-
нього «зеленого коридору», перетворюючи його на 
коридор смерті.

Демонструється фрагмент документаль-
ного фільму «Іловайськ. Вижити!».

Ведуча: Ветеран війни на Донбасі, стрілець, 
санітар батальйону «Донбас» Сергій Міщенко роз-
повідав, що повідомлення про блокування ЗСУ  
в Іловайську надсилалися в Генеральний штаб ще 
за п’ять днів до закриття «котла», 24 серпня. Однак 
керівництво було на параді в Києві і не відповідало 
на дзвінки, а заступники начальника генштабу від-
повідали так: «Ми це вже проходили, такі доповіді 
вже були, це дезінформація».

Ведучий: А у 2018 році начальник Гене-
рального штабу Збройних сил України Віктор Му-
женко заявив: «В серпні 2014 року Іловайськ уже не 
був важливим стратегічним місцем. У липні – так, а  
в серпні, коли під нашим контролем було Кутейникове, 
зовсім не обов’язково було за будь-яку ціну брати 
Іловайськ. Кутейникове уже давало нам можливість 
перерізати залізничне сполучення з Росією.

Ведуча: Головним винуватцем трагедії під 
Іловайськом вважаються російські війська, які були 
введені до України з відома Путіна. Втім, багато хто 
стверджує, що українське командування винне в за-
гибелі своїх бійців так само, як і російська сторона. 
Сьогодні достеменно невідомо, чому був наказ взя-
ти Іловайськ. Деталі військової операції досі засек-
речені.

Під Іловайськом їх лягло за сто…

Підступний ворог чи, можливо, – зрада.

Чиновник їх зачислить до АТО

І в тому знову буде напівправда.

Лишились у жалобі матері,

Дружини й діти – кинуті на долю.

Чому ти, Боже, їх не уберіг,

Нових борців за України волю?!

І хтозна, скільки буде тих смертей, 
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І де та нить, що я її приємлю, – 

Єдине покоління, як Антей

Тримає нашу Богом дану землю.

Ми всі життям завдячуєм героям – 

Далеким, близьким і в новітній час,

Які своєю праведною кров’ю

Від всіх незгод оберігають нас.

(Микола Ткач  
«Під Іловайськом їх лягло за сто…»)

Ведучий: Тодішній міністр оборони Валерій 
Гелетей покладає всю вину на Путіна, який не ви-
конав обіцянки щодо гуманітарного коридору. Екс-
голова Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко не 
виключає, що у штурмі Іловайська у 2014 році могли 
бути зацікавлені деякі політики чи бізнесмени. Од-
нак усе це лише заяви: винних досі не знайшли і не 
покарали.

Ведуча: Іловайська трагедія стала наслід-
ком реалізації плану, розробленого наприкінці черв-
ня 2014 року. Цей план був широко розпіарений на-
шими політиками й полягав у блокуванні військами 
державного кордону та взятті в кільце Донецька, Лу-
ганська й інших міст, де групувалися збройні загони 
сепаратистів і російських добровольців. Він мав два 
суттєвих недоліки.

Ведучий: По-перше, наші стратеги зовсім 
не брали до уваги людський фактор у Збройних си-
лах України. Вони чомусь вважали, що лише вчора 
мобілізовані із «гражданки» люди можуть за лічені 
тижні стати справжніми офіцерами і солдатами. На 
блокування кордонів було кинуто бригади, які на 
70–90% складалися зі щойно призваних у військо 
людей.

Ведуча: По-друге, ані представники уряду, 
ані генералітету не очікували, що війська Російської 

Федерації візьмуть участь у збройному конфлікті 
на Донбасі. Розстріл із «Градів» з території РФ ук-
раїнські колони під Зеленопіллям 11 липня став для 
всіх цілковитою несподіванкою. Причому штаб АТО 
раз не раз наступав на «російські граблі», вважаючи, 
що такі випадки, як Зеленопілля, поодинокі й після 
них Путін буцімто не наважиться на подальші кроки. 
Хоча здоровий глузд підказує, що коли сталося раз, 
то воно повторюватиметься постійно.

Читець: 

Дрімало літо на присохлих чебрецях,

Як сколихнула світ подія дика ця,

Як Іловайський закипав котел,

Й бажання виникло непросте:

Живим лишитися, щоб сонечку радіть,

Адже були тут більшість – молоді;

Бійці, яким лишень за двадцять літ.

Й принишк, немов чекав на диво, світ.

Той чорним став «зелений коридор»,

Тут на бійців чекав Армагеддон,

Й стріляли в них, беззбройних, мов зайців,

В них «Слава Україні» – на руці.

Вагу тих слів збагнути не могли

Ні ополченці, ані найманці «-огли»,

Убить такого просиналася жага…

І жертви Бог лічити не встигав.

І… зазвучало на всіх мовах: «Іловайськ».

Й останні небо слухало слова
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Безвусих ще героїв і в літах.

Дивився місяць ізгори й… ридав…

Він бачив, як припали до землі

Хтось непритомний, той – без рук,  
 а той – без ніг.

Вона ж, залита кровію, тряслась…

Вогонь тут, дим і напівдикий глас.

І довго ще гарячою була

Земля, яку засіяли тіла,

Впізнати важко в них було людей,

Та й поле стало від крові… руде…

Земля схолола, та для нас свята,

І хоч молитва часто тут зліта,

Вона іще страждає: їй болить,

Що пеклом для синів була в ту мить.

                                  (Ганна Верес  
«Той чорним став «зелений коридор»)

Ведучий: За період неоголошеної росій-
сько-української війни в боях полягли тисячі війсь-
ковослужбовців і добровольців. Це наші герої, яких 
ми маємо пам’ятати і дякувати за їхні подвиги в ім’я 
майбутніх поколінь.

Ведуча: На підтримку ініціатив громад- 
ськості та з метою гідного вшанування пам’яті військо-
вослужбовців і учасників добровольчих формувань, 
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України, увічнення їхнього 
героїзму, зміцнення патріотичного духу, було вста-
новлено День пам’яті захисників України, який від-
значаємо щорічно 29 серпня.

Ведучий: День пам’яті захисників України – 
 це день шани наших новітніх героїв, які сьогодні від-
дають своє життя за соборність та незалежність на-
шої держави у війні з російськими окупантами. Цей 
день є символом незборимості української нації. 

Ведуча: На завершення нашого заходу 
пропонуємо переглянути відеокліп, присвячений 
загиблим під Іловайськом «Чому таких, як ми вби-
вають» у виконанні Всеволода Стеблюка – ученого-
медика, доктора медичних наук, заслуженого лікаря, 
професора, учасника боїв за Іловайськ, який напи-
сав пісню в пам’ять про загиблих у Іловайському 
котлі. Всеволод Володимирович здійснив подвиг – 
урятував 87 поранених воїнів і вивів їх з Іловайсько-
го котла.

Диктор: 

Пам’ятайте про тих, що за правду повстали,

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах,

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки…

Є в місцях невідомих невідомі останки.

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні – 

Хай відомими стануть всі герої безвісні.

Антончик Л. М., 
методист з питань 

національно-патріотичного виховання
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блажеННіШиЙ МитроПолит  
іларіоН (іВаН оГіЄНко) – 

ВчеНиЙ, боГослоВ, іЄрарх  
УкраїНсЬкої аВтокеФалЬНої церкВи 

(сценарій просвітницького заходу)

У фойє Народного дому розгорнуті виставки:
книжкова – «Невтомний трудівник на ниві духовного  

   українського відродження»;
фотодокументальна – «За тебе всі мої моління,
  за тебе всі мої пісні»;
народних умільців – «Раз добром налите серце».

Основні елементи оформлення сцени:
портрет Митрополита Іларіона, 
дати життя «1882–1927», 
напис: «Блажен, хто жертву вміє нести»
 (Іван Огієнко Митрополит Іларіон),
вишивані рушники, екран.

У заході беруть участь ведучі, читець, 
учасники художньої самодіяльності (одягнені у пов-
ний український народний стрій).

Ведучий: Чимало славетних імен вже з небуття по-
вернуто Матінці- Україні. 
Ця розповідь про Митрополита Іларіона – 
великого сина України, славетного вченого, 
державного і громадського діяча, безпосе-
реднього учасника, організатора багатьох 
доленосних для України подій, пов’язаних 
з визвольними змаганнями народу за здо-
буття своєї незалежної, демократичної дер- 
жави, Ієрарха Української Автокефальної 
Церкви, мовознавця і богослова, перекла-
дача Біблії і Богослужбових книг, славіста, 
педагога, філософа, поета, титана праці, 
що єднав земне і духовне.

 Ведуча: Митрополит Іларіон для нас є людиною, 
що спонукає до активного інтелектуального 
діалогу. Думки Митрополита і в сьогоденні 
зберігають свою актуальність, навчають  
і духовно збагачують тих, хто звертається 
до нього зі щирою зацікавленістю.

Ведучий: «Кожна людина виявляє на собі і в собі 
все, що складає культурне вікове багат-
ство народу, який його породив. За кожною 
людиною стоять усі покоління його предків, 
увесь запас їхнього знання, увесь досвід, 
зібраний роками його оточенням. Люди-
на втягає в себе все, що складає душу її 
народу, славу його перемог, сором його 
поразок, гіркоту його рабства, скорботу  
й радість усіх попередніх поколінь». Ці сло-
ва Митрополит написав у своїх записках-
сповідях.

Ведуча: В історію нашої духовності Митрополит 
Іларіон увійшов як невтомний трудівник 
на ниві українського відродження, один із 
будівничих національної освіти, ідеолог Ук-
раїнської Церкви. Але найвища оцінка Мит-
рополита в словах – «Великий Українець».

Ведучий: Це особистість, що становить окрасу 
нації, якій відповідають слова Івана Франка:

   «Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав, 
   У незламнім завзяттю – 

  І підеш ти в мандрівку століть
  З мого духу печаттю».
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У запису тихо звучить «Мелодія»  
Мирослава Скорика.

Ведуча: Девізом життя цієї величної людини був 
заклик: «Встань, поневолений роками істо-
ричний народе, в єдності, любові й щирості 
за предковічну правду свою: розправ рамена 
свої, пізнай себе, візьми в праву руку меч, а 
одночасно в ліву – факел культури й освіти, 
віри у Божу Правду, – і ти переможеш». Цим 
гаслом Митрополит керувався у житті.

Ведучий: Народився Іван Огієнко 15 січня 1882 р.  
в селянській родині Єфросинії та Івана Огієн-
ків, в містечку Брусилів Радомишлівського 
повіту на Київщині. Безрадісним було ди-
тинство малого Іванка, який був напівсиро-
тою.

 Читець: Не раз скуб голову Івану 
 Ікластий голод, довгі дні,
 Носив сорочку в свято драну
 І чоботи – на всіх одні.
 Він втратив батька немовлятком,
 Коли його забили коні,
 Зростав Івась малим курчатком
 При матері на теплім лоні.
 В багатодітній сім’ї,
 Життя голодне, одиноке,
 І праця каторжна без впину…
 Та сяє полум’ям надія:
 Бідняк працює на хатину.

Ведуча: Такими словами болю розповість про свої 
дитячі роки юний поет Іван Огієнко:
 «Старші брати, опанувавши кушнірське 
ремесло, шили кожухи. 
 Найменшому Іванові прийшлося працюва-
ти в економії (фільварку) і водночас навча-
тися у початковій школі».

Ведучий: На все життя зберіг він спогад про цю  
школу, її вчителів.
Особливо тепло згадував Івана Сливку, 
який, помітивши у школяра любов до літе-
ратури, нахил до створення віршів, прище-
пив юному Івасеві «велику закоханість до 
науки». «Глибоку любов до Церкви» хлоп-
цеві вселив отець Никанор Сташевський.

 Читець: Ясні були дитячі літа, 
Хоч линули в біді та в горі:
У сяйві теплого привіта
Зростав Івась в сільськім просторі.
Любив Івась над все природу,
Й пізнав її глибоку мову:
Він знав, як двір свій, тиху воду,
І з лісом вів живу розмову.
Бувало в літню довгу днину
Івась блукав по нивах в полі,
Й воно навчало цю дитину
Життя правдивого та волі…
Утішним святом для дитини
Було носити з лісу дрова,
Бо всі затишні ці години – 
Палка з природою розмова.
І ясен був йому світ Божий,
Немов предивний храм Господній,
Травневі пахли всюди рожі,
І чулись дзвони Великодні.
І відкривавсь йому світ Божий
Помалу з пишної природи,
І сонце красне в день погожий
Вливало сил на довгі годи.
І спраглим зором він довкола
У всьому чув і бачив Бога – 
І оживлялась дійсність гола,
Зорею грала в рай дорога!

Ведуча: У 1896 р. Іванко успішно закінчив початко-
ву школу, і мама відвезла його до Києва 
навчатися. За браком коштів на навчання 
вимушений вступити до Військово-фельд-
шерської школи. Вихідні, свята, канікули 
намагався проводити в рідному містечку 
Брусилів, яке дуже любив. Спілкування 
юного Івана з ровесниками, старшими 
давали йому відповіді на питання: хто ми 
такі, українці, як знайти вихід із ситуації, 
що склалась? Ті роздуми хлопчини згодом 
знайшли своє відображення в друковано-
му слові, у статті «Містечко Брусилів» ча-
сопису «Сельский вестник», що видавався  
в Петербурзі.

Читець: Іван зростав в великім місті,
Немов та дичка на чужині,
Терпів біду не раз, не двісті
В чужій холодній самотині.
І тільки вся йому розвага,
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Коли в село летів додому,
Й тоді вся юная увага
Була на бідного сірому.
Він чув себе в боргу народу,
Що дав йому життя та соки,
За це добуть йому свободу – 
Поставив ідеал високий.
Село ж у серці позостане
Навік, як вонна квітка Божа.
Воно нам зоряно кохане,
Як та травнева біла рожа!
Добро і зло пізнав він рано,
Й умів їх серцем розрізняти:
Йому з села багато дано
І до хатини, й до палати!
Господь слугу свого ще вранці
Відзначив силою та духом,
І все, що мусять мать обранці,
Він мав і зором, й віщим слухом.

Звучить «Родимий краю, село родиме»
(муз. Віктора Матюка, сл. Ісидора Мидловського).

Ведучий: У 1903 р. вступає на медичний факультет 
Київського університету Св. Володимира, 
де досконало вивчив грецьку і латинську 
мови. Згодом переводиться на історико-фі-
лологічний факультет цього університету.

Ведуча: 11 червня 1907 р. одружується з учитель-
кою церковно-приходської школи Доміні-
кою Литвинчук, недалекою своєю сусідкою 
з рідного Брусилова, яка у подружньому 
житті усіляко допомагала своєму чолові-
кові у виконанні його важких і відповідаль-
них обов’язків.

Ведучий: Упродовж 1914–1915 рр. Іван Огієнко ус-
пішно складає професорські магістерські 
іспити і стає приват-доцентом Київського 
університету Св. Володимира. Він перший 
педагог, який почав викладати студентам 
українською мовою.

Ведуча: У 1917 р., обраний професором Україн-
ського народного університету в Києві, 
викладає історію української мови і культу-
ри. Вільно володіє польською, російською, 
сербською, церковнослов’янською мова-
ми. До сфери українознавства Іван Огієнко 

підходив не просто як вчений-фахівець, а 
насамперед як учений-патріот. Огієнко є 
організатором Українських державних уні-
верситетів у Києві, Кам’янці-Подільському, 
Полтаві. Входив до складу уряду УНР, 
спочатку як міністр народної освіти, згодом – 
міністр ісповідань УНР і Головноуповаже-
ний уряду Симона Петлюри в м. Кам’янці-
Подільському.

Ведучий: У 1919–1920 рр., за дорученням Симона 
Петлюри, виконує обов’язки керівника дер-
жавного апарату УНР. Перебуваючи на 
цій посаді, володіючи глибоким знанням 
справи, доклав чимало зусиль в організації 
друкування українських грошей, матеріаль-
но допомагав студентам, Академії наук, 
Академії мистецтв, видавництвам, теат-
рам. Рішуче виступив проти обов’язкового 
навчання в українських школах польською 
мовою.

Ведуча: Іван Огієнко причетний і до славної сторін- 
               ки української історії. 

Директорією УНР призначений Головно-
уповаженим Ради міністрів з організації  
і проведення Акта Злуки Західноукраїнської 
Народної Республіки в єдину Соборну Ук-
раїнську Державу на Софіївському майдані 
столиці – 22 січня 1919 р. За внесеною про-
позицією Івана Огієнка Дирекція УНР за-
твердила закон: «Вважати день 22 січня на 
вічні часи державним святом в Україні».

Ведучий: Поразка визвольних змагань українського 
народу змусила Івана Огієнка емігрувати до 
Тарнова, Львова, Варшави, Холма, Швей-
царії, Канади. У Львові відбулося знайом-
ство з главою Української Греко-Католицької 
Церкви Митрополитом Андреєм Шептицьким.

Ведуча: Незважаючи на побутові незручності,
матеріальну скруту, хворобу, непевний ста-
тус політичного емігранта, 30-ті роки позна-
чені в біографії Івана Огієнка високою нау-
ковою і видавничою продуктивністю. У нау-
ковому здобутку вченого – 441 праця, май-
же 50 науково-богословських монографій. 
Увесь доробок становить дві тисячі творів, 
відомі 44 переклади.
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Ведучий: Міжнародним визнанням наукових здо-

бутків Івана Огієнка вважається присвоєн-
ня йому у 1931 р. звання доктора філософії 
чехословацького університету в м. Брно за 
працю «Українська мова XVI ст. і Крехів-
ський Апостол 1560 р.». Великим науковим  
подвигом Митрополита Іларіона був пере-
клад Біблії. Як автор першого наукового 
перекладу Біблії на українську мову, титу-
лований Почесним Членом Британського 
й Закордонного Біблійного Товариства. 
З 1963 р. – почесний професор відділу 
славістики Манітобського університету.

Ведучий: Сьогодні залишається дивуватись муж-
ності, терпінню, великому бажанню цієї 
людини працювати для України навіть за 
таких, вкрай несприятливих обставин.

Читець: Доля судила мені немало працювати в та-
ких умовах і на таких посадах, коли моя 
діяльність не належала тільки мені, – я 
працював для цілого українського народу. 
Як я працював – судити не мені. Ідея служ-
би для народу – Господня віра це глибока, 
вона палає в рід із роду з часів розп’ятого 
Пророка. Найкраща шана нам – то жерт-
ва, то хрест за доленьку народну. Тоді не 
буде Мати мертва й не втоне в забуття 
безодню.

Ведуча: У 1937 р. від невиліковної хвороби померла 
дружина. Для професора Івана Огієнка ця 
втрата стала чи не найважчим ударом долі. 
Очевидно, що саме ця драма особистого 
життя професора визначила подальший 
шлях, поступ, пов’язаний з чернецтвом  
і служінням Богові. 

У виконанні  хору звучить «Алилуя»,  
муз. Михайла Вербицького 
і Херувимська пісня, муз. Артемія Веделя.

Ведуча: Наприкінці 30- х років Іван Огієнко остаточ-
но вирішує добровільно залишити світське 
життя і прийняти тяжке пастирське служін-
ня. Собор єпископів Православної Церкви 
своєю ухвалою від 30 вересня 1940 р. ви- 
святив професора Івана Огієнка в сан 
єпископа.

Ведуча: 6 жовтня 1940 р. Іван Огієнко пише своє про-
щальне звернення до тих, хто його знав як 
вченого, професора, міністра, з ким ділив 
складнощі життя політичного емігранта.

Ведучий: 19 жовтня 1940 р. Іван Огієнко прийняв 
чернечий постриг в м. Холмі, на Святій 
Даниловій Горі, в Яблочинському Свя-
то-Онуфріївському монастирі. Це старо-
давній кафедральний собор, збудований  
у XIII столітті українським князем Дани-
лом. У скорому часі Огієнко висвячується 
у сан Архімандрита, а згодом – Архієписко-
па Холмського та Підляського з катедрою  
у Холмі.

У виконанні хору звучить «В сильній надії»  
(1, 2, 8, 9 куплети),
муз. Остапа Нижанківського.

Ведуча: В умовах німецької окупації функціонуван-
ня Української Православної Церкви уск-
ладнюється. Німецька окупаційна влада 
безсоромно втручалася у справи Церкви, 
розганяла вірних. Були відомі випадки по-
биття священників.

Читець: І ось пронісся ураганом
 жорстокий німець, як у шалі,
 й пішла руїна пишним ланом
 все скривавилось від сталі…
 І всіх скайданив ворог лютий,
 усіх погнав в тяжку неволю. 
 І край завмер, в ярмо закутий,
 І занімів увесь від болю.

У запису звучать пісні на слова Тараса Шевчена 
«Чорна рілля ізорана»,
«Молітесь, братія» у виконанні Бориса Гмирі.

Читець: Як ти українець – готов будь на жертву,
Готуйся щодня на розп’яття:
Ми духа несемо в колоду півмертву,
А нам в нагороду – прокляття!..
Як ти українець – то станеш ізгоєм
На власній землі в своїй хаті:
І будуть сусіди кусать тебе роєм.
І красти на очах, як таті!..
Як ти українець – не жди собі плати
Та вперто трудися від рана:
Як зміг свою ниву що більше зорати,
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Оце тобі плата кохана!..
Як ти українець – кругом перепони
І місця на святах немає.
Та чесна душа не летить до мамони
Й лиш в праці нам щастя безкрає!..
Як ти українець – готов будь на вколи
Сусідського дружнього шила,
Але не зневірюйся, брате. Ніколи:
В терпінні – міцна наша сила!..
Як ти українець – то будуть щохвилі
Тебе на Хресті розпинати,
Та муки за Край свій нам солодко милі,
Й ми знаєм: погинуть Пилати!..

(«Як ти українець…»  
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон))

Ведучий: Холмський період життя Іларіона Огієн-
ка в сані Архієпископа і Митрополита від-
значається систематичною екуменічною 
співпрацею українців. Очолювали Церкви 
на той час два уславлені ієрархи – Архіє-
пископ Іларіон і Митрополит Андрей. Між 
двома Владиками панувала взаємна пова-
га, допомога один одному, зацікавленість  
у вирішенні конфесійних справ. 

Ведуча: Події Другої світової війни перервали це 
діяльне співслужіння. 1 листопада 1944 р. 
помер Митрополит Андрей, а життя Мит-
рополита Іларіона перебувало в постійній 
напрузі, блуканні, без батьківщини. Доля, 
здавалося, кинула Митрополита на Божу 
ласку в чужій стороні, з валізою в руці і з 
трьома дітьми. Уже вкотре постало пи-
тання: Як жити далі? Куди їхати? До кого 
прихилитися? «Бездомний і бездольний го-
лодний емігрант, Богомолець за розп’ятий 
український народ», – так висловився про 
себе, не маючи спокійного від страждань дня.

Ведучий: Напівлегальні умови праці, драматич-
на, нестабільна ситуація в українському 
державотворенні, складні життєві випро-
бування змушують Митрополита Іларіона 
прийняти важку долю емігрантських
блукань без будь-яких засобів до існування.

Читець: Немає в людини нічого милішого над свою 
Батьківщину, над свою рідну землю! Де 
хто народився, де провів свої безтурботні 
дитячі роки, до тієї землі прив’язується він 

усією душею на усе життя. А хто змушений 
буває відриватися від своєї рідної землі, 
той мріє завжди про неї, як про святість 
найбільшу. І багато людей, помираючи на 
чужині, просять покласти їм у домовину 
бодай грудочку рідної землі зі святої Бать-
ківщини.

 У запису звучить пісня  
«Чом, чом, чом, земле моя»

(муз. Д. Січинського сл. К. Малицької).

Ведуча: Упродовж 1944 р. Митрополит Іларіон 
евакуйовується до м. Кельце, міст Криниця 
(Лемківщина), Закопане (Польща). Деякий 
час перебуває у монастирі в містечку Герцо-
генбург (Австрія).

Тяжка недоля патріоту:
Не бачить сонця й на хвилину – 
Його полюють, як звірину,
Й женуть на смертную Голготу…
Життя тяжке на самотині,
Ти скрізь у світі всім чужак…

Ведучий: Волею долі Митрополиту пощастило 
дістатися до притулку для переміщених 
осіб «Бетань» в м. Лозанна. На той час тут 
знаходилась велика бібліотека відомого  
в Європі російського емігранта, революціо-
нера Миколи Рубакіна. Наслідком опрацю-
вання документів періоду Визвольної війни 
українського народу 1648–1654 рр. стало 
написання першої частини історичної епо-
пеї «Наш бій за державність».

Ведуча: Швейцарський період перебування в еміг-
рації був найбільш продуктивним, зокрема 
в науковій діяльності та художній творчості. 
Багатомісячні дорожні митарства, нервове 
і фізичне виснаження помітно вплинули на 
здоров’я Митрополита. Та все ж судилося 
вийти з тієї безнадії. Невдовзі, згадуючи 
ті тяжкі дні життя, у своїх проповідях до 
Всечесного духовенства та до всіх вірних 
у Церкві Святої Покрови у Вінніпезі, вис-
ловить: «Господь змилувався надо мною,  
в недугах згорілому, – підняв мене, до смерті 
призначеного, щоб я невсипущою працею 
для Церкви й свого народу згладив свій  
і Ваш, мої Всечесні Отці, непрощенний гріх: 
опущення рідної пастви. Коли я нерухомою 



СЦЕНАРІЇ

2021, № 1-2 (90-91)
культурно-просвітницький вісник

69
колодою лежав, всіма забутий і всіма по-
кинутий у чужому шпиталі, мене відвідав  
і помолився за мене Високопреосвященний 
Митрополит Атанасій з Чудотворним Об-
разом Божої Матері, що заступилась за 
мене перед Сином Своїм».

Ведучий: Від 1947 р. розпочався новий період
в житті Митрополита Іларіона, пов’язаний з 
Канадою, зокрема з м. Вінніпег. Прибув він 
на запрошення громади при Соборі Святої 
Покрови. Перебуваючи на відповідальній 
посаді Предстоятеля Української Право-
славної Церкви, Митрополит піклувався 
про розвиток української мови, культури, 
написав українознавчі праці, серед яких: 
«Граматично-стилістичний словник Шев-
ченкової мови», «Навчаймо дітей своїх 
української мови», «Наука про рідномовні 
обов’язки», «Релігійність Тараса Шевчен-
ка», низку досліджень, присвячених історії 
Української Церкви і поему-сповідь «На 
Голготі». Все ж постійно подумки повер-
тався до рідного краю.

Читець:        Жити тяжко мені на чужині,
 На далекій холодній землі:
 Як учора було, так і нині, – 
 Я купаюсь в затруєній млі …
 Все чуже, все для мене незнане,
 Я немов на пустелі один…
 Чи надовго вже сил моїх стане,
 Щоб і долі молов старий млин?..

Ведуча:  Подумати тільки, від часу вимушеного за
лишення України нічого не знати, не чути 
про долю своїх рідних і близьких. Відходи-
ли в небуття брати і сестри, народжувались 
нові покоління Огієнків та Литвинчуків, але 
дізнатися хоч щось про них у політичного 
вигнанця з рідної землі не булцо ані най-
меншої змоги. 

Ведучий:   На чужині любов до рідної землі, до святої 
Церкви, до своїх земляків тугою здав-
лювала його серце. Змучені, зболені 
в глибині свого серця думки, водночас 
сильні за своїм громадянським звучан-
ням, оформлялись в поетичні рядки.

Фоном звучить пісня «Журавлі».

Читець:    Так тяжко чутися вигнанцем
Із краю рідного навіки,
Хто щирим був йому коханцем,
Хто ніс йому цілющі ліки:
Для мене Україна мила,
Немов та молодість минула:
У мріях лиш, як юна сила,
Й не вернеться краса заснула…
Летять пташки ключем у вирій
Й додому вернуться весною,
А я в роботі краю щирій,
Лишусь навіки з чужиною!..
Збулася листя деревина,
Але весною знов зодягне,
А я навіки чужанина,
Хоч серце в вирій вічно прагне…
Дивлюсь на сніг: весною тане,
я за ним рясними плачу…
І сорок літ на бистрих крилах
Майнули, наче день один,
Діждавсь заплати: впав на силах,
Вмирать піду хіба під тин…
Й коли б я міг тобі, мій Краю,
Свою віддати в жили кров,
зараз би прирік: вмираю
За тебе, о моя Любов!
За тебе всі мої моління,
За тебе всі мої пісні,
За тебе Богу піснопіння,
про тебе юні мрії в сні!

Ведуча: В останні роки життя через важку хворобу
 Митрополит Іларіон не брав діяльної участі 
в житті Церкви.

Ведучий: Підсумовуючи своє життя, замислювався,
чи не намарно воно прожите, чи не да-
ремно через роки добровільно ніс тяжкий 
хрест на Голгофу. Ці міркування висловив 
поетичними рядками:

Читець:  Найбільше щастя: для народу
 Віддати все своє життя,
 Покласти душу за Свободу,
 Прийнять за нього й розп’яття.
 Що тяжчий хрест за край свій рідний, 
 Що більша за народ свій жертва,
 Скоріше прийде час побідний,
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 Й не буде праця наша мертва.
 Люби свій Край, як любиш Бога,
 А свій народ, як Матір Божу,
 Тоді Голгофа – в рай дорога
 І терня станеться за рожу.

Звучить пісня «Поверніть, журавлі, українців»
(муз. Миколи Балеми).

Ведуча: Подвижницька праця цієї невтомної лю-
дини, вченого була перервана смертю, що 
настала 29 березня 1972 р. у м. Вінніпег. По-
ховано Митрополита на православній секції 
Св. Воскресіння цвинтаря Глен Іден.

Ведучий: На жаль, місце вічного спочинку знахо-
диться далеко від рідного Києва, про повер-
нення до якого Митрополит мріяв до кінця 
свого земного буття.

Ведуча: Канівська земля Великої України, грудку 
якої покладено в домовину, символізувала 
велику тугу Батьківщини за своїм геніаль-
ним сином і водночас його постійну від-
даність їй.

Ведучий: «Лишусь навіки з чужиною»… Сумні  
й глибинні за змістом ці слова. Скільки 
болю, сподівань і надій вкладено в них. 
Величезний пласт духовного й наукового 
скарбу створений цією людиною. Славу 
йому принесли не лише богословські й 
культурологічні праці. Відомий він і як лінг-
віст, мистецтвознавець, історик, етнограф, 
перекладач.

Ведуча: Ми лише починаємо пізнавати цю високо-
культурну, по-європейськи освічену люди-
ну, котра вміло поєднувала християнське 
служіння Богові і людям. 

Ведучий: Він вчив людину не одну;
 Він цілу вчив Галичину,
 Волинь, Підляшшя й Холмщину.

 Ведуча: Своїм журналом «Рідна мова»,
 Щоб спільна в нас була розмова
 І граматична теж основа.

Читець:   Він був – Премудра Голова,
 Його думки, його слова
 Були для нас дороговказом.
 І поодинці і всіх разом
 Він вчив нас рідне шанувати,
 Любити і дітей навчати
 Й мови рідної і Віри – 
 Всім дорожити до безміри.
 Здавалось, неможливі речі
 Сам звалював на власні плечі
 І не стогнав, не гнувсь ніколи,
 Він Божі переклав Глаголи
 На рідну, милозвучну мову,
 Щоби в святині, на Престолі
 Святе Письмо народу дать,
 Щоб Матір-Церкву якось знову
 На рідну нам звести основу
 Й скарби нам рідні шанувать.
 Згадати маєм чим Владику!
 Він спадщину лишив велику,
 Бо – понад тисячу лиш творів!
 Народ наш із усіх просторів
 Святої Матінки Вкраїни
 Їх береже як ті перлини.

Хор і всі учасники виконують  
«Молитву за Україну»,
(муз. Миколи Лисенка, сл. Олександра Кониського). 

Марта Грицик,
методист з питань

етичного та християнського виховання
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ЄПискоП
ЙосаФат коцилоВсЬкиЙ

(релігійно-просвітницький захід  
до 145-річчя від дня народження)

У фойє Народного дому розгорнуті виставки:
книжкова – «Сторінки української історії»;
фотодокументальна – «Життя віддане в Ім’я Христа!»;
творів духовної музики і співу – «Співай, душе моя, 
пречисту пісню Богу»

 (Б.- І. Антонич);
народних умільців – «Тобі, Господи!».

Основними елементами оформлення сцени 
є Хрест, портрет Єпископа Йосафата, дати життя  

«1876–1947», 

вишивані рушники, екран для демонстрації кінохроніки 
та напис: 
«Возлюбив ти справедливість і возненавидів 
ти беззаконня» (Пс. 45.8).

Захід відбувається за участі ведучих, читців, 
учасників художньої самодіяльності (одягнені в ук-
раїнський народний стрій), а також очевидців подій 
насильної депортації українців з етнічних пере- 
мишльських земель у 1939–1946 рр.

У ході проведення заходу для підсилення 
згаданих у тексті історичних подій можна використа-
ти документальну хроніку. 

Звучить пісня «Родимий краю» (обр. В. Матюка).

Ведучий Сторінки історії Української Греко-Като-
лицької Церкви рясніють величними по-
статями видатних її діячів. Багато з них 
були фізично знищені безбожницьким 
більшовицьким режимом. Їх ігноровано, 
замовчувано, заборонено, представлено 
«найлютішими ворогами українського на-
роду». Все було продумано і сплановано 
так, щоби пам’ять про них назавжди була 
втрачена. Тому для більшості українських 
християн вони залишаються маловідоми-
ми або й зовсім незнаними. 
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Ведуча Ми ще так мало знаємо про Мучеників, 

Ісповідників, Провідників і Вірних Церкви. 
Тільки криза та розпад тоталітарно-дик-
таторської атеїстичної системи в 90-х ро-
ках минулого століття активізували заці-
кавлення до пізнання правдивої історії, а 
також долі визначних особистостей нації. 
Їхні імена, ревне служіння, духовна та іс-
торична спадщина спонукають вивчати, 
глибоко і вдумливо аналізувати уроки ми-
нулого для обрання правильного напрям-
ку на майбуття, а також достойного увіч-
нення їхньої пам’яті. А пам’ять повертає 
із забуття яскраві й драматичні сторінки 
нашої історії.

Ведучий Серед помітних особистостей УГКЦ і свя-
тих подвижників є Йосафат Коциловський – 
останній з Перемишльських Єпископів, 
що був удостоєний стародавньої коштов-
ної мітри, переробленої з корони короля 
Данила. Три десятиліття його перебуван-
ня на єпископському престолі ознаменува-
ли цілу епоху в житті Церкви.

Ведуча Цьогоріч виповнюється 145 років від дня 
народження видатного сина Лемківщини, 
українського церковного і громадського 
діяча, патріота, проповідника, публіциста 
Йосафата Коциловського, життєвий шлях 
якого припав на першу половину ХХ століт-
тя – драматичний період у долі української 
нації і держави. Священницьке служіння 
виконував у роки двох руйнівних світових 
воєн при австро-угорській, українській, 
польській, радянській, німецькій і знову 
польській владах, у складному суспільно-
політичному та конфесійному становищі.

Ведучий Перш ніж розповісти  про Єпископа Йоса-
фата Коциловського, пропонуємо коротку 
історичну довідку про місто Перемишль. 

На екран проєктуються кадри про місто Перемишль.
Читець Древній Перемишль для українців був 

другою столицею Галичини, містом, яке 
мало давню і славну історію, багаті куль-
турні традиції, а в недавні часи вважало-
ся осередком українського національного 
відродження. В історичних записах зазна-
чено, що заснував місто князь Переми-
слав, котрий жив у VІІ ст. н. е., звідки й по-
ходить назва. Археологічні дані свідчать, 
що на території Перемишля жили люди ще 
в кам’яну добу.

Перша писемна згадка про місто 
зазначена в літописі з нагоди походу князя 
Володимира Великого на ляхів у 981 р. З 
кінця Х ст. місто на західних землях Руси-
України стає найважливішим політичним  
і духовним осередком, а в ХІІІ – першій по-
ловині ХІV ст. – складовою Галицько-Во-
линського князівства.

Перемишль називали захід-
ним бастіоном України, а східного обряду 
християнство – найстаршим. В історичній 
хроніці зазначено, що Перемишльський 
єпископат заснували учні Св. Методія на-
прикінці ІХ ст.

У недавньому минулому це місто 
було резиденцією визначних попередників 
Єпископа Йосафата: Антіна Ангеловича, 
Юрія Винницького, Михайла Левицького, 
Юліяна Пелеша, Антіна Радиловського, 
Максиміліяна Рилла, Йосифа Сембрато-
вича, Івана Снігурського, Костянтина Че-
ховича, Атанасія Шептицького, Григорія 
Яхимовича.

Очолюючи найдавнішу в Гали-
чині, мальовничу і розлогу за територією 
єпархію, до якої належала уся західна та 
північна частини сучасної Львівщини (з 
Жовквою і Сокалем включно), Єпископ 
Йосафат користувався пошаною і авто-
ритетом серед вірних і громадськості за 
принциповість в обороні віри, обряду та 
прав українського народу перед свавіллям 
польської державної та Римо-Католицької 
церковної влади, а надалі – більшовицько-
го терору. 
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Ведуча Про Єпископа Йосафата збереглося неба-

гато публікацій та письмових матеріалів. 
У нас він мало знаний серед християн. 
Більшовицький режим не лише вилучав  
у спецфонди «ворожу» літературу, а й 
нищив її. Лише окремі праці знаходяться  
в каталогах бібліотек. Такі постаті «карали 
забуттям».

Ведучий Відомо, що давній рід Коциловських про-
живав на території Лемківщини та Бойків-
щини. Віддавна він був щедрим на священ-
ницькі покликання. Батько Єпископа, Пет-
ро Коциловський, мав невеликий маєток  
у с. Глинне Ліського повіту. Успішно поєднував 
хліборобську працю з активною участю  
в політичному і громадському житті, неод-
норазово обирався депутатом Галицького 
крайового сейму від Ліського повіту. Мама, 
Катерина Коссар-Коциловська, також зі свя-
щенницького роду Лемківщини. Подружжя 
виховувало четверо дітей. Молодший син 
Януарій став священником-місіонером 
серед українських поселенців Аргентини 
і Бразилії. Про доньок Коциловських відо-
мо, що старша вийшла заміж за священ-
ника П. Подляшецького, який служив у До-
рожеві, неподалік м. Трускавця Львівської  
області. Молодша – була дружиною  
о. К. Чермока з с. Гошани, поблизу Комар-
на (повіт Рудківський).

У виконанні хору звучать лемківські  
пісні «Мій край» 
(сл. В. Хомика, обр. Є. Козака), 
«Шуми, вітре, шуми, буйний» (зап. С. Грици),
«Гаєм зелененьким вода тече»  
(зап. І. Герасим’юк, обр. Ф. Колесси).

Ведуча Найстарший з дітей Коциловських Йосиф 
народився 3 березня 1876 р. у лемківсько-
му селі Пакошівка, що за 12 км від м. Сяно-
ка (тепер Польща). Хрещений у Церкві  
Св. Юрія с. Ялин ім’ям Йосиф.

Майбутній Єпископ здобував 

освіту в початковій школі рідного села, 
згодом у гімназіях міст Сянок, Самбір, 
Ясла. У 1896 р. вступив на юридичний 
факультет Львівського університету. Брав 
активну участь у студентському товаристві 
«Академічна громада», згодом очолив на-
ціональне фізкультурно-спортивне това-
риство «Український сокіл». Головна мета 
діяльності цих товариств – національна 
самостійність України.

Ведучий Йосиф Коциловський був великим патріо-
том України і палким противником москво-
філів. Разом із однодумцями-народовцями 
часто брав участь у завзятих дискусіях.

Мабуть, у цей період бурхливо-
го національно-патріотичного піднесення 
студент Йосиф вбачав своє призначення 
у спортивно-військових структурах. Пере-
рвавши навчання в університеті у 1898 р., 
виїхав до Праги для вивчення спеціальних 
гімнастичних  курсів.

Ведуча Після року навчання, за бажанням батьків, 
Йосиф добровольцем вступив до австрій-
ського війська. У Відні закінчив офіцерську 
школу артилеристів і отримав звання лей-
тенанта артилерії. В 1900 році скерований 
на службу до Львівського військового гар-
нізону.

Впродовж чотирьох років пере-
бував на службі. Однак, відмовившись від 
військової кар’єри, залишив гарнізон.

Ведучий Згодом Йосиф Коциловський згадував, що 
під час навчання у Відні, часто перебуваю-
чи серед українців у Церкві Св. Варвари, 
захоплювався співом церковного хору. 
Мав чудового звучання баритон. Його без-
межна любов до церковного піснеспіву на-
дихнула на наполегливе вивчення теології 
і спонукала стати священником.

Читець     У долі кожної людини є дві дороги:
  Одна, яку юність, мрії і кохання
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  кличуть від батьківського порога…
  Друга, яку повертають додому
  зрілість, осягнені здобутки і слова…
  Та є ще третя – для покликаних…
  Дорога Найвищої Любові
  і земного терпіння.
     (Г. Шопа)

Звучить хороспів «Блаженні»  
та «Благослови, душе моя, Господа…» 

(муз. А. Веделя).

Ведуча Бажання студіювати богослов’я підтри-
мав Перемишльський Єпископ Костян-
тин Чехович. Однак, прибувши до Риму  
в Колегіум Рутенум (Руська Колегія ім. Св. 
Йосафата), з’ясувалося, що ліміт для клі-
риків із Перемишльської Єпархії на 1901 
рік вичерпано. Йосиф Коциловський звер-
тається за допомогою до Митрополита Ан-
дрея Шептицького, який дає йому дозвіл 
отримати місце клірика Львівської Єпархії, 
погодившись на зміну єпархіальної прина-
лежності.

 Йосиф Коциловський писав з 
Риму до Митрополита Андрея: «За щири-
ми молитвами мого брата і інших братів  
у Добромилю вирвав мене Господь з того 
пекла. Я залишив військо і тут, у Вічному 
Місті, прагну знайти Бога. Я не знав Його 
раніше, хіба завжди відчував постійний не-
спокій у серці».

Ведучий Від жовтня 1901 р., впродовж семи років 
навчався на філософському і теологічно-
му факультетах колегіуму «Рутенум» при 
Конгрегації поширення віри (Congregatio de 
Propaganda Fide), захистив дві докторські 
дисертації, досконало вивчив італійську, 
латинську, німецьку, французьку мови, 
працював бібліотекарем і редактором ча-
сопису «Записки питомців Руської Колегії» 
цього навчального закладу.

6 вересня 1907 р. прийняв  
Св. Тайну Священства.

На запрошення Владики Гри-
горія Хомишина упродовж наступних чо-
тирьох років обіймав посаду професора 
догматичного богослов’я і віце-ректора 
Греко-Католицької Духовної семінарії  
у Станіславові. 

Ведуча Священницьке покликання, бажання гли-
бинного пізнання духовності, постійного 
вдосконалення у Христовому вченні при-
водить отця Йосифа до Крехівського мо-
настиря Св. Миколая Чину Св. Василія Ве-
ликого (село неподалік Жовкви Львівської 
області).

35-літній професор зодягає чер-
нечу рясу і виконує усі вимоги новіціяту 
нарівні з новиками. 2 жовтня 1911 р. прий-
має постриг, взявши чернече ім’я Йосафат 
на честь Священномученика Йосафата 
(Кунцевича).

Як монах, о. Коциловський від-
значався духом строгої дисципліни, глибо-
кої покори та любові до молитви. В травні 
1913 р. складає довічні чернечі обіти, актив-
но займається душпастирською і просвіт-
ницькою діяльністю, навчає богослов’ю  
у Святоонуфріївському монастирі (с. Лаврів 
Старосамбірського району) та у Львові.

У виконанні хору (тихо) звучить хороспів 
«Свят, свят, свят…».

На фоні мелодії:
Ведучий У роки Першої світової війни, зокрема 

1915–1916 рр., виконував обов’язки рек-
тора Духовної семінарії в Кромерижі (Мо-
равія), де навчалося 75 студентів біженців-
галичан. Як стверджують історики, прихід 
російських військ на західноукраїнські 
землі супроводжувався грабунком ма-
теріальних та історичних цінностей. Пере-
мишльський Єпископ Костянтин Чехович, 
не витримавши насилля окупації, 1916 р. 
завершив своє земне життя. За рекомен-
дацією Митрополита Андрея Шептицького 
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на місце усопшого Владики призначено  
о. Йосафата. 23 вересня 1917 р. в Перемиш- 
лі, в Соборі Св. Івана Хрестителя відбуло-
ся висвячення його у сан Єпископа.

Звучить «Вірую» (муз. М. Вербицького).

Ведуча Прихід Єпископа Йосафата у Перемишль-
ську єпископську палату припав на період 
Першої світової війни. У цей час Греко-
Католицька Церква потерпала від свавіл-
ля австрійської адміністрації, що була 
керована польськими шовіністами, через 
доноси яких страждало багато свідомих 
українців, серед них і священники. Одних 
розстріляли, інших, під закидом москво-
фільства, засилали до концентраційного 
табору в Талергофі. 

Ведучий Насамперед Єпископ Йосафат домігся 
звільнення з концтабору у Талергофі ба-
гатьох священників і мирян. З перших днів 
розпочав розбудову та підняття єпархії з 
повоєнної матеріальної та духовної руїни. 
Молодий, енергійний, Єпископ Йосафат 
розумів, що війна і підступна комуністична 
пропаганда глибоко торкнулися людських 
душ – посіяли сумніви, зневіру серед ча-
стини населення. Послідовно сприяв на-
верненню мирян до моралі, християнських 
чеснот, боровся з сектантством, проводив 
молебні, місії, говіння. Реорганізував ад-
міністративно-церковну структуру єпархії, 
заснував священницьку організацію фінан-
сової допомоги «Перемиська єпархіальна 
поміч», жіноче Згромадження «Згурту-
вання сестер Св. Йосифа», для якого ук-
лав статути, отримавши їх затвердження 
Апостольською Столицею, Згромаджен-
ня Отців Салезіян Візантійського обряду, 
церковні братства, апостольства, сприяв 
розвитку Марійських дружин. 

Ведуча 1921 р. за його участю посвячено будинок 
Духовної семінарії у Перемишлі. Прагнув 

вишколити грамотних, самовідданих па-
стирів з високим інтелектуальним рівнем, 
глибокими богословськими знаннями. 
З цією метою запровадив викладання 
аскети, містики та щомісячні наукові бо-
гословські диспути, видавав пастирські 
листи, релігійні книги, молитовники, часто 
скликав конференції. Заохочував поглиб-
лювати своє духовне життя, а найбільш 
здібних студентів посилав на навчання до 
Відня, Інсбрука, Рима.

Опікувався монашими чинами, 
сиротинцями, школами, дитячими садоч-
ками. Завдяки його підтримці здібна мо-
лодь здобувала середню освіту. Сприяв 
широкому розвитку доброчинної діяльності 
для допомоги сиротам, відбудови церков, 
виданні релігійної літератури. Залучав 
визначні світські особистості до співпраці 
з духовенством.

Ведучий Щоби географічно осягти розвиток єпар-
хії на 1920 рік, варто зазначити, що вона 
налічувала 34 деканати, 689 парафій, 820 
церков, 80 каплиць, 8 чоловічих і 4 жіно-
чих монастирі Василіянок, 33 доми Сестер 
Служебниць, 6 домів Сестер Св. Йосифа 
Обручника. Все це вимагало від Єпископа 
Йосафата ревної пильності, часу, зусиль, 
здоров’я. 

Ведуча Патріот рідного краю Єпископ Йосафат  
Коциловський завжди дотримувався від-
критої громадянської позиції. Разом з 
Митрополитом Андреєм Шептицьким та 
іншими ієрархами УГКЦ входив до складу 
Конституційних зборів, Української Націо-
нальної Ради у Львові, на яких, спільно 
з однодумцями, гостро реагував на полі-
тичні події, зокрема репресії, Голодомор 
1932–1933 рр. в Україні, руйнування пра-
вославних храмів на Волині.

Читець Упродовж 1939–1950-х рр. радянсько-
польські стосунки ґрунтувалися не на прин- 
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ципах міжнародно-правових норм, а на 
основі грубого диктату з боку сталінського 
тоталітарного режиму. Якщо у довоєнний 
період вони характеризувалися прямим 
ігноруванням державно-правових і націо-
нальних інтересів Польщі, то з 1944 року, 
коли почала формуватися політична карта 
Європи, ці відносини звелися до прямого 
втручання у внутрішні справи повоєнної 
Польщі з метою створення сталінського 
комуністичного режиму.

  Впливовою силою, що чинила опір 
сталінській політиці у вирішенні долі на-
роду і його національної державності, 
була Греко-Католицька Церква, зокрема 
її Перемишльська Єпархія, яку очолювали 
Єпископи Йосафат Коциловський та Гри-
горій Лакота. Проти неї і було спрямовано 
нищівний удар сталінської тоталітарної 
держави.

  З початком Другої світової війни 
Перемишльська єпархія, через територію 
якої, згідно з пактом Молотова – Ріббент-
ропа, пролягла радянсько-німецька демар-
каційна лінія, розділилася на дві окупаційні 
частини з центром у Перемишлі. Єпископ 
Йосафат залишився в Перемишлі, а в за-
хіднонімецьку частину єпархії «Засяння» 
з центром в м. Ярослав був відряджений 
Єпископ Григорій Лакота.

Ведуча Воєнне лихоліття стало жорстоким випро-
буванням для УГКЦ, її духовенства, вірних, 
для усіх національно-патріотичних сил.

Ведучий Радянська окупація в 1939 р. завдала 
єпархії значних матеріальних збитків, руй-
нувань церков, каплиць, хресних доріг, пе-
реслідувань духовенства, монахів.

На сцену запрошуються очевидці цих подій. Зву-
чать їхні розповіді.

Ведуча Сподівання на прихильність німецької 
влади (проіснувала три роки) до україн-

ської «державницької ідеї», кращого став-
лення до Церкви не справдилися. Змінив 
свою думку щодо «визволителів» із Захо-
ду і Єпископ Йосафат. Виявивши випадки 
переховування євреїв греко-католиць-
ким духовенством, 27 священників було 
ув’язнено, двох розстріляно. Єпископа 
Йосафата двічі допитували, змушували 
закликати українців до співпраці з окупан-
тами, погрожували ув’язненням у концта-
борі. Незважаючи на численні погрози та 
утиски, Єпископ залишився непохитним  
у своїх переконаннях. 

Ведучий 24 липня 1944 р. до Перемишля увійшли 
радянські війська, а з ними спецвідділи 
енкаведистів. Для етнічного українсько-
го населення настали найдраматичніші 
за всю тривалу історію дні. Підписана 9 
вересня 1944 р. угода між урядом УРСР  
і Польським комітетом національного ви-
зволення передбачала виселення українців 
з території Польщі, а польських громадян 
з території України. Декларувалася доб-
ровільність виїзду, але охочих покидати 
рідну домівку зголосилося не так уже й ба-
гато. Польські урядові структури, разом із 
радянськими «інструкторами», вдалися до 
депортаційних методів.

Ведуча Акції стосовно українців відбувалися послі-
довно та заплановано. Їх виконання цілко-
вито змінило долю місцевого українського 
населення і його єпископа. Відбувалися 
обшуки і в єпископських палатах, в мона-
стирі Отців Василіян, арешти священни-
ків, відомих католицьких діячів, активних 
вірних, закривалися Греко-Католицькі мо-
настирі із переведенням їх на латинський 
обряд. На вимогу польського уряду припи-
нили свою діяльність українські заклади  
в Перемишлі та Надсянні.

Ведучий Греко-Католицька Церква як могла охо-
роняла інтереси свого народу. За це свя-
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щенники ставали найпершими жертвами 
радянської та польської влади, їх воєнізо-
ваних формувань.

Ведуча Єпископ Йосафат став частиною цієї на-
родної драми, не відмовився від судженої 
йому долі, а гідно ніс свій хрест і розділив 
терпіння сотень тисяч вірних. Протягом 
1941–1944 рр. робив усе можливе, щоби 
налагодити життя єпархії. Був свідомий 
своєї подальшої долі, проте залишався 
вірним Богові, Церкві й своєму народові.

Ведучий Сталінськими спецслужбами був запідо-
зрений у нелояльності до радянської влади. 
Його викликали на допити, намагаючись 
зламати силу духу, стійкість душпастиря, 
встановили за ним таємний нагляд, однак 
він залишався непохитним у своїй вірі та 
діяльності. Така смілива позиція дорого 
коштувала Єпископові Йосафату.

Ведуча Польські шовіністи не могли пробачити 
патріотичну позицію Єпископа щодо ук-
раїнців, захист прав зневаженого народу. 
У більшовиків були свої порахунки з Йоса-
фатом, відмова зрадити католицьку віру.

  21 вересня 1945 р. вперше зааре-
штовано Єпископа Йосафата. Його та 
пароха Перемишльського Катедрального 
Собору о. Василя Гриника чотири місяці 
утримували у Ряшівській тюрмі.

Читець  О, ті дні довгі, тривожні, страшні.
Тисячі передчасних могил, ріки сліз 

і крові,
цілі великі простори руїн і згарищ.
Кільки кривди. Боже, кільки кривди!
Нависла вона, мов чорна, важка 

хмара,
аж подумати страшно.
Життя, мов рана: свіжа, незгоєна 

рана,
від якої око з острахом утікає!
Події неначе просяться: «Жити, 

жити, жити!»

Підіжди, аж час розпрістре над нами
свою намітку імлисту,
аж відійдемо в минувшість.
Не доторкайся нас! А прецінь, 

прецінь якась
непереможна сила тягне тебе туди, 

мов огонь, мов вода, і хоч би ти мав зі 
страху

перемінитися в Лотовий стовп, озир-
нутися мусиш.

Якась внутрішня сила, не насила,
каже тобі душею переживати життя,
каже насторожі діл класти слова,
без яких нема думки, без яких  

нема й діл.
Далекі від злоби дня, байдужі на по-

хвалу
ідуть вони на нашу рідну землю,
ідуть поміж своїх людей.
Невже ж завернете їх?
    (Б. Лепкий)

Ведучий Звинувачували Єпископа Йосафата у різ-
них надуманих злочинах, вимагали, щоб 
очолив керівництво так званого церков-
ного собору у Львові, який мав би «само-
розпустити» УГКЦ та возз’єднати її з Мос-
ковським патріархатом.

Ведуча То був час, коли право мала лише сила, а 
вона була на боці «визволителів», що на-
хабно встановлювали свої закони. Справу 
депортації українців потрібно було завер-
шувати, однак Йосафат Коциловський зі 
священниками та мирянами відмовлялися 
залишати рідні краї і були згуртовані нав-
коло Церкви. Отже, над Єпископом Йоса-
фатом і душпастирями нависла загроза 
депортації.

Читець 16 січня 1946 р. польська влада переда-
ла Єпископа Йосафата та о. Василя Гри-
ника радянським спецслужбам на кордоні  
м. Мостиська Львівської області.

    Він пікся болем гніву і моління.
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  Коли ж ми, Боже, вийдем з кабали?
  Хронічний безум розбрату й вождівства,
  Життєвих благ, чинів і нагород.
  Але якщо ні мудрості, ні дійства, 

То що згуртує збуджений народ?
Він став на захист Віри і Свободи,
Апостолом святої боротьби,
Тому його й боялися заброди
І обмовляли немічні раби.
Наближалися вибори до Верховної 

Ради СРСР. Авторитет арештованих Єпис-
копа Йосафата та о. Василя Гриника був 
високим, тому, щоби не виникло ускладнень 
з військовими УПА, справу на деякий час 
було відкладено. 20 січня 1946 р. Єпископа Йо- 
сафата з дозволу властей повернули до  
м. Перемишля.

Ведуча  Відчуваючи неминучість репресій, Єпис-
коп Йосафат під час конференції польських 
єпископів у м. Ченстохові передав написану 
там власноруч заяву вірності Папі Пієві ХІІІ. 
«У випадку мого арешту й заслання покірно 
прошу передати Святішому Отцеві, що скла-
даю у його стіп вияв моєї вірності і цілковитої 
відданості до останнього удару мого серця, 
благаючи по-синівськи його Батьківського 
Благословення».

Ведучий Зрозумівши, що Єпископ Йосафат не по-
годиться на співпрацю та добровільно не 
виїде, 26 червня 1946 р. його повторно за-
арештовано співробітниками комуністичної 
таємної поліції, а з ним і Єпископа Григорія 
Лакоту та багато інших священників.

  Напередодні арешту Єпископ Йосафат 
відмовився від втечі, хоча така можливість 
була. «Я з палати тікати не буду, ховатися 
також не буду, бо так мені не випадає».

  Єпископську резиденцію з музейними 
пам’ятками, старими портретами й архівами 
пограбовано. Катедру і капітульні будинки 
передано польським монахам отцям-кар-
мелітам. 

Ведуча  За свідченнями очевидців, учасників тієї 
драми, знаємо про останні години перебу-
вання Єпископа Йосафата у єпископській па-
латі, де над ним чинилися глум і кепкування.

Читець  Непроханим «гостям», які змушували збира-
тися і виїжджати, Єпископ Йосафат не підко-
рявся, казав, що «нікуди не поїде, тому, що 
не може покинути свою паству, ним розпо-
ряджається лише Рим. Він не підлягає ніякій 
світській владі». Незважаючи на протести, 
подальші «вмовляння гостей» були марни-
ми. «Він вже не відзивався, сидів непоруш-
но у своїм білім кріслі-фотелі, наче прикипів 
до нього, схиливши низько голову та важко 
дихаючи. Тілом був зломлений, але духов-
но сильний, незламний. Його в домашньому 
одязі разом з кріслом винесли і брутально 
кинули на вантажну автомашину, накриту 
брезентом, шпурнувши туди капелюх, ще 
якісь речі, і повезли на залізницю, де вже 
були напоготові вагони». (Спогади. Воло-
чанська-Ожишко Н.)

  Як божевільні, душу розпинали, 
не боячись ні кари, ні хули…

  Так Єпископа Йосафата, разом із ув’язненими 
священниками Перемишльської єпархії та 
українськими родинами, понад 480 тис. осіб, 
насильно було вивезено до радянської Ук-
раїни.

  Розривалося серце моє,
  Як прощавсь я з тобою, мій краю!
  Розривалося серце моє на куски.
  І бігме, що не знаю,
  Чи на світі що гіршого є,
  Як туга за тобою, мій краю!
  Чи на світі що гіршого є
  Понад біль, коли тріскають струни,
  Ті, що серце в’язали твоє
  Від дитини малої до труни
  З всім, що рідне, кохане, своє.
  Чи на світі що гіршого є,
  Коли рвуться сердечнії струни?



СЦЕНАРІЇ

2021, № 1-2 (90-91)
культурно-просвітницький вісник

79
 Але ніхто не вічний. Перед Богом
  Усі в одвіті – вбивники й вожді.
  Сторицею воздається їм за нього,
  Подвижника і страдника святого, 
  Воздається їм заслужено і строго,
  Як не тепер – на Божому суді!
     (Богдан Лепкий)

Ведучий Єпископа Йосафата привезли до Львова, 
допитували, застосовуючи фізичні та мо-
ральні тортури, знову і знову змушуючи до 
співпраці й переходу на православ’я, що 
вкотре рішуче було відкинуто ним. 

  Згодом, без будь-якого документального 
оформлення його етаповано до Лук’янівської 
в’язниці м. Києва, де він перебував до  
2 липня 1946 р. Єпископ наполягав, що не 
є «совєтським громадянином і що радянські 
суди не мають права його судити».

Ведуча  Рішення МДБ у РСР про його арешт і від-
повідна санкція прокурора Українського 
округу військ МВС від 5 липня 1946 р. ґрун-
тувалися на обвинуваченні у веденні анти-
радянської пропаганди, полонізаторській 
політиці в західних областях України, під-
тримуванні зв’язків з українським націо-
налістичним підпіллям і ОУН–УПА, сприянні 
гітлерівським окупантам, участі в організації 
дивізії СС «Галичина».

Ведучий Після проведених допитів Єпископ Йоса-
фат втратив здатність самостійно їсти, пере-
суватися і був відправлений до тюремного 
шпиталю, внаслідок чого 23 вересня 1946 р. 
слідство було зупинене.

Читець  Ти вмів нести вінок, що терням ранив скроні
  І бути сильним вмів в юрбі зрадливих лиць,
  Хоч кров з отвертих ран пекла вогнями грані,
  Хоч м’язи рук і ніг були не з твердих криць.
  Ти гордим бути вмів, опльований і скутий,
  І не просив життя Ти у катів своїх,
  І серед лютих мук, у болю незбагнутих,
  Ти вірив в третій день, що стати мав твоїм!

(Б. Нижанківський)

У виконанні хору звучить «Не отвержи мене, во 
время старости» 
(муз. М. Березовського).

Ведучий Відповідно до вироку трибуналу Україн- 
ського округу військ МВФ від 19–21 лютого 
1947 р. був засуджений за обвинувачен-
ням в антирадянській діяльності (ст. 54-1 
і 54-11 Карного кодексу УРСР) до 10 років 
ув’язнення у виправно-трудових таборах.

Ведуча  Внаслідок погіршення стану здоров’я, в ли-
стопаді 1947 р. відправлений до лікувально-
го закладу каральної спецслужби закритого 
призначення в хутір Вільний, що неподалік 
м. Києва, де 17 листопада 1947 р. закінчив 
земне життя мученицькою смертю.

Читець  Єпископ Йосафат усвідомлював свою мож-
ливу близьку кончину, прагнув бути похова-
ним в освяченій землі, адже заповів місце 
свого спочинку у Крехівському монастирі 
Св. Миколая. Його заповіт був надрукований  
в часописі «Місіонер» ЧСВВ за 1933 рік:

  «Законна братія полюбила нового монаха, а 
Він полюбив братію, бо любив Крехів. Тут Бог 
давав Йому багато ласк, з цеї причини Крехів 
для нашого Архиєрея є й останеться місцем 
святим, бо по зарядженні Його – місцем, де 
мають бути зложені Його тлінні останки, мав 
бути Крехів. Тут готовиться вже капличка на 
монастирськім цвинтарі, де колись спочива-
ти буде тіло Архиєрея Йосафата». 

Ведучий Настоятелька з місцевого Покровського 
монастиря, разом зі своєю заступницею, за 
велику суму грошей викупила тіло Єпископа 
Йосафата у начальника табору, щоб похова-
ти в окремій могилі, а не так, як померлих 
в’язнів у великих ямах. Отже, поховали Йо-
сафата Коциловського на цвинтарі в с. Ча-
паївка (колишня Віта-Литовська, тепер око-
лиця м. Києва) біля зазначеної берези.

Ведуча Історія перепоховання останків Єпископа 
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Йосафата драматична. Митарства остан-
ків Єпископа Йосафата розпочалися через 
тридцять років після його смерті. Чотири 
рази атеїстично-диктаторський режим не да-
вав спокою його праху. У 70-ті роки велася 
розбудова м. Києва. Селище Чапаївка по-
трапило під його промислову зону. Під за-
грозою знищення опинився також і цвинтар.

Ведучий Священник Церкви Благовіщення Гос-
поднього в м. Стрий на Львівщині Йосафат 
(Василь) Каваців постійно відвідував земний 
спочинок Єпископа Йосафата, доглядав за 
могилою. Він і здійснив перепоховання ос-
танків. Це, на перший погляд, може видати-
ся звичайною справою, однак не у ті роки – 
роки гоніння українства та Церкви. Будучи 
гнаним і переслідуваним, зібравши в Києві всі 
дозвільні документи, отець Каваців особисто 
перевіз прах Єпископа до Львова на Янів- 
ський цвинтар. Проте гробівець перепродали,  
і намагання назавжди упокоїти останки не 
завершилися успіхом. «Не знайшлося міс-
ця» й на Личаківському цвинтарі. Отець Ка-
ваців перевіз останки у родинний гробівець  
в село Яблунівка біля Стрия.

 
Ведуча  12 серпня 2001 року Блаженного Йосафата 

Коциловського перепоховано у крипті біч-
ного Престолу Серця Христового у Церкві 
Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті 
Стрию. 

31 травня 2013 року Стрийський 
Владика Тарас Сеньків передав частину 
мощів Священномученика Йосафата до Ка-
тедрального Собору Перемишльсько-Вар-
шавської архієпархії УГКЦ у м. Перемишлі 
(Польща). Фрагмент мощів Блаженного зна-
ходиться також у храмі Св. Василія Вели-
кого, що розташований на Львівській площі  
у Києві. 

У запису звучить «Хай святиться ім’я твоє»
(муз. Г. Татарченка, сл. В. Крищенка).
Ведучий Доля Єпископа Йосафата Коциловського – 

лише невеличка часточка важкої, стражден-
ної долі українського народу.

Ведуча  Його Хрест і гірка чаша стали для нас прав-
дивою славою і дороговказом.

Читець  Вінок терпінь Ти ніс і не вагавсь нітрохи,
  Бо вірив у Христа непереможну власть;
  Ішов у бурі літ жорстокої епохи
  І серце гартував ударами нещасть.

Хор і всі учасники виконують 
 «Молитву за Україну»

(муз М. Лисенка, сл. О. Кониського). 

Марта Грицик,
методист  

з питань етичного  
та християнського виховання



ЦІКАВО ЗНАТИ

2021, № 1-2 (90-91)
культурно-просвітницький вісник

81

лікУВалЬНо-озДороВчі 
стежки

(загадка львівських теренкурів)

Однією із перлин Львова, про яку мало хто знає, є Регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

Парк «Знесіння» – один із найдавніших, з багатим історичним минулим і унікальним з природ-
ничої точки зору куточок міста. У жодної іншої зеленої зони Львова не існує такого характерного 
гористого ландшафту, який би відповідав вимогам, уподобанням давніх русичів щодо вибору 
місця для поселення і оборони, як гряда Знесіння. Ніде більше на території Львова, навіть  
у найстарішій його частині, не виявлено таких давніх слідів наших предків. Окрім свідчень про 
поселення з ІV–II ст. до н. е. тут збереглися цінні археологічні пам’ятки, зокрема, сліди оборон-
ного городища та капища на горі Баба (ІХ ст.), городище на Святовидовому полі (Х–ХІ ст.), фун-
дамент оборонної вежі (ХІІІ ст.).

На оголених схилах пагорбів сліди кількох геологічних епох, раковини молюсків, скам’янілі 
залишки дерев, чимало ділянок з унікальною реліктовою лісовою та степовою флорою. 
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з давніх-давен люди помічали, що існує безліч 
місцин, де вони почуваються значно краще, 
бадьоріше, здоровіше. Це так звані «місця 

сили», природні енергетичні зони, які є і у Львові.

Природні енергетичні зони поєднані між собою 
стежками здоров’я – теренкурами. Теренкури (від 
слів «терен» – місце, «курація» – оздоровлення) –
дозовані у часі та відстані маршрути по рівній або 
пересічній місцевості з певним заданим фізичним 
навантаженням.

Особливо ефективні теренкури в лісових маси-
вах, паркових зонах, на березі річок, озер, ставків 
із застосуванням фізичних навантажень, а також 
приймання сонячних і повітряних ванн.

Лікувальна дія ландшафтної терапії, зумовле-
на безперервним чергуванням садів, лісів, полів, 
сприяє постійній зміні вражень, покращує настрій 
і функціонування всього організму. Прекрасний 
ландшафт і повітря парку «Знесіння» в поєднанні 
з ходьбою сприяють значному оздоровчому ефекту.

У Львові до популяризації теренкурів долучився 
безпосередньо австрійський цісар Франц Йосиф 

ще в середині ХІХ ст. (1851–1880 рр.), під час ві-
зитів до Галичини, відвідуючи Львів.

Наприкінці ХІХ ст. німецький лікар Ерцель за-
пропонував ввести таку методику оздоровлення 
організму. Він вважав, що піші прогулянки по рів-
ній місцевості, у чергуванні з підйомами та спус-
ками, позитивно впливають на людину. Теренкури 
доволі швидко набули визнання в Європі та Азії  
в лікувальній практиці. Згодом медики підтвердили – 
такі прогулянки підвищують імунітет, позитивно 
впливають на нервово-психічну та ендокринну 
системи, зміцнюють серцево-судинну й дихаль-
ну системи, покращують травлення, підвищують 
життєвий тонус… 

Сьогодні, на думку багатьох фахівців, наше місто 
розташоване на перетині потужних енергетичних 
потоків, що проходять поверхнею землі. Знесін-
ська гряда – це велика кількість малих енергетичних 
епіцентрів з підвищеним електромагнітним фоном 
землі.

Саме тому у червні 2020 року в Регіональному 
ландшафтному парку «Знесіння» було відкрито 
систему лікувально-оздоровчих стежок (терен-
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курів). Сьогодні, у цей непростий час обмежених 
людських, природних та інших ресурсів особливо-
го значення набуває пошук ефективного збере-
ження резервів здоров’я.

Що ж входить до переліку оздоровчих стежок 
(теренкурів), відкритих у парку «Знесіння»? 

А це три кардіологічні стежки довжиною 0,560 км,  
1,175 км та 1,875 км, які обладнані чотирма  
інформаційними стендами з картами та інформа-
цією про оздоровчу ходьбу, історію теренкурів, 
цікавими фактами щодо маршруту і про парк. Це 
також дві загальнооздоровчі стежки (2,515 км та 
3,065 км), які об’єднують п’ять загальнодоступних  
спортивних майданчиків і мотузковий парк «Ла-
занка». 

Перевага теренкурів полягає в тому, що від-
сутнє сильне навантаження на серцево-судинну 
систему та опорно-руховий апарат. Крім того, при 
серцевих захворюваннях біг може погіршити стан, 
а завдяки теренкурам можна розвинути у пацієн-
тів фізичну активність.

Метою створення теренкурів є можливість від-
новлювати здоров’я (реабілітація) людям з різно-
манітними захворюваннями. Це заохочує грома-
дян до здорового способу життя та відповідально-
го ставлення до нього.

Важливим чинником є можливість забезпечення 
доступу до комплексної кардіологічної реабіліта-
ції та оздоровлення людям, які через фінансові 
обмеження не мають змоги скористатися реабілі-
таційними програмами в санаторіях та інших спе-
ціалізованих установах. Тут можуть покращувати 
здоров’я мешканці Львова, які ведуть або ж тільки 
розпочинають вести активний та здоровий спосіб 
життя. 

Беручи до уваги унікальні природні особливості 
Львова, можна із впевненістю сказати про мож-
ливість передання наступним поколінням цьо-
го місця гармонії між матеріальним і духовним.  
І парк «Знесіння» відіграватиме в цьому чи не 
найвагоміше значення.
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леГеНДа Про каЙзерВалЬД

У парку «Знесіння» є стежка, названа Кай-
зерівською, або «Стежкою цісаря», яка має 
свою історію і поросла унікальними леген-

дами. Важко повірити, але цією стежкою в 1780 
році гуляв сам цісар Австро-Угорської імперії Йо-
сиф ІІ з Ґабсбурґів, син Марії-Терезії, що заното-
вані Францішеком Яворським. Імператор прибув  
до Львова, щоби відпочити у водолічниці Кісельки – 
Львівському Баден-Бадені (сьогодні територія 
ПАТ «Галичфарм», корпорація «Артеріум»), ман-
дрував стежками нинішнього парку «Знесіння», 
вздовж гори Лева, по Велесовому плато, попри 
гору Вовчу (капище Перуна), прямуючи до Сві-
товидового поля і Світовидового капища, через 
Кривий потік на гору Хомець або гору Баба (Род), 
місце розташування капища Рожаниці та місце, де 
збудована Церква Вознесіння Господнього. 

Влада тогочасного Львова готувалась до цієї зна-
менної події, проте, передбачивши непосидючий 
характер монарха, розширила стежки Лоншанівкою 
(так тоді називалась ця місцевість) та зробила кілька 
підпірних стінок, камінь для яких брали з Високого 
Замку, який тоді розбирали для нових будівель. Ці 
підпірні стінки можна побачити і сьогодні – вони на- 
гадують мури старовинного замку, який ніби вріс  
у землю. Так виникла історія про Лісову пані Знесін-
ня, яка наче живе в підземеллях Кайзервальду. До 
речі, Його Величності так сподобалась Лоншанівка, 
що він похвалив господаря за чудове й зручне міс-
цезнаходження лісу. Господар на радощах поставив 
статую Мінерви та по-латині написав – «Королів- 
ський Ліс», або Кайзервальд. Так львів’яни отримали 
Кайзервальд, який донині залишається одним із 
найулюбленіших місць відпочинку для господарів та 
гостей міста Лева.
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ФраНц ЙосиФ
«стежка цісаря», що проходить в РЛП 

«Знесіння», має свою історію й поросла 
унікальними легендами.

Згадана історія відома з часів відвідин цих місць 
 цісарем Йосифом ІІ Ґабсбурґом, сином Марії-
Терезії, що занотовані Францішеком Яворським. 
Доволі цікавим є той факт, що невдовзі розквітає 
епоха «Бідермаєру» – міщанського романтизму, 
ключовим положенням якого були променади. Цей 
стиль було започатковано в Австрійській імперії, 
де аристократія завжди наслідувала правлячу 
родину, а цісарі Австро-Угорської імперії змушені 
були часто подорожувати своїми землями. Вони, 
як будь-які володарі, і до, і після оглядали свої 
території.

Звісно, точного маршруту променади цісаря Йо-
сифа ІІ неможливо встановити у зв’язку із тим, що 

променади зрідка проходили одним і тим самим 
точно визначеним маршрутом – на те вони й про-
гулянки. Цікавим є й те, що під час таких «похо-
деньок» нерідко вирішувалися важливі питання – 
від одружень до деталей правління на певних те-
риторіях. Часто такі променади могли надати ідею 
володарям на нові реформи, для поліпшення пев-
ної ситуації.

Послідовниками традиції променадів могла ста-
ти подружня пара Франца ІІ та Кароліни Августи, 
котрі започаткували в ХІХ ст. історію модерних по-
дорожей австрійського цісарського дому. Вони по-
дорожували на далекі відстані у добре облашто-
ваному, вистеленому шпалерами вагоні – екіпажі, 
проте є сумнів, чи це відмінило вже встановлену 
тенденцію променад цісарської фамілії.
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Як би дивно це не було, проте нащадку славет-

них Ґабсбурґзьких мандрівників – Францу-Йосифу І 
не дуже подобались мандрівки, хоча й полюбляв 
він подорожі у власному вагоні, під час яких міг 
виконувати різноманітні обов’язки – відвідувати 
військові частини, здійснювати маневри, відкри-
вати школи і чимало іншого.

Хоч і відомим є факт, що цісар був людиною 
консервативною, однак питання його променад 
територією нинішнього Регіонального ландшафт-
ного парку «Знесіння» є дискусійним, навіть із 
врахуванням того, що шлях мандрівок славетного 
цісаря є таким самим звивистим, як і Знесінські 
пагорби. 
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ДНо МіоцеНоВоГо Моря

П
алеонтологічна знахідна 14–16 мільйонів 
років – автохтонна міоценова біота – спіль-
нота організмів (флори і фауни), переважно 

місцевого походження, свідчення епохи міоцену. Тут 
не принесена фауна, а збережені ті види, що захо-
ронені в прижиттєвому положенні. На сьогодні це 
добре відслонений, доступний для спостережень, 
відвідування й подальшого вивчення, свого роду 
єдиний у межах Львова та його околиць палеонто-
логічний об’єкт. 

Описане місцезнаходження – важлива ланка для 
відновлення історії Землі, має наукову цінність і є 

важливим палеонтологічним об’єктом, який необ-
хідно ввести в реєстр природоохоронних пам’яток 
Львова й України. Розташоване неподалік від цент-
ру Львова, легкодоступне й може стати цікавим гео-
туристичним об’єктом.
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Гора леВа, або ПіскоВа Гора

Н
айвища точка в межах Знесіння (389 м ). 
Ця унікальна геологічна пам’ятка є остан-
цевим горбом, який зберігся завдяки тому, 

що кварцеві та вапнисті піски вкриті шаром щіль-
ного пісковика із рештками морських літотамніє-
вих водоростей та устриць. Нижня та середня 
частини гори складені білими кварцевими пісками 
й пісковиками товщиною 15–20 м. У верхній ча-
стині залягає міцний піщаний вапняк. Гора частко-
во зруйнована внаслідок видобування піску ще з 
середньовіччя. Щоби захистити її від фізичного 
вивітрювання (ерозії), схили були задерновані. 
Тому гора Лева цікава і з ботанічної точки зору 
своєю реліктовою лугостеповою рослинністю. 

Формування гори Лева відбувалося в проміж-
ку від п’яти до десяти мільйонів років. Вершечок 
Лисої гори перенасичений устрицями. Устриці жи-
вуть в прибережних ділянках до глибини 5–10 м. 
Найоптимальніша для них глибина – 30 м. На горі 
Лева ці устрички дрібні, стінка середньої товщини, 
в них не виражені структурні елементи (горбочки), 
тобто ця ділянка для них не була сприятлива. Фа-
уна, якою складена гора, утворювалась в морсько-
му басейні, тропічно-субтропічному кліматі.
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Гора хоМецЬ

о
дна з найунікальніших пам’яток природи 
із залишками лугостепу. Гора існувала ще  
в льодовиковий період. А ще вона цікава 

тим, що має дві вершини. Неповторна лугова рослин-
ність дійшла до нас із минулого. Це єдиний осе-
редок природної лугової рослинності у Західній 
Україні. Серед рідкісних рослин тут можна зуст-
ріти дерев’ясил мечолистий, вероніку колосисту, 
льон жовтий, сонцесвіт, дзвоники персиколисті, 
підмаренник справжній і сон-траву. Усі ці росли-
ни занесені до Червоної книги України. На схилі 
західної частини гори Хомець, що неподалік за-
лізничної колії, розрісся дубовий ліс із домішками 
черешень, груш та яблунь. Ростуть тут також ожи-

на, шовковиця, ліщина, терен. Надзвичайно бага-
тий трав’янистий покрив гори Хомець. Тут можна 
побачити булатку широколисту та зозулині сльози 
(рослини, занесені до Червоної книги). На другій 
вершині гори Хомець ростуть берези, роблячи 
гору світлою, наче прозорою. На жаль, в сучас-
ному покриві степової ділянки на горі Хомець збе-
реглась лише незначна кількість рідкісних рослин, 
описаних на початку минулого століття.

Матеріали підготувала 
Оксана Кунець 

редактор КЗ ЛОРЛОЦНТ і КОР  
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