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• Збірна України на 
XIII зимових Паралім-
пійських іграх у Пекіні 
встанови ла два рекорди: 
здо була найбільшу кіль-
кість меда лей за всю іс-
торію висту пів – 29 і най-
більшу кількість золотих 
медалей – 11.

• Протест херсонців проти російських загарбників.  
Люди тримають стяги України, вигукують:  

«Херсон – це Україна!», «Україна – понад усе!»

• 22 лютого у Маріуполі зібралися  
місцеві мешканці із синьо-жовтими  

прапорами. Лунало: «Слава Україні!» 
«Маріуполь – це Україна!»

• Кременецькі діти моляться за мир.

«Хоч іскру кожен. Іскру – кожен. 
Всі разом – буде Україна» (Наталка НІКУЛІНА) 

• Акторка Ада Ро-
говцева піклується 
про бійців, молить-
ся за Україну та за-
лишається в столи-
ці. Чоловік і син – 
добровольці, другий 
син і невістка –  

волонтери, донька, Катерина Степанкова, –  
українська режисерка, акторка і волонтер-
ка. Усі зайняті боротьбою за Україну.

• Президент Укра-
їни Володимир  
Зеленський: «Прі-
оритети України 
на переговорах – 
завершення війни, 
гарантії безпеки, 

суверенітет, відновлення територі-
альної цілісності».

• Голова Ми-
колаївської  
обласної дер-
жавної адмі-
ністрації Віта-
лій Кім: «Ми  

не віримо у жодні красиві 
словесні конструкції. Є ре-
альна ситуація на полі бою. 
І зараз – це головне. Ми ні-
чого не віддамо».

• «Привид Києва» –  
пілот-ас – у боях за сто-
лицю нашої держави 
лише за перші 30 годин 
російського вторгнен-
ня в Україну збив 6 ро-
сійських літаків. Щодня  

Україна чекає на його нові перемоги. Справжня особа  
ангела-охоронця Києва не розголошується.

• Рад-
ник го-
л о в и 
о ф і с у 
П р е -
зиден -

та, військовий експерт 
Олексій Арестович: 
«росія могла б мати 
успіх. Вона просто не 
на ту країну напала».

• Вчителька малювання з  
Маріуполя Анна Попова  
25 лютого виїхала з рідного 
міста. Зараз живе у Дніпрі, 
де разом з родиною допома-
гає евакуйованим. Вона ку-
пує ліки, їжу, гігієнічні набори та передає тим, 
хто цього потребує, а також допомагає розсели-
ти людей.

• Селяни і роми кра-
дуть ворожу техніку  
для господарки і на  
брухт – циганський 
приклад  з танком став  
заразним. Батальйон 
ім. Будулая – діє!

• У Києві на Обо-
лоні місцеві гоп-
ники побили ро-
сійських солдатів, 
«віджали» їхній 
БТР та переда-
ли його Збройним 
Силам України.

Музика війни

• Юрій Горо-
децький, стар-
ший солдат 28 
механізованої 
бригади іме-
ні Лицарів Зи-
мового похо-
ду, неймовір-
ний співак.

• Віра Литовчен-
ко, аспірантка Кре-
менчуцького націо-
нального універси-
тету ім. М. Остро-
градського, під час 
обстрілів грає меш-
канцям Харкова на 
скрипці.

• 7-річна Амелія 
Анісович заспі-
вала пісню «Let 
It Go» з діснеїв-
ського мульт-
фільму «Крижа-
не серце» у ки-
ївському бомбо-
сховищі.

• Жінка кинула коктейль 
Молотова з вікна машини і 
спалила російський БТР.

• Учас-
ник ак-
ції «Хер-
сон – це 
Україна»  
зі стягом  

на ходу застрибнув на 
ворожий бронетран-
спортер.
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Міністерство освіти і науки України

За інформацією Міністрерства освіти і науки України

ІНТЕРАКТИВНА МАПА  
зруйнованих і пошкоджених закладів освіти 

На території України за 15 
днів війни постраждало понад 280 закладів осві-
ти, деякі з них повністю зруйновані від бомбар-
дувань і обстрілів. Уся інформація про закла-
ди буде оприлюднюватися на створеному сайті 
(https://saveschools.in.ua/).

«Бойові дії в окремих регіонах продовжуються. 
Наше головне завдання – зберегти життя кожного 
громадянина України. Ворог нещадно руйнує дитя-
чі садки, школи, профтехи, коледжі, університети. 

Але найжорстокіші та найболючіші втрати – сотні 
загублених життів від рук агресора. Окупант про-
довжує стверджувати, що наносить удари виключ-
но по військових об’єктах нашої країни. Виходить, 
керівництво рф боїться наших дітей і батьків, во-
ни бояться не лише наших сильних і відважних 
військових, а й освітян і науковців. Так, ми дійсно 
сильні, ми обов’язково переможемо та відбудуємо 
наші заклади освіти», – зазначив міністр освіти і 
науки України Сергій Шкарлет.

На сайті буде зібрано всю інформацію про 
кількість пошкоджених і зруйнованих закладів 
освіти, а також втрати, завдані їм внаслідок втор-
гнення Росії в Україну.

Карта не містить повної інформації, адже що-
денно оновлюється. Наразі відсутні дані з Черні-
гівської, Харківської та Луганської областей.

Вашу інформацію (фото, відео) щодо жорсто-
кої агресії рф надсилайте на email: edu.emergency. 
ua@gmail.com. Увесь світ має право на правду.

НАВЧАННЯ ТРИВАЄ!
Закінчився перший тиждень освіт-

нього процесу після двотижневих 
канікул. Розпочати його було дуже 
важливо. Адже зараз діти пережи-
вають надважкий період. І освітній 
процес має на меті, насамперед, від-
волікти їх від звуку сирен і стресу.

Отже, короткий результат пер-
шого тижня навчання.

За даними департаментів освіти і 
науки обласних військових адміні-
страцій, в 11-ти областях усі ЗЗСО 
організували освітній процес за дис-
танційною формою навчання. У 4-х 
областях частково в школах дистан-
ційний процес або канікули. У 7 об-
ластях частково дистанційний про цес,  
канікули або заняття призупинено.  
У 2-х областях, де безпекова ситуація  
залишається напруженою, освітній  
процес призупинено. В одній облас-
ті частково дистанційний та змішаний 
формати, а у деяких громадах каніку-
ли. Протягом тижня заклади освіти 
змінювали формат освітнього проце-
су, зважаючи на безпекову ситуацію.

Для дистанційного навчання здо-
бувачі освіти та вчителі можуть  

використовувати національну елек-
тронну платформу «Всеукраїнська 
школа онлайн» (https://lms.e-school.
net.ua/about). Крім того, створено  
Всеукраїнський онлайн-розклад (https: 
/ /mon.gov.ua/ua/vseukrayinski j -
rozklad). А у межах освітнього проєк-
ту «Навчання без меж» відбувається 
трансляція відеоуроків для школярів 
5-11 класів на телеканалах ПЛЮС-
ПЛЮС, «Піксель» і «Суспільне», а 
також платформах онлайн-телеба-
чення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 
video, Sweet. tv та Volia tv. 

Із 14 березня повністю оновле-
но освітній процес у дистанційно-
му форматі в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти в 14 
областях України. Частково онов-
лено освітній процес у профтехах 7 
областей. Не здійснюють навчання 
заклади профтехосвіти 4 областей 
України. 

Заклади фахової передвищої осві-
ти здійснюють навчання майже 

на всій території країни (19 облас-
тей) за дистанційною або змішаною 
формою. Частково не працюють за-
клади ФПО у 4 областях, не про-
водиться навчання в 1 області.

У 15 областях України продов-
жується навчання в закладах вищої 
освіти. Частково працюють ЗВО у 2 
регіонах. Університети 4 областей 
перебувають на канікулах, лише в 
одній області ЗВО не працюють. 

Щодо закладів дошкільної осві-
ти. У 4-х областях садочки вико-
ристовують елементи дистанційно-
го на вчання в роботі з вихованцями 
і батьками. У 2-х областях части-
на садків поновили свою роботу в 
звичному форматі. У решті облас-
тей наразі освітній процес не відбу-
вається. 

14 березня Міністерство освіти  
і науки разом із ЮНІСЕФ запус-
тили дитячий онлайн-садок НУМО  
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLF 
VSJgZgf7h-wyorZ6MoAJrAEC5H2reCk) з 

відеозаняттями для дітей віком від 
3 до 6 років. Випуски доступні до 
перегляду на ютуб-каналах МОН та 
ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO. 
Ініціатива допоможе батькам зайня-
ти дитину пізнавальними та розви-
вальними активностями і, наскільки 
це можливо, відволікти від війни.

Цей проєкт є платформою, на 
якій батьки та вихователі зможуть 
знайти всі необхідні розвиваль-
ні матеріали у відкритому доступі. 
Для нас важливо, щоб, незважаючи 
на складнощі, вже з раннього віку 
освіта для української малечі була 
комфортною, корисною та цікавою.

Закликаю молодь оберігати свій 
фронт у цій війні – навчатися та 
продовжувати формувати майбутнє 
нашої держави. Дякую керівникам 
закладів освіти за сприяння та ство-
рення належних умов праці праців-
никам освіти та отримання освітніх 
послуг  здобувачами освіти.

Тримаймось!
Ми – сильні! Ми – Україна!

Сергій ШКАРЛЕТ, міністр  
освіти і науки України

АТЕСТАЦІЯ
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет підписав наказ від 21.03.2022 р. № 265 

(https://bit.ly/36csOlb), який дозволяє керівникам закладів фахової передвищої та вищої осві-
ти самостійно визначати форми атестації здобувачів у 2022 році.

До тогож для випускників закладів фахової передвищої та вищої освіти 2022 року загальна кількість кре-
дитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж визначена відповідним стандар-
том мінімальна кількість кредитів ЄКТС на практичну підготовку, за умови перерозподілу відповідної кіль-
кості кредитів на інші освітні компоненти. Водночас загальна кількість кредитів ЄКТС за освітньою програ-
мою має відповідати вимогам стандарту.

Наказ МОН від 28 березня 2022 року № 274

«Про деякі питання організації здобуття загальної середньої 
освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

Наказ регулює забезпечення та 
організацію органами управління у 
сфері освіти місцевих органів вико-
навчої влади, органами місцевого са-
моврядування, зокрема, в підпоряд-
куванні яких перебувають ЗЗСО та 
установи освіти:

– зарахування здобувачів за-
гальної середньої освіти, які ви-
мушені були змінити місце на-
вчання та/або проживання (перебу-
вання) і знаходяться в Україні чи за 
її межами, до закладів освіти за за-
явою, що подається до закладу;

– здобуття загальної середньої 
освіти за будь-якою формою, що 
може забезпечити заклад освіти і 
є найбезпечнішою;

– оплату праці працівників закла-
дів освіти та установ освіти неза-
лежно від їхнього поточного місця 
проживання (перебування), зокрема 
шляхом прийняття рішення (розпо-
рядження, наказу) про оголошення 
простою у закладах освіти, що не 
можуть здійснювати освітню діяль-
ність внаслідок збройної агресії ро-
сійської федерації;

– проживання здобувачів осві-
ти та осіб, які їх супроводжують 
(батьків, опікунів, інших закон-
них представників, родичів то-
що), працівників закладів осві-
ти та установ освіти в пансіонах, 
гуртожитках, а також харчування 
в разі подання відповідної заяви;

– працевлаштування працівни-
ків і вакантні посади (за наявності) 
у разі подання відповідної заяви;

– ведення окремого обліку та 
формування реєстрів здобувачів 
освіти за місцем перебування, що 
мають містити таку інформацію: 
прізвище, ім’я та по батькові, да-
та народження, місце проживання 
(перебування), місце навчання (за-
клад освіти), попереднє місце про-
живання, попереднє місце навчан-
ня, форму здобуття освіти, належ-
ність до категорії осіб з особливи-
ми освітніми потребами.

Докладніше за посиланням –
https://bit.ly/3NvgqNE;

наказ – https://bit.ly/3uEhBC9 

Оголошення!
Дніпровська академія не

перервної освіти пропонує 
учням 1-11 класів долучити-

ся до організаційних зу-
стрічей-консультацій. На  
зу стрічах буде визначено  
подальший режим роботи 
(консуль тації по класам, 
заняття по темам тощо).

1. Математика, 5-11 класи, 17 березня, 
15.00, Zoom https://us02web.zoom.us/j/843740
84165?pwd=Y3RydG5nODFYV1pMTlZOZG1h
ZXlrdz09 

2. Українська мова, 5-11 класи, 21 берез-
ня, 13.00, Zoom https://us05web.zoom.us/j/756
5500586?pwd=RGJSRUZ1amZ4K0dDSGtXSW
RjMUhkUT09 

3. Географія, природознавство, 5-11 кла-
си, 22 березня, 15.00, Zoom https://us04web.
zoom.us/j/6031930631?pwd=YWM1QXBCdm5y
N01xd0RVTXJSQURtZz09 

4. Інформація по початковій школі та  
іншим предметам буде пізніше. 

Для реєстрації – заповнть анкету: https://
sites.google.com/view/schooldnipro

Тел. 096 5217018, Вадим Кімович Кірман

Увага! 
Волонтерський центр  

змінив адресу!
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3Дніпровська академія неперервної освіти

Тренінг з питань першої медичної допомоги
За сприяння Дніпропетровської 

обласної ради 16 березня відбула-
ся лекція з домедичної допомоги. 
В онлайн-режимі медики розпові-
дали, як допомогти собі та іншим 
громадянам у випадку отримання 
ушкоджень, поранень, переламів, 
як зупинити кровотечу. Також фа-
хівці надали список базового набо-
ру медикаментів, який обов’язково 
має бути в аптечці. До 2-годинної 
лекції від медиків долучилися ви-
кладачі Дніпровської академії не-
перервної освіти.

«Раніше ми вже організовували 
такі тренінги для волонтерів, керів-
ників і працівників обласних кому-
нальних установ. Сьогоднішній се-
мінар прослухали педагоги. Кож-
на онлайн-трансляція збирає понад 
100 учасників. Тобто ми бачимо, 
що є запит суспільства на отриман-
ня знань з першої домедичної допо-
моги. Наші лектори, кваліфіковані  

лікарі – директор Дніпропетров-
ського центру спортивної медици-
ни Лідія Дукач та ортопед-травма-
толог Дніпропетровської обласної 
дитячої клінічної лікарні Влади-
слав Денисенко – мають відповід-
ний досвід роботи, тож можуть пе-
редати дійсно важливу інформацію 
людям», – розповіла начальниця 
управління з питань гуманітарної, 
соціально-культурної сфери та осві-
ти Дніпропетровської обласної ра-
ди Лілія Гиренко.

21 березня відбувся онлайн-тре-
нінг для студентів Дніпровської 
академії неперервної освіти. Під 
час заходу зі вступним словом до 
студентів звернулася заступник 
начальника управління з питань 
гуманітарної, соціально-культур-
ної сфери та освіти виконавчого 
апарату Дніпропетровської облас-
ної ради Ірина Корчемаха. Влади-
слав Денисенко розповів про те,  

як діяти у кризовій ситуації, як на-
дати невідкладну допомогу при 
травму -
в а н н і : 
накласти 
шину, зу-
п и н и т и 
кровоте-
чу тощо. У другій частині лекції 
Лідія Дукач розповіла, як користу-
ватися аптечкою, які ліки вона має 
містити, які ліки і від чого стануть 
у нагоді у критичній ситуації. Ві-
део заходу можна переглянути на 
ютуб-каналі Дніпровської академії 
неперервної освіти (https://youtu.be/
qK-U14-psbI). 

Для використання в роботі мож-
на завантажити такі презентації: 
• «Як діяти у кризовій ситуації?  

Пам’ятка Для Сім’ї» (https://www.libr. 
dp.ua/engine/download.php?id=4965&area= 
static); 

• «Як під готувати дітей до можли-
вих надзвичайних ситуацій» (https: 
/ /www. l ib r.dp .ua /eng ine /download .
php?id=4966&area=static); 

• «У разі надзвичайної ситуації  
або війни» (https://www.libr.dp.ua/engine 
/download.php?id=4967&area=static). Та-
кож на ютуб-каналі Дніпропетров-
ської обласної універсальної нау-
кової бібліотеки ім. Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія 
можна ознайомитися з практични-
ми порадами з домедичної допомо-
ги в умовах воєнного часу (https://
youtu.be/uGuZSQrEquU).

Долучитися до участі у наступ-
них лекціях і тренінгах можна, на-
діславши заявку на електронну  
адресу – gumuprsov@oblinfo.dp.ua

Наш кор

Методичні рекомендації
В умовах сьогодення заклади освіти вже 

стали своєрідним осередком, що об’єднує 
учнів і вчителів як громади, так і дітей і 
педагогів, які вимушені були покинути 
свої домівки.

У закладах освіти Дніпропетровщини з 
14 березня відновлено освітній процес у 
дистанційному режимі.

З метою педагогічного супроводу пра-
цівників закладів освіти області та освіт-
нього процесу, співробітниками Дніпров-
ської академії неперерваної освіти підго-
товлено методичні рекомендації щодо 
практичного застосування під час орга-
нізації дистанційного навчання, викла-
дання базових дисциплін, професійного 
розвитку педагога, а саме:

• Методичні рекомендації щодо органі-
зації освітнього процесу за дистанційною 
формою в умовах воєнного стану (завіду-
вач кафедри управління інформаційно-о-
світніх проєктів Оксана Бутурліна; завід-
увач НМЛ інформаційних технологій та 
STEM-освіти Ольга Пилипенко та мето-
дист лабораторії Ольга Запорожець).

• Рекомендації щодо навчання усного 
мовлення. Формування навичок мовлен-
ня; Рекомендації щодо проведення уроку в 
комунікативно-орієнтованому викладанні 
іноземної мови (методист НМЛ вивчення 
базових дисциплін Марія Алуєва).

• Види навчальної діяльності на уро-
ках зарубіжної літератури за модульними 
програмами Нової української школи (ме-
тодист НМЛ вивчення базових дисциплін 
Марина Чубарова).

• Упровадження професійного стандар-
ту вчителя (директор обласного навчаль-
но-методичного центру підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників Оле-
на Добрянська; методист НМЛ вивчення  

базових дис-
ци плін Василь 
Кудирко).

• Методич-
ні рекоменда-
ції щодо під-
готовки мате-
ріалів для ліцензування освітньої діяльно-
сті в закладах загальної середньої освіти у 
2022 році на допомогу керівникам закла-
дів загальної середньої освіти (завідувач 
НМЛ управління в освіті Юрій Могила та 
методист лабораторії Надія Туманова).

• Система планування роботи школи 
(методист НМЛ професійного розвитку 
педагогічних та науково-педагогічних пра-
цівників Григорій Драгунов).

• Усе про цивільний захист (методист 
НМЛ вивчення базових дисциплін Тетяна 
Потапова).

Корисні посилання:
• Банк нормативно-правових документів 

щодо діяльності закладів освіти у воєнний 
час – https://drive.google.com/drive/folders/
19tKKpLVtbJU7q02nDpcqDabSovqEiYnN?
usp=sharing

• Посилання на методичні рекомендації –  
https://drive.google.com/drive/folders/15bqwn6y 
AVAUiP6ZL0-xO83Zqit9NmYu0?usp=sharing 

Шановні колеги! З метою адресної допо-
моги та підготовки матеріалів, які будуть 
корисними під час здійснення професійної 
діяльності, просимо заповнити форму  – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL-HO0 
hURXirN_qOiPKn9YsYbK6lxKm9-9Vjhl0qELfn 
53Uw/viewform 

Олена ДОБРЯНСЬКА,  
директор обласного  

навчальнометодичного  
центру підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників Академії

Переможці  
Міжнародного конкурсу  

«ІV International music 
competition BRAVO»

Студентки Дніпровського фахового педагогічно-
го коледжу Дніпровської академії неперервної осві-
ти успішно виступили у Міжнародному конкурсі  
«ІV International music competition BRAVO» (Туреччина).

Нещодавно до Академії надійшли два дипломи про 
перемогу студенток Ольги Рудової (гр. ММ-18-1/9) 
та Ірини Бабицької (гр. ПО-20-1/11) у Міжнародному  
музичному конкурсі «BRAVO» (Туреччина), який  
проводився 15.02.2022 по відеозаписах. Обидві сту-

дентки посіли ІІ місце  
в номінації «фортепіа-
но-соло». 

Також надіслано сер-
тифікат-подяку викла-
дачеві за підготовку 
учасників конкурсу.

Керівництво Міжна-
родного музичного кон-

курсу «ВRAVO» (Туреччина) висловило в телефонній  
розмові глибоке співчуття українському народові і під-
тримку Україні, з якою існують тісні зв’язки в музично- 
освітній сфері.

Адміністрація Академії
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Викладання предметів історичної галузі  
у період воєнного стану

Методичні поради вчителям історії

Сьогодні найбільше запитань ви-
никає у вчителів та в учнів старших 
класів, які у період воєнного стану 
2022 року стосуються вивчення тем, 
пов’язаних з країною-агресором: на-
приклад, чи потрібно зараз вивчати 
теми з історії росії та післявоєнно-
го розвитку даної держави?

Відповідь однозначна. Так, історію 
росії вивчати необхідно, так як вона 
входить до змісту чинних навчаль-
них програм з історії і ці програми 
не були змінені Міністерством осві-
ти і науки України. При цьому ми 
маємо враховувати теперішній період 
збройної агресії російської федерації 
проти України, розпочатий у люто-
му 2022 року, і на уроках історії, що 
розкривають тему росії, застосовува-
ти на вички критичного та системного 
мислення, надавати можливості учням  
висловлювати свої думки з цього при-
воду, бо вони у них є! 

Водночас слід відзначити, що на 
сьогодні ми маємо дуже мало якісно-
го освітнього тематичного контенту, 
придатного для застосування на уро-
ках історії, який би пояснював вчи-
телеві, як саме він має працювати на 
уроці з такою складною темою, яким 
чином на уроках громадянської осві-
ти вчитель має формувати в учнів  
демократичні пріоритети й злагоду в  
світі, які техніки та методики в час 
війни використовувати, щоб прище-
пити школярам толерантне і поваж-
ливе ставлення до різних народів 
та їхніх культур, як розвивати умін-
ня знаходити порозуміння з іншими 
людьми тощо. 

Тому, виходячи з вищезазначеного,  
РЕКОМЕНДУЄМО вчителям, клас
ним керівникам, батькам, громад-
ському загалу спрямовувати діало-
ги зі школярами на болючу тему, 
розповідати та пояснювати, що саме  
відбулося, які причини призвели  
до повномасштабного застосування 
ро сі єю воєнної сили проти України. 
Знання цих чинників у майбутньому за-
безпечить захист і відновлення терито-
ріальної цілісності України.

Тема сучасної російсько-україн-
ської війни та її причин є актуальною 
для всього українського суспільства, 
отже, ми маємо, насамперед, доско-
нало знати ті держави-сусіди, з яки-
ми в України є державні кордони, хто 
безпосередньо межує з територією 
нашої держави. Ми маємо знати, що 
очікувати від такого сусіда у майбут-
ньому. Від цього залежить не лише 
безпека нашої держави, а й непоруш-
ність її кордонів, можливість взаємо-
дії із зовнішнім світом. Для України, 
яка інтегрується в європейське спів-
товариство, прикордонне співробіт-
ництво з сусідніми державами має  
велику вагу. 

А тепер дещо про характерні істори-
ко-економічні стосунки України з най-
ближчою державою-сусідкою, краї-
ною-агресоркою – росією. І що про 
це розповідати учням.

Україну і росію пов’язує багатові-
кова історія, багато кілометрів спіль-
ного кордону, давні економічні, полі-
тичні, культурні відносини, які на сьо-
годні стали критично-проблемними. 

Із 24 лютого 2022 року обидві кра-
їни знаходяться у стані війни, причи-
ни якої сягають у часи розпаду СРСР,  
що змінив геополітичне положення 
росії, бо виникли нові кордони із су-
веренними державами – колишніми 
республіками радянського союзу, об-
межився вихід до Балтійського моря,  
а також до портів і військово-мор-
ських баз Чорного моря. 

Такі політичні та економічні змі-
ни у росії в різні історичні часи спри-
чинили виникнення багатьох вог-
нищ нестабільності на території країн  
пост радянського простору: країн Бал-
тії, Таджикистану, Узбекистану, Азер-
байджану, Грузії, Молдови, а тепер – і 
в Україні. Свого часу, не без всебічної 
«допомоги» росії, «розквітли» псевдо-
держави: Придністровсько-Молдав-
ська Республіка (ПМР), Нагірно-Ка-
рабахська Республіка (НКР), Рес-
пуб ліка Абхазія, Республіка Півден-
на Осетія (або Держава Аланія), а на  
оку пованих українських територіях – 
«ЛНР», «ДНР» і «Республіка Крим» 
(як невизнаний «суб’єкт рф», розта-
шований на тимчасово окупованій те-
риторії України).

Коли навесні 2014 року росія оку-
пувала Крим і спробувала створити 
«народні республіки» на сході, пів-
дні та в центрі України, під виглядом 
«руху за незалежність» вона захопила 
владу у Донецьку та Луганську за під-
тримки своїх військ. 

Після важких боїв у 2014 і 2015 рр. 
непроголошена війна на сході України 
перейшла у стан «заморо женої». 

Відносини України з росією ніко-
ли не були простими, все стало надто 
складно саме після анексії москвою 
Криму та початку війни на Донбасі у 
2014 році.

Відтоді відносини України із ро-
сією носять конфліктний, ворожий ха-
рактер. В Україні російська феде рація 
(рф) має статус «держави-агресора».

Продовження загарбницьких кро-
ків сталося 24 лютого 2022 року, коли 
росія напала на Україну, назвавши це 
«спеціальною операцією». Це вторг-
нення є частиною російсько-україн-
ської війни, яку розв’язала росія 2014 
року, участь у якій весь цей час нама-
галася заперечувати.

Україна у відповідь оголосила в 
державі воєнний стан – такий особли-
вий правовий режим, що вводиться у 
країні або в окремих її місцевостях у 
разі збройної агресії чи загрози напа-
ду, небезпеки державній незалежнос-
ті, її територіальній цілісності. 

Багато хто з аналітиків нинішній 
воєнний стан між державами називає 
«російсько-українською війною», та-
кож «російською збройною агресією 
проти України», також «війною за Не-
залежність України», що свідчить про 
пряме й опосередковане застосування 
збройної сили російською федераці-
єю проти суверенітету і територіаль-
ної цілісності України.

У 2022 році в України та в усього 
цивілізованого світу з’явився шанс 
покласти край військовим агресі ям 
колишньої імперії. Усе, до чого торка-
ється росія, на міжнародній арені пе-
ретворюється на попіл і страждання. 

Хоча вони це називають «миротвор-
чими місіями» та «спеціальними опе-
раціями» на «захист російськомовно-
го або православного населення».

Що необхідно пояснювати шко-
лярам про поетапні складові росій-
ської збройної агресії проти Украї-
ни, яка розпочалася 2022 року? 

21 лютого 2022 року указом воло-
димира путіна визнано терористич-
ні псевдодержави «ДНР» і «ЛНР» як 
незалежні державні утворення, офі-
ційно введено на територію України 
російську регулярну армію, а також 
підписано договір про дружбу, спів-
працю та обопільну допомогу з так 
званими «ДНР» і «ЛНР».

Увечері 23 лютого 2022 р. ватаж-
ки «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і  
Леонід Пасічник звернулись до в. пу-
тіна з проханням про воєнну допо-
могу. 24 лютого 2022 року о 5 годи-
ні ранку володимир путін офіційно 
оголосив про «спеціальну операцію» 
в Україні, насправді ж, це було по-
чатком звичайнісінького військового  
вторгнення на територію суверен-
ної держави. російські війська роз-
почали інтенсивні обстріли підрозді-
лів Збройних Сил України на сході та 
перетнули північно-східні кордони, а 
також нанесли ракетно-бомбові удари 
по аеродромах і складах зброї по всій 
території України. 

24 лютого 2022 року Верховна Рада 
України одноголосно ухвалила Указ 
Президента України Володимира Зе-
ленського «Про введення воєнного 
стану в Україні».

Одночасно з набранням чинності 
Закону України «Про затвердження 
Указу Президента України «Про вве-
дення воєнного стану в Україні» 24 
лютого 2022 року Президент Украї ни 
Володимир Зеленський оголосив над-
звичайний стан на 30 днів для всієї 
України, за винятком Донецької та Лу-
ганської областей, які перебувають у 
режимі надзвичайного стану з 2014 р. 

росія очікувала здійснити «бліц-
криг» і змусити Україну до швидкої 
зміни влади на проросійську. Та вже 
на третій день війни російські війсь-
ка були виснажені запеклим опором 
Збройних Сил України. 

Збройний конфлікт України з ро-
сією, що призвів до тривалої росій-
ської військової агресії та окупації 
значної частини України, спричиняє  
масові порушення прав громадян 
України, вбиває українських грома-
дян. Життя і благополуччя жителів 
знаходяться під загрозою. Війна між 
державами посилила гуманітарну кри-
зу. Україна чинить відповідний опір як 
на території своєї держави, так і шля-
хом захисту, стримує і протидіє росії 
на міжнародній арені, бо рф прова-
дить у всьому просторі Східної Євро-
пи вкрай агресивну політику відносно 
Української держави.

Учням треба пояснити, що росій-
ська федерація сьогодні – це держа-
ва з імперськими комплексами, яка 
змагається за регіональне і глобаль-
не лідерство, демонструє світові 
грубу військову силу, використовує 
власні ресурси (найбільше нафту 
та газ) як знаряддя тиску та шан-

тажу, прагне встановити політич-
ний, економічний, культурний, вій-
ськовий контроль над країнами – 
колишніми республіками СРСР, зо-
крема Україною, щоб задовольнити 
власні імперські амбіції.

Ми, українці, завжди боролися за 
волю і за право жити у власній не-
залежній державі. В основі політики 
сучасної України, на противагу росії, 
лежить безумовне дотримання між-
народного права стосовно інших дер-
жав-сусідів, сповідування культури 
добросусідства, повага до недоторка-
ності кордонів та невтручання у внут-
рішні справи. 

Варто підкреслити, що особливіс-
тю відносин України із державами- 
сусідами по західному кордону було, є 
і буде їх належність до визначальних 
інтеграційних утворень – ЄС та НАТО,  
прагнення вступу до яких Україна за-
кріпила як геополітичний і цивіліза-
ційний вибір у своїй Конституції. 

Для молодших школярів про воєнні 
події між Україною та росією раджу 
розповідати через мистецтво. Україн-
ські мультиплікатори створили чудо-
вий мультфільм про вторгнення росії 
до України. Мульт-
фільм-казка «Кат-
руся та Маруся» 
створений твор чим  
об’єднанням «ВАУ»  
(Волонтер ська ані-
мація України), що доступною мо вою 
алегорій та анімації розповідає про 
те, як добро перемагає зло.

У сюжеті йдеться про те, як дві  
дівчинки товаришували, але потім Ма-
руся почала агресивно поводитися,  
наказувала, що треба читати, яку слу-
хати музику. Потім вона взагалі пе-
ресунула паркан і відібрала частину  
землі у Катрусі. Через 8 років агресор-
ка зі зброєю напала на Кат русю. 

Що було далі, дивіться в мульт-
фільмі (перегляд можна здійснити  
за діючим посиланням: https://fb.watch/
c2P20RUHfr/ або https://www.facebook. 
com/watch/?v=671315047550182&extid= 
CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C 
&ref=sharing

Висновок після перегляду цього  
шедевру є таким: «Перемога буде там,  
де добро та віра, а не там, де погрози 
та жорстокість». «Дівчина не здалася, 
бо правда була на її боці». 

Людмила БАЗИЛЕВСЬКА,  
завідувач навчальнометодичної 

лабораторії вивчення базових  
дисциплін Академії

Примітка: у статті назву дер-
жави-агресорки автор навмисно 
пише з маленької букви! Це – грома-
дянська позиція



«Джерело»
сторiнка

№ 10-11 (1074-1075) березень 2022 року

5

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ
Тема: «Вінок слави Кобзареві у поетичному слові письменників Придніпров’я»

Мета: Ознайомити учнів із пое-
тичною творчістю письменників Дні-
пропетровщини, акцентуючи увагу 
на висвітленні образу Т.Г. Шевчен-
ка; простежити філософське осмис-
лення образу поета, інтерпретацію 
його у зв’язку з морально-етичними 
і со ціальними проблемами сучаснос-
ті; поглибити знання з історії рідно-
го краю; виховувати любов до пое-
тичного слова Т. Шевченка, почуття 
патріотизму; формувати аналітичне 
мислення учнів, уміння і навички са-
мостійної, дослідницької роботи.

Обладнання: Портрети (Т. Шевчен-
ка, обрамлений вишитим рушни ком  
і письменників Придніпров’я); квіти, 
калина, стіл, засланий вишитою скатер-
тиною, фотографії пам’ятників Кобза-
реві і презентації («Пам’ятники Т. Шев-
ченку в Україні та у світі», «Видатні 
українці: Т. Шевченко»), виставки кни-
жок митця, репродукції художніх робіт 
Т. Шевченка; диски з піснями Т. Шев-
ченка на муз. М. Лисенка; прислів’я 
світу і вислови видатних людей сві-
ту про Шевченка (на плакатах), творчі  
художні  та літературні роботи учнів.

Між зір тернових світить місяченько,
І крізь віки, крізь всі наруги орд
Іде народ. Бо він і є – Шевченко.
Шевченко йде. Бо він і є – народ.

Наталка Нікуліна
ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВІТАЛЬНІ

Господиня літературної вітальні: 
«Він був сином мужика і став воло-
дарем у царстві духа... Найкращий і 
найцінніший скарб доля дала йому 
лише по смерті – невмирущу славу і 
всерозквітаючу радість, яку в мільйо-
нів людських сердець все наново збу-
джуватимуть його твори». Так сказав 
про Кобзаря інший геній українсько-
го народу – Іван Франко.

Воістину – немає в Україні подібно-
го таланту літератора, твори якого не 
лише пережили час, а й стали актуаль-
ними для кожної епохи, твори якого 
хвилюють і надихають, примушують 
замислитися і закликають до боротьби 
за справедливість, свободу, волю.

Коли вдумуєшся у прочитані рядки 
творів поета, відчуваєш, немовби во-
ни тебе захищають, – такий енергетич-
но-потужний струмінь іде від Тарасо-
вого Слова, тому воно вічне. Творчість 
генія є зразком нерозривного зв’язку 
поезії з життям народу. Він – народний 
поет. Його творчість увібрала в себе 
досвід селянського антикріпосницько-
го руху, прагнення мас, їх ненависть до 
експлуататорів, волю до боротьби, віру 
в краще майбуття. Червоною ниткою 
через його творчість проходить ідея на-
родного повстання. Шевченко боров-
ся за вільну сім’ю народів, обстоював 
братство слов’янських народів, закли-
кав до спільної боротьби. Його патріо-
тизм – це патріотизм борця, для якого 
щастя і воля Батьківщини полягають 
у щасті і волі народу. Він – основопо-
ложник нової української літератури, 
родоначальник революційно-демокра-
тичного напряму нової української лі-
тератури, грізний суддя і обличитель, 
непримиренний ворог пригнічення. Ве-
ликий Кобзар утвердив критичний реа-
лізм в літературі, розкрив народне жит-
тя в усій його повноті й багатогранно-
сті, показав суспільні стосунки, класо-
ву боротьбу свого часу, яка знаходить 

своє віддзеркалення і сьогодні. Заслуга 
Шевченка і в тому, що він вніс у вітчиз-
няну літературу багатство тем і жанрів, 
прилучив її до кращих досягнень світо-
вої літератури. Його шляхом пішли най-
видатніші українські письменники –  
Марко Вовчок, Леся Українка, Іван 
Франко, Михайло Коцюбинський, Па-
нас Мирний, Павло Грабовський та ба-
гато інших.

Політичні, моральні, естетичні по-
гляди Тараса Шевченка, теми, сюжети, 
образи його творів мали й мають вели-
ке значення також для розвитку інших 
видів мистецтва: живопису, музики. 
Багато творів поета інсценовано, зо-
крема це: «Катерина», «Назар Стодо-
ля», «Гайдамаки», «Наймичка» та ін.

Значну роль відіграв митець у роз-
витку української літературної мови. 
Норми української літературної мо-
ви, створені на народній основі, дала 
поезія Шевченка, в якій розкрито ба-
гатство, гнучкість, красу і милозвуч-
ність мови. У прислів’ях українсько-
го народу розкрито сутність як само-
го образу великого Кобзаря, так і зна-
чимість його творчості.

Учень /зачитує прислів’я про Тара-
са Шевченка/: Шевченко для людей –  
це безсмертний Прометей. Шевчен-
кове слово у віках не старіє. Сяє геній 
Кобзаря, мов у темряві зоря. Шевчен-
кові думи переживуть віки. Хто з Шев-
ченком знається, той розуму набира-
ється. У наш чудовий час вічно жити-
ме Тарас. Хто Шевченка прочитав, той 
багатий серцем став. Шевченко Тарас –  
наче сонце для нас. Нове життя будує-
мо – Кобзаря голос чуємо. Шанує Шев-
ченка Україна, як мати рідного сина.

Отже, Тарас Шевченко вивів україн-
ську літературу в ряди великих літе-
ратур. Твори його перекладені багать-
ма мовами світу. Однією зі складових 
частин світової науки про літературу є 
шевченкознавство. Вперше в історії він 
порушив тисячолітню німоту соціаль-
них низів, адже випромінював на скрив-
джених усю силу великої любові, цілий 
океан ніжності, а трагедію сироти чи 
вдови підносив до світового рівня.

Пам’ятники Генію і Пророку вста-
новлено у багатьох країнах світу, зокре-
ма у Палермо (Торонто), Бухаресті, Ва-
шингтоні, Нью-Йорку, Парижі. За рі-
шенням ЮНЕСКО ювілеї Т. Шевчен-
ка відзначалися в усіх державах світу, 
в багатьох із них вийшли переклади 
«Кобзаря». Видатні діячі багатьох кра-
їн високо оцінили внесок Тараса Шев-
ченка у вітчизняну та світову культуру . 

Учениця /зачитує вислови видат-
них митців світу/: «Твори Шевченка 
роблять людей кращими, ласкавіши-
ми, людянішими» (російський педагог 
В. Островський). «Тарас Шевченко був 
нашою потіхою і розрадою, нашою під-
порою і натхненням» (З канадської га-
зети «Українське життя»). «Шевченко – 
незвичайна постать на світовому літера-
турному полі. Між увінчаними геніями 
світу важко зна йти йому рівного, який 
би був своїм життям і творами подіб-
ний до нього... Тарас – це справжній по 
своїй суті будитель, вчитель, проводир і 
пророк народу. Коротше кажучи, жод-
на нація не має поета, який би був так 
тісно зв’язаний з народом» (Й. Абрам, 
Югославія). «Він був найбільш народ-
ним поетом з усіх великих поетів світу...  

Поезія Шевченка була явищем єдиним 
і неповторним. Немає для неї відповід-
ника в світовій літературі» (М. Якубець, 
Польща). «Шевченко – одна з кращих пі-
сень боротьби, яку співають у колоніаль-
них... країнах, її співають народи...» (На-
зим Хікмет, Туреччина). «Геній Шевчен-
ка своєю творчістю зігріває серця мільйо-
нів... і тому він схожий на сонце. А хіба 
сонце може належати лише одному на-
родові?» (Г. Севунц, Вірменія). «Шевчен-
ко могутнім закликом будить гноблених 
усього світу» (Стебер, Франція).

Із 1918 р. вшанування пам’яті ве-
ликого Кобзаря стало в нашій краї-
ні щорічним і всенародним, а із 1962 
року встановлена Державна премія 
України імені Тараса Шевченка в га-
лузі літератури та мистецтва. За цей 
час почесне звання Шевченківсько-
го лауреата удостоєні Павло Тичина, 
Олесь Гончар, Григір Тютюнник, Ліна 
Костенко та ін. Зокрема, із письменни-
ків Придніпров’я лауреатами цієї най-
престижнішої премії в Україні стали 
Григорій Гусейнов і Любов Голота.

Сьогодні ми виразно прочитаємо 
твори поетів Придніпров’я, які зма-
льовують образ Тараса Шевченка, до-
слідимо їхнє ідейно-тематичне зву-
чання, встановимо, в яких аспектах 
осмислюється образ Тараса Шевчен-
ка нашими поетами-земляками. Ми 
також побуваємо на мистецькому 
вернісажі, ознайомимося із творчими 
роботами учнів, присвяченими твор-
чості Тараса Шевченка з нагоди його 
200-річчя від дня народження.

Але розпочнемо наші читання з 
геніальної поетеси сьогодення Ліни 
Костенко, яку в Україні називають 
«другим Шевченком».

Повернення Шевченка
Заслання, самота, солдатчина. Нічого.
Нічого – Оренбург. Нічого – Косарал.
Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого.
Нічого, якось жив і якось не вмирав.
Вернувся в Петербург, і ось у Петербурзі – 
Після таких років такої самоти! – 
Овацію таку йому зробили друзі! – 
Коли він увійшов. І він не зміг іти.
Він прихилився раптом до колони.
Сльоза чомусь набігла до повік.
Бо, знаєте... із каторги в салони…
Не зразу усміхнеться чоловік...

Учень: Ми знаємо творчість бага-
тьох письменників краю. Зокрема, це 
поети: Віктор Корж, Леся Степович-
ка, Наталка Нікуліна, Сергій Бурлаков, 
Олеся Омельченко, Любов Голота, Ві-
талій Старченко, Михайло Чхан, Ганна 
Шепітько, Дмитро Демерджі, Григорій 
Бідняк, Ганна Світлична, Володимир 
Луценко, Іван Сокульський, Сергій Ан-
дреєв, Олександр Зайвий та інші. Де-
яких уже немає серед живих, але пое-
тичне слово кожного глибоко хвилює 
читачів і зараз, особливо якщо воно – 
про Шевченка, для Шевченка. Сьогодні  
Дніпропетровське відділення Націо-
нальної спілки письменників Украї-
ни налічує майже 60 письменників, які 
проживають у різних куточках області.

Наш геніальний поет і Пророк дві-
чі побував на території Придніпров’я 
у 1843 році. Проходив він мимо села 
Військового, у Микільському-на-Дні-
прі читав селянам свою поему «Ка-
терина», заночував у дядька Гната та 
відвідав з ним на човні пам’ятний ка-
мінь, один з найбільших із дев’яти,  
якого назвали Дідом, а знаходився 

майже посеред 
Дніпра, де на 
порогах у бою з 
печенігами заги-
нув князь Свя-
тослав Ігорович 
у 972 році. Мож-
ливо, тут, на ви-
сокому березі 
бурхливого Дні-
пра, де ревів по-
ріг Ненаситець, 
заповідав у своєму «Заповіті» себе 
поховати. Хто зна...

Перейдемо тепер до ознайомлен-
ням з поезією про Шевченка. 

Григорій Бідняк осмислює постать 
Генія через власне світоспри йняття, 
по-філософськи.

Учениця /читає вірш Г. Бідняка/:
Тарасова порада

Ходив сьогодні знову до Дніпра
Побачитися з ним, погомоніти.
Бо вже життя омріяти пора,
Нову сторінку в ньому розповити.
Немає вдач, немає і боргів,
А якщо є, то долею забуті.
Та дивиться Тарас з-під чорних брів:
«Не піддавайсь зневірі і спокуті».
Розвій журу і наміри сумні,
Забудь образи, зраду й пересуди.
Не всі пізнав ще радощі земні,
Коли з тобою є хороші люди.
Впадати ниць ще не прийшла пора.
Свого шляху приступно не зрікайся.
Якщо почав його ти від Дніпра,
В порив іди й на мить не зупиняйся».
Господиня: 1. Куди і до кого хо-

див ліричний герой? 2. Чому автор 
персоніфікує образ пам’ятника? 3. Із 
якими питаннями, проблемами звер-
тається автор до Т. Шевченка? 4. Як 
ви розумієте рядки: «Не всі пізнав ще 
радощі земні, Коли з тобою є хоро-
ші люди». 5. Який ідейний зміст ряд-
ків: «Не піддавайсь зневірі і спокусі. 
Свого шляху приступно не зрікайся».  
6. Визначте тему та ідею поезії. 7. Як 
сприймає автор образ Тараса Шев-
ченка? 8. Як ви сприймаєте?

Учень /аналізує поезію/: За жан-
ром ця поезія належить до філософ-
ської лірики з мотивами громадян-
ського звучання, адже автор сприймає 
образ Шевченка у зв’язку з осмис-
ленням власного життя. Тема пое-
зії – визначення особистістю власної 
позиції у власному житті, ролі у ви-
рішенні актуальних проблем суспіль-
ства; осмислення спектра моральних 
і соціальних проблем: «Бо вже жит-
тя омріяти пора, Нову сторінку в ньо-
му розповити». Ідея поезії: справжній 
громадянин, патріот не може зректи-
ся рідної землі, повинен жити і тво-
рити заради неї, не зупиняючись ні на 
мить: «Свого шляху приступно не зрі-
кайся. Якщо почав його ти від Дніпра, 
В порив іди й на мить не зупиняйся».

А зараз послухаємо пісню Тараса 
Шевченка «Думи мої, думи мої». /На 
фоні пісні демонструється презентація 
«Пам’ятники Т. Шевченку в Україні»/.

Учень: Григорій Бідняк звертаєть-
ся до образу Т. Шевченка як своєрід-
ного узагальнення мудрості життя, 
бо поет став символом патріота-бор-
ця. Цю тему продовжує у своїй поезії 
Олеся Омельченко.

Учениця /читає поезію О. Омель-
ченко/:

Далі – на стор. 6 

До Дня народження Тараса Шевченка
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Тарасу Шевченку
Спасибі, земле,
що ти родиш хліб.
Спасибі, земле, 
що на Україні,
Колись давно з убогої хатини,
Тарас великий вирушив у світ.
І в слово гнівне й ніжне перелив
Снагу свою, і віру, і надію.
Пройшов крізь пекло,
та не відступив, 
А став борцем своєї батьківщини.
Мій батьку, мій учителю, моя
Одвічна гордосте,
о, як пашить обличчя,
Коли читаю знову «Кобзаря»,
Коли до мене правда промовля,
Й до пильності, як і раніше, кличе.
Хай буде важко – 
легко не бува.
Та не померти вічним твоїм думам,
Бо – непохитні, 
як народ наш мудрий,
Як невмирущі
мамині слова.
Господиня: За що поетеса дякує  

рідній землі? Що перелив поет у сло-
во «гнівне й ніжне»? Як розумієте 
рядки: «Пройшов крізь пекло, та не 
відступив, А став борцем своєї бать-
ківщини». На які риси особистості 
Т. Шевченка звертає увагу поетеса? 
Прочитайте останні чотири рядки по-
езії, розкрийте їхній ідейний зміст. 
Визначте жанр, тему та ідею поезії.

Учень /аналізує поезію/: За жанром 
поезія Олесі Омельченко «Т. Шевченку»  
належить до громадянської лірики, бо 
автор розглядає образ Тараса Шевченка 
як громадянина, патріота, борця за до-
лю України: «Пройшов крізь пекло, та 
не відступив, А став борцем своєї бать-
ківщини». Шевченкове слово – це сим-
вол правди, непохитної мудрос ті укра-
їнського народу: «Та не померти вічним 
твоїм думам, Бо – непохитні, як народ 
наш мудрий, Як невмирущі мамині сло-
ва». Тема поезії – присвята Т. Шевченку 
як непохитному борцю за долю рідної 
землі. Автор розглядає образ Шевчен-
ка як поета-громадянина, палкого па-
тріота, що своє життя поклав на вівтар 
служіння Батьківщині: «Спасибі, зем-
ле, що на Україні, Колись давно з убогої 
хатини, Тарас великий вирушив у світ. 
І в слово гнівне й ніжне перелив Снагу 
свою, і віру, і надію».  Шевченко – одвіч-
на гордість України, а його «Кобзар» –  
то слово правди, що кличе через століт-
тя до пильності, до боротьби за кращу 
долю України. Тому «...не померти віч-
ним твоїм думам», бо слово «Кобзаря» –  
невмируще, як «мамині слова». І в цьо-
му головна ідея поезії.

Господиня: В уривку роману «Ди-
вограй» «Подорож Шевченка» поете-
са не лише змальовує подорож Шев-
ченка Україною у 1843 році, перебу-
вання його у селах Військовому та 
Микільському-на-Дніпрі, де він чи-
тає «Катерину» селянам та відвідує 
історичні місця битви князя Свято-
слава Ігоровича з половцями біля по-
рога Ненаситець, а й висловлює влас-
не припущення, що поет міг би за-
повісти у своєму «Заповіті» похова-
ти його саме тут, на високому березі 
Дніпра, де нуртують пороги, де віль-
но витає думка, де серце відкрите волі 
і боротьбі за краще майбуття.

Учень /читає уривок із поеми на 
фоні пісні на слова Т. Шевченка «Реве 
та стогне Дніпр широкий»/:

Шевченкова подорож
Уставала у вічність дума

Вже надвечір прийшов в Микільське.

Ой ревів Ненаситець люто!
Хвилі розпачно, мов од болю,
Бились жально порогам в груди.
Дід – найбільший поріг, як велет
Височів у бурхливім вирі.
Вітер рвав прибережні верби,
А то хмари ганяв поривно.
І слова затремтіли в серці,
Ожила проясніла думка.
І з душі, із самого денця,
Уставала у вічність дума:
«Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилі підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човник в синім морі,
То виринав, то потопав...»
...Захлиналося серце щастям 
Від безмежного блага – жити.
І, віддавши себе до краплі,
Лиш народу хотів служити.
Лиш народу в величнім дусі,
В споконвічному русі в світло.
І Дніпро біль Тараса слухав,
Щоб у слові його ожити
Щоб поета безсмертне Слово
Україну благословило.

До порога Ненаситець
Це про ці береги високі,
Про цей степ, і лани, і вишні,
Про козацькую славу й волю
В «Заповіті» колись напише.
І летить крізь віки і простір
Заповіт поховать на кручах, 
Де любов пломеніє дивом,
Де нестримно реве Ревучий.
Хай історія нас розсудить.
Хай біографи метикують.
Знає істину лиш Шевченко
Та пороги на дні, у мулі.
Завтра піде пророк наш далі. 
Рано прийде до Військового.
І ця древня земля козацька
Пам’ятатиме вік про нього.
Пройде він берегами слави,
Вчує подих аланів й скіфів.
І козацькі легенди славні
Підуть далі із ним по світу.
Ще не знав, що через століття
Землі ці будуть знов горіти:
Переправи кривава мітка
Біля сіл Військове – Вовніги
В новий літопис край мій впише,
І напоїть Славуту кров’ю,
Й пошматує на шмаття кручі.
Та незломленою любов’ю
Встане знову народ могучий.
І утвердиться в «Заповіті».
В незалежнім краю співучім
Вік Шевченку в світи зоріти.
Скільки свідків пресвітлих мандрів
Із картин і віршів сіяють,
Мов питають про наше завтра:
– Чи ж шанують нащадки пам’ять?
– Хто ми є – не забули в часі?
– Чи не стали рабами знову?
Чи Пророка вагоме слово
В суєті не забули часом?
О Тарасе, ідуть століття,
В «Заповіті» у темінь світиш,
Пильно дивишся нам у вічі:
– Барежіть Україну вічно!
/Учні діляться думками про почу-

тий твір/.
Учень: Тема твору – показ незлам-

ності Генія українського народу, який 
любив свою Батьківщину понад усе, 
співчував селянам, усьому народу та 
закликав його до боротьби. Змалюван-
ня мужності, співпереживання Шев-
ченка-патріота, який знає і любить іс-
торію краю. Його поезія не над наро-
дом, а в душі і серці народу, яким і сам 
залишився Великий Кобзар на віки.

Учениця: Ідея твору – заклик до 
боротьби за кращу долю через інтер-
претацію змалювання Тарасового жит-
тя, невмирущість слави Кобзаря, віра 
у непогасність Тарасового Слова та у 
щасливу долю України.

Господиня: Олеся Омельченко під-
носить образ Тараса Шевченка до ви-
сот громадянської свідомості україн-
ського народу. Ці ж мотиви зустріча-
ються в поезії Віталія Старченка «Пік 
Шевченка».

Учень /читає поезію В. Старченка/:
Пік Шевченка

Вершина, мов несписаний папір,
Як дума Кобзарева піднебесна,
Що на віки вросла в громаддя гір,
Прорвавши оболок сріблясті перевесла.
Тарасова вершина... Пік чуття
Любові до людей і ненависті пік
До наглого імперського злиття,
Що нищить етноси, і лиш один «язик»,
Один на всіх народам залишає.
Вершина ця, немов поема, сяє – 
Поема про нескорений Кавказ,
Яка немов пронизливий намаз
Для гоpців гордих та звитяжних.
Високий блиск, міцна постава шпиля
Нищителям свободи недосяжні – 
Його вартують правнуки Шаміля.

Господиня: За жанром ця поезія на-
лежить до філософської лірики, оскіль-
ки автор філософськи осмислює твор-
чість Т. Шевченка. Тема поезії – роз-
криття значення творчості Шевченка 
для людей світу як вершини духовнос-
ті. Автор осмислює цю тему досить 
оригінально – через співвідношення 
високості духу дум Кобзаря з гірською 
вершиною нескореного Кавказу.

А зараз до вашої уваги виразне чи-
тання поезій інших поетів Придні-
пров’я. Свою думку ми висловимо, 
прослухавши ці вірші.

Учень /читає поезію Олександра 
Зайвого/:

Кохання Шевченка
Він сонце шукає на чорному тлі,
А сонця немає: байраки в імлі.
В Кирилівці темно. У Моринцях сон.
Так темно, мов землю
Поглинув дракон.
Звів Шевченко руки:
«Ну хоч ти, хоч ти,
Місяцю-голубчику,
Край мій освіти!»
Регіт прокотився за глухий байрак:
«Гей, Тарасе! Місяць, як і ти, – кріпак».
Місяць не засвітить – спину гне горбом,
Косить панське жито кованим серпом.
«О зіронько-сестричко, сестра моя, зоря!
Всміхнися ніжним личком у Серце Кобзаря».
А в мудрому просторі лиш відгук здалеки:
«Засватані всі зорі, розхватані зірки.
Ти сам собі, Тарасе, шукай зорю між хмар,
А темно – з серця власного зроби собі ліхтар.
Не вийдуть на побачення. 

Присняться тільки в сні,
Всі зорі закріпачені на небі кріпоснім».
«То дай мені кріпачку, життя! 

Кріпак я ж сам!»
Луна озвалась начебто: 

«Кріпачку теж не дам!»
Під зоряною шаллю Тарасова судьба.
В очах шматки кришталю і голуба журба.
По захалявних зшитках бреде вогнистий зір.
Цвіте чарівна квітка, озорює папір.
Ніхто вогонь не вкраде, вогонь в словах сія:
«Ходімо, доле нелукава.
Ходімо далі, далі – Правда,
А Правда – заповідь моя».

Господиня: Давайте послухаємо 
пісню Тараса Шевченка «Зоре моя ве-
чірняя...»

Учень /читає поезію Володимира 
Сіренка/:

До Шевченка
Крізь імперські захаращі дикі
Ти нас в люди вивів на землі.
Ми твоєю славою великі,
Мовою твоєю не малі.
Ми твоєю мудрістю багаті.
Кожний з нас із тебе вироста.
Тому твій портрет у нашій хаті,
Мов ікона Господа свята.
В Каневі підняв ти наше небо,
Що не змеркне від усіх негод.

Україна – лише звук без тебе.
Лише звук без тебе – наш народ.
Учениця /читає поезію Костянти-

на Чернишова/:
***

Наш світ не став щасливішим, Тарасе!
Лихвар та блазень дурять чесний люд.
А лжеапостоли, до зиску й влади ласі,
Вершать у ньому свій лукавий суд.
НАУКИ ж наче й досить – не відсталі,
Та ПРАВДА ось – від нас вже далі й далі.

Господиня: Пісня Т. Шевченка «Са-
док вишневий коло хати» сприйма-
ється контрастно до настрою вірша  
К. Чернишова, підкреслюючи незни-
щенність віри у щасливу родину, Украї-
ну, і все це потрібно плекати, берегти.

/Лунає пісня/.
І знову до вашої уваги – поезія!
Учень /читає вірш Анатолія Шкляра/:

Петербурзька ніч
По вулицях пройдеш –
будинки, мов іграшки з воску,
По хвилях Неви наполохане світло біжить.
Магічні палаци, багато в них величі й лоску,
А ступиш на сходинку – 

холод огорне в ту ж мить.
В розкішних маєтках, 

які аж літають над світом,
Гостинні господарі також літають слідком.
І вкотре силкуються вуха єлеєм залити,
Чи душу 
засипать важким кос-аральським піском.

А втішити душу і віку людського замало.
Лиш двері прочиниш – 

приходить, мов привид, печаль.
На бані Ісакія сонце призахідне впало,
І високо в небі палає незгасна свіча.
Слова, ніби люди: те в свитці, 

а те в кармазині,
А те у солдатській шинелі 

у дверях стоїть.
Зійшлися й мовчать, 

наблукавшись по всій Україні,
Та й тут, в Петербурзі, 

нелегко уста розтулять.
А світло маленької свічки зростає тим часом,
І крила свої розправляє над містом вікно.
І чується голос: 

«Вже час повертатись, Тарасе,
Вогонь ще не згас, 

і тебе там чекають давно».
Не спить Україна, озветься із мороку знову
І вийде назустріч осяяна зором земля.
Пов’язаний з нею кривавою ниткою Слова,
Повториш уголос її заповітне ім’я.
І серце вразливе у неї, як серце дитини,
І сила, що здатна пробити стіну крижану...
Краплина впаде із небес – 

то сльоза Катерини
Озвучить на кобзі 

найтоншу чутливу струну.
Учениця /читає вірш Н. Нікуліної/:
Уже нема того Аралу,
Шевченкового – і нема.
Як тяжко пустка нас скарала,
Солона, спечена й німа.
Лишилась пам’ять акварелей,
Що він їх щедро малював.
Було колись… Тепер пустеля
Сліди пісками завіва.
День – судний. НЕ поможе спротив:
Ганьба – так землю розп’ясти.
І сам Шевченко свідчить проти
Ніщо ти, Господи, прости!
Вітри метуть солоні «брашна»
Там, де були морські лани.
Чи аж оце нам стане страшно
Перед собою, перед Ним?
Учень /читає вірш Михайла Дяченка/:

***
Народися ще раз, Тарасе,
Бо знікчемніли ми,
Бо скозачились ми, – 
Бізнесменами стали,
Олігархами стали,
Рекетирами – не людьми.
Господиня: Шановні учасники вір-

шотеки нашої літературної вітальні, 
ми прослухали виразно прочитані вір-
ші наших поетів-земляків, присвячені 

Далі – на стор. 8

Літературна вітальня
Продовження. Початок на стор. 5

До Дня народження Тараса Шевченка
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Якщо під 
час повіт

ряної  
тривоги ви 
залишились 
у будинку,  

або не 
встигли 

добігти до 
укриття: 

Усе більше школярів поверта-
ються до навчання в дистанційному 
форматі. Думки батьків розділилися: 
одні вважають, що ніякого навчання 
під час війни бути не може, інші – що 
діти мають навчатися, незважаючи 
ні на що. Психологи ж підтримують 
відновлення навчального процесу, 
але мають деякі зауваження та реко-
мендації щодо його організації.

Мета дистанційного навчання 
під час війни – не лише засвоєння 
нових знань, а й психологічна під-
тримка, спілкування, перемикання 
уваги дітей.

Жодних негативних оцінок, облі-
ку відвідування, об’ємних домаш-
ніх завдань тощо – навчання повин-
но стати допомогою дитині, а не чер-
говими стресом і хвилюваннями.

Зараз не час фокусуватися на ви-
вченні нового матеріалу. Заняття 
мають бути орієнтованими на по-
вторювання – це буде ефективніше.

Не забувайте про загальні прави-
ла дистанційного навчання та гігіє-
ну користування гаджетами.

Ставтеся з розумінням до дитя-
чої незібраності, неуважності й 
інертності під час онлайн-уроків.

Учителі мають підбадьорювати 
дітей, а не залякувати негативом на 
уроках. А відволікатися варто ли-
ше на підтримку та турботу, а не на 
актуальні новини.

Навчання в такий складний час – 
це новий виклик для педагогів, але 
знайте, що безумовна любов до ді-
тей та підтримка допоможе стабілі-
зувати психологічний стан дитини.

Пам’ятайте, якщо ви зауважили, 
що ваш учень надто тривожний, 
плаксивий або агресивний, одразу 
зверніться до психолога школи для 
подальшої психологічної підтрим-
ки дитини.

Бережіть себе та близьких.
Лейла ГАСАНОВА, психолог

Нагадуємо, що платформа https://
tellme.com.ua/ надає безкоштовну  
психологічну онлайн-допомогу не 
лише дорослим, а й дітям. Усе, що 
вам потрібно, – це коротко описа-
ти проблему. І наш спеціаліст зв’я-
жеться з вами.

Поради психологів

Як концентруватися  
на роботі?
Ми всі вже 

зрозуміли , 
що потрібно 
повертатись 
до роботи та 
платити по-

датки. Та як тут працювати, ко-
ли весь час на екрані бачиш пові-
домлення про ще одні переговори,  
обстріли, гуманітарні коридори, 
знівечені міста?
Маємо для вас декілька порад:
• Визначтесь для себе, для чого 

ви зараз працюєте. Щоб зберегти 
дохід для своєї родини, щоб бути 
корисним суспільству, щоб під-
тримати економіку, щоб не сиді-
ти без діла. Визначіться з метою 
та домовтесь із собою про її зна-
чущість.

• Ставте перед собою невеликі 
завдання на наступну годину чи 
дві. Відмічайте для себе, що ви 
впоралися. Для вашої психіки це 
буде сигналом, що ви живі та го-
тові діяти далі.

• Чергуйте роботу з тими вида-
ми діяльності, що допомагають 
вам справлятися зі стресовими 
ситуаціями.

• Знайдіть для себе відповідь 
на запитання: «Що у моєму ми-
нулому допомагало мені прожи-
вати важкі та кризові моменти?». 
Наприклад, це може бути молит-
ва, самомасаж, телефонна розмо-
ва з близькими, дихальна вправа, 
сльози, навчання, роздуми на кух-
ні, в’язання, обійми, смачна їжа, 
водні процедури тощо.

Це ваша стратегія. Чергуйте ро-
бочі завдання з діяльністю, з якою 
вам вдається зняти стрес.

• Постійно будьте в контакті із 
собою і перевіряйте, а чи маєте 
ви достатньо сил, щоб працюва-
ти. Якщо є сумнів, краще відно-
витися, використовуючи страте-
гію чергування діяльності. 

Так, ви були дуже сильними та 
працездатними до війни, я впев-
нена; але зараз ваша психіка  
переживає травматичну подію. 
Переглядаючи постійно рівень 
власної «батарейки» та надаючи 
собі спокій, ви суттєво знижуєте 
можливість розвитку симптомів 
посттравматичного стресового 
розладу.

Алла КАУН, психолог 

Повернення до школи під час війни
Правила організації  

навчання

Увага! Повітряна тривога!

1. Негайно перейдіть 
у приміщення без вікон. 
Або скористайтесь пра-
вилом двох стін, які ма-
ють бути між вами та 
вулицею. Перша стіна 
візьме на себе силу ви-
буху. Наступна – руйну-
вання.

2. Якщо виникла по-
жежа чи пошкодження 
будинку, негайно теле-
фонуйте на 101. Вкажіть 
вашу точну адресу, по-
верх, квартиру. І за мож-
ливості вийдіть у без-
печне місце.

3. Вже зараз признач-
те серед вашої грома-
ди людину, яка володі-
тиме інформацією про 
всіх мешканців. Скільки 
їх? У яких квартирах во-
ни знаходяться? А у ра-
зі надзвичайної ситуа-
ції повідомте цю інфор-
мацію рятувальникам. 
Щоб, насамперед, вони 

могли евакуювати лю-
дей із вашого списку. І 
тільки потім перевіряти 
ймовірно порожні квар-
тири.

4. Якщо у вашому бу-
динку стався вибух, за-
лиште будівлю самостій-
но. Але залишіть двері 
відчиненими! Тоді ряту-
вальникам не доведеть-
ся зрізати їх бензорізом 
для обовʼязкової пере-
вірки. 

5. Якщо ви виріши-
ли залишити місто чи 
свою квартиру, залиште 
ключі сусідам. Бо в ра-
зі надзвичайної ситуації 
у вашому будинку ряту-
вальники будуть змуше-
ні перевіряти кожне по-
мешкання, аби переко-
натися, що в ньому не-
має людей.

Джерело:  
телеграмканал  

https://t.me/psy_support

Що допомагає жити під час війни?
Після хвилі емоцій, які ми всі 

пережили, наша психіка пово-
лі стабілізується. Ми думаємо 
про те, що буде далі, як діяти 
в новій реальності, звикаємо 
до невизначеності та все одно 
будуємо плани на майбутнє. 
Усвідомлюємо, що все зміни-
лось і треба жити відповідно 
до нових умов. Дуже важли-
во вийти на фазу адаптації, у 
якій ми діятимемо раціональ-
но, усвідомлено та більш стій-
ко. Як собі в цьому допомогти?

Знизьте інформаційні 
потоки вдвічі. 

Довіряйте – лише офіцій-
ним джерелам. Спробуйте 
один день – і побачите різ-
ницю. 

Зателефонуйте близьким  
та поділіться гарною новиною.

Чимось хорошим, життє-
вим, гарним, планами на май-
бутнє. Перемовини проводь-
те не більше 2 хвилин! По-
просіть їх теж розказати вам 
щось хороше. Таким чином  
ви будете відчувати підтрим-
ку й побачите, що в цій 
складній ситуації є справжнє 
теперішнє, яке надихає.

Допоможіть іншим. 
Це дає відчуття внутріш-

ньої сили. Комусь зараз гірше, 
і вони потребують вашої до-
помоги. Якщо волонтерством 
вам зараз займатись складно –  

це може бути одна старенька 
бабуся біля магазину, охоро-
нець будинку, або хтось, хто 
потребує допомоги. Маленькі 
дії, які дадуть сил іншим і осо-
бливо – вам самим. Ви може-
те. Ви допомогли. Ви для ко-
гось змінили день. 

Пограйте з дітьми.
Діти вміють перемикати-

ся на приємне. Війна – чи не 
війна – щось маленьке при-
ємне обов’язково собі дозво-
ляйте. Вони малюють – тож 
і ви малюйте. Вони читають 
книжки – і ви читайте. Вони 
грають у ляльки – і ви грайте.

Створюйте Щоденник 
життя.

Записуйте все, що вам дав 
цей день: свої почуття, свої 
думки. Ви знайдете свої влас-
ні рецепти спокою й станете  

провідником сили для ін-
ших. Писати – дуже допо-
магає, структурує і заспоко-
ює. І, головне, – після нашої 
оста точної Перемоги – ми всі  
опублікуємо Щоденник життя 
України, де впишемо гідність 
і славу кожного героя і кожно-
го українця. Розкажемо світо-
ві, як нам було страшно, і як 
ми кожен день вірили у кра-
ще. І допомагали один одно-
му. Кожну годину під обстрі-
лами й бомбардуванням, у ча-
си розпачу, і часи спокою.

У стані адаптації треба 
усвідомити: ми знаходимося 
в нових умовах на невизна-
чений термін. Треба вчитися 
в них функціонувати.

Слава Україні!
Джерело: вайберканал 

«Психологічна підтримка»

Стійкість для стійких
Ресурсна зустріч Світлани Ройз з учителями
Навчатися і навчати під час війни складно. Але це те, що 

зараз вкрай потрібно дітям і країні. 
На вебінарі, що відбувся онлайн за сприяння Міністерства 

освіти і науки України, ГО «Смарт освіта» та ЮНІСЕФ, пси-
холог Світлана Ройз поділилася з учительством практиками 
стабілізації та самодопомоги для дорослих. Розказала про те, 
як підтримувати дітей і що категорично не можна зараз ро-
бити, щоби не нашкодити учням, як працює мозок людини, 
які практики можна виконувати самостійно і з учнями та да-
ла цінні поради з організації навчального процесу. Учасники 
мали змогу відкрито поставити наболілі запитання психологу. 

Відео зустрічі за посиланням – https://youtu.be/8jNQizhAmTg
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Мавпеня Мишко дуже любило 
свою теплу країну. Ще б пак! І те-
пло тут весь рік – на пальмі жити 
можна. А готувати нічого не тре-
ба – само росте. Тільки до рота 
встигай кидати. Сьогодні банани 
їж, завтра кокоси, потім ананаси 
або апельсини... І друзів у Миш-
ка багато. Це й мавпочка Марточ-
ка, слоненя Носик, папуга Пугу, 
жирафик Рафик, страусятко Уся 
і крокодильчик Рильчик. Хіба не 
гарно йому в теплій країні?

Так про це й сказав Мишко ко-
зеняті Боді, своєму другові з да-
лекої зимової країни.

Послухав його Бодя й не пого-
дився.

– Ти що? – мекає Бодя у слу-
хавку. – Та в нас, у зимовій краї-
ні, краще! Коли постійно тепло – 
не цікаво. У нас всі чотири пори 
року є: весна, літо, осінь та зима. 
І кожне чимсь приваблює. Взим-
ку, наприклад, можна на санчатах 
кататися, снігових баб ліпити, у 
сніжки бавитись. А ковзани? Тобі 
ж сподобалось! А який борщ ва-
рить моя матуся! І друзів у мене 
скільки: кізочка Мека, песик Гам, 
свинка Плям, курчата Кук та Рік, 
а ще кішечка Нява і дядько Хрюк. 
А на риболовлю підеш – ніяких 
крокодилів немає, тебе за ніжку 
ніхто не вхопить. У нас краще!

– Ні, у нас! – не погоджується 
Мишко.

– У нас краще! – сердиться Бодя.
– Ні!
– Так!
– У нас...
– У нас...
Так засперечалися, що захри-

пли. Але уперто сперечаються:
– Хррри... у... нас...
– Хрре... у... нас!
Потім і хрипіти не змогли. По-

відключали телефони й думають 
один про одного:

– Ото упертюх! І що йому йо-
го країна?

Так рознервувався Мишко, що 
вирішив піти погуляти. Стриб! 
стриб! – по пальмах. Аж бачить –  
на пальмі гніздечко. А під паль-
мою пташеня сидить, плаче. 
Мишко до нього.

– Ти чому плачеш?
– А я з гнізда випало, – відпові-

дає пташеня.
– То я тобі допоможу.
Підняв Мишко пташеня, на 

пальму заліз і до гніздечка пта-
шеня поклав. Дивиться, а гніздеч-
ко таке благеньке, ось-ось розва-
литься. Озирнулось мавпеня, і 
побачило на іншому дереві вели-
ке гніздо, зручне, ще й пір’ячком 
всередині вистелене.

– О, – радіє Мишко, – давай я 
тебе он у те, велике гніздо пере-
саджу.

– Так воно ж не моє, – пищить 
пташка, – чуже.

– Ну то й що? – дивується 
мавпеня. – Воно ж зручне, тепле. 
Тобі там комфортно буде.

– Не треба мені чуже, – супить-
ся пташеня. – Моє краще! І взага-
лі, де народився, там і згодився! 
Хіба ти цього не знаєш?

– Ні, – мимрить Мишко. – Я 
думав, де зручніше, там і краще.

– Помиляєшся, – відповідає пта-
шеня. – От, наприклад, те гніздо, 
куди ти мене хотів посадити, – осе-
ля хижого птаха. Якщо б він мене 
знайшов, то обов’язково з’їв би. 
А тут, серед цих гілочок, він мене 
не помітить. Виходить, не завжди 
зручне та велике – найкраще.

Здивувався Мишко. Маленьке 
пташеня, а таке розумне!

Попрощався з малим і додому 
повернувся. Взяв слухавку і до 
Боді зателефонував.

– Вибач, – каже, – друже, я був 
неправий. І сперечався з тобою 
даремно. Бо для кожного з нас 
своя домівка найкраща. І країна, 
в якій народився, найкраща.

– Точно! – підхопило козеня. –  
І ми свої країни любимо одна-
ково сильно. Ти свою теплу, а я 
свою – зимову.

– То що, миримось? – питає 
Мишко.

– Миримось! І більше ніколи 
не сваримось! – радісно відпові-
ло козеня.

З того часу друзі більше ніколи 
не сварились.

Еліна ЗАРЖИЦЬКА,  
член НСПУ

Яка країна кращеМоє Придніпров’я. 

Березень
2 • 120 років тому (1902 р.) народив-

ся Єжи Єнджеєвич, польський пись-
менник і перекладач. У 1915-1920 рр. 
мешкав у Катеринославі, випускник Катеринославської 
гімназії. Помер 19 листопада 1975 р. у Варшаві.

6 • 230 років тому (1792 р.) затверджено генеральний 
план розвитку Катеринослава архітектора Івана Старова.

• 120 років тому (1902 р.) у селі Ганнівці (нині – Верх-
ньодніпровського району) у родині агронома народився 
Сергій Іванович Лебедєв, учений-фізіолог рослин, за-
служений діяч науки УРСР. Написав понад 200 наукових 
праць, серед яких підручник «Фізіологія рослин». Помер 
7 жовтня 1989 р.

8 • 90 років тому (1932 р.) вийшов перший номер багато-
тиражної газети комбайнового заводу «Ворошиловець».

9 • 120 років тому (1902 р.) у селі Минківка на Харків-
щині в родині залізничного службовця народився Мико-
ла Григорович Мінько, український письменник. У 1918-
1921 рр. навчався в Катеринославі в українській гімназії. 
Працював у Дніпропетровському інституті інженерів тран-
спорту, редакції журналу «Зоря». Жив у Мануйлівці. Був 
членом Всеукраїнської спілки пролетарських письменни-
ків, працював літературним консультантом, членом ред-
колегії та відповідальним секретарем редакції дніпропе-
тровського журналу «Зоря» (згодом – «Штурм»). 25 жовт-
ня 1937 р. заарештований. Після півтора місяця катувань, 
15 грудня розстріляний. Реабілітований посмертно 1962 р.

11 • 80 років тому (1942 р.) в окупованому німцями 
Кам’янському відбулося Шевченківське свято: урочисті 
збори і концерт в українському драматичному театрі ім. Та-
раса Шевченка та панахида у Миколаївській церкві УАПЦ.

14 • 155 років тому (1867 р.) у Вологодській губер-
нії народився Венедикт Вікторович Курилов, вчений- 
хімік, у 1899-1909 рр. – професор Вищого гірничого учи-
лища. Перший голова Катеринославського наукового  
товариства. Працював у Варшаві та Ростові, де помер  
2 лютого 1921 р.

15 • 95 років тому (1927 р.) у Дніпропетровську відкрито 
державний російський драматичний театр (з 1932 р. –  
ім. М. Горького, з 2016 р. – Дніпровський академічний  
театр драми і комедії).

16 • 85 років тому (1937 р.) народився Василь Ми-
трофанович Ковалюк, журналіст, письменник. Помер  
14 січня 2000 р.

17 • 235 років тому (1787 р.) – Катеринославський прото-
ієрей Федір Фомич освятив дерев’яну церкву в ім’я Архан-
гела Михаїла у слободі Голо-Грушівці (нині – с. Грушівка 
Нікопольського району).У 1880-х рр. її малював Ілля Рєпін.

• 110 років тому (1912 р.) в селі Квіти (нині – Кор-
сунь-Шевченківський район Черкаської області) у роди-
ні селянина народився Олексій Ілліч Семиволос, заслу-
жений шахтар УРСР, почесний громадянин Кривого Рогу. 
Помер 24 лютого 1986 р. 

18 • 85 років тому (1937 р.) у Пермі народився Генна-
дій Дмитрович Дубцов, художник. Працює у галузі жи-
вопису та станкової графіки. У 1977-2003 року мешкав і 
працював у Кривому Розі.

22 • 120 років тому (1902 р.) в селі Верхньому Катери-
нославської губернії народився Микола Хомич Ісаєнко, 
вчений-металург, професор, ректор Дніпропетровського 
металургійного інституту (1937-1970 рр.).

25 • 100 років тому (1922 р.) у селі Петриківці народи-
лась Марфа Ксенофонтівна Тимченко, майстриня деко-
ративного розпису, заслужений майстер народної творчос-
ті, лауреат Шевченківської премії 2000 р. Померла 2009 р.

27 • 235 років тому (1787 р.) у Катеринославі відкрито 
новостворену Міську думу.

• 100 років тому (1922 р.) у с. Петриківці народилася 
Надія Митрофанівна Шулик, художниця, заслужений 
майстер народної творчості України. Померла 1992 р.

29 • 245 років тому (1777 р.) освячено Успенську цер-
кву села Шульгівки (нині – Царичанського району).

• 70 років тому (1952 р.) у Красноярську народився  
Володимир Олексійович Черненко, скульптор. Працює 
в галузі станкової і монументальної скульптури. 

30 • 245 років тому (1777 р.) – освячена дерев’яна 
Свято-Миколаївська церква в слободі Бабайківка Про-
товчанського повіту Азовської губернії (нині – Царичан-
ського району).
Подала Світлана ЖИЛІНСЬКА, завідувач краєзнавчого 

відділу ДОУНБ (з календаря «Моє Придніпров’я»)

Т. Шевченку, і можемо зараз ви-
словити свої думки щодо таких 
питань: Чим і чому приваблює ме-
не поезія письменників Придні-
пров’я? Яким постає образ Шев-
ченка із їхніх творів? Чи відпові-
дає змальований образ Шевченка 
поетами краю вашому уявленню 
про українського Генія? Чий вірш 
вам особливо сподобався і чому? 
Яке значення має творчість Тара-
са Шевченка сьогодні для Украї-
ни, для всього світу?

/Господиня вітальні та учні 
формують висновки про Т. Шев-
ченка як про людину, борця, пое-
та, художника, патріота Укра-
їни через призму поезій поетів 
Придніпров’я/.

Кожен із поетів осмислює об-
раз Тараса Шевченка по-своєму: 
у філософському і загальнолюд-
ському аспектах, у зв’язку з про-
блемами сучасного життя. 

Тарас Шевченко із поезії наших 
поетів-земляків постає справжнім 
борцем, патріотом, доля якого – це 
доля рідної України. Його Слово 
через століття закликає нас не бути 
байдужими до рідної землі, бороти-
ся за її кращу долю. Шевченко – це 
незнищенний дух свободи, полум’я 
якого не згасне попри всі негаразди 

долі, бо правда життя – кредо пое-
та-борця. Філософське осмислен-
ня письменниками життєвої долі  
Т. Шевченка, його громадянської 
позиції розкриває перед нами го-
стрі проблеми сьогодення – збере-
ження рідної землі, довкілля, Укра-
їни. І наприкінці нашого засідан-
ня прозвучить ще один вірш Ліни 
Костенко про Кобзаря.

***
Кобзарю,
Знаєш,
Нелегка епоха –
Оцей двадцятий невгамовний вік.
Завихрень – безліч.
Тиші – анітрохи.
А струсам різним утрачаєш лік.
Звичайні норми починають старіти,
Тривожний пошук зводиться в закон,
Коли стоїть історія на старті,
Перед ривком в космічний стадіон.
Вона грудьми на фініші розірве
Чумацький Шлях, мов стрічку золоту.
І, невагома, у блакитній прірві
Відчує враз вагому самоту.
І позивні прокотяться луною
Крізь далі неосяжно голубі...
А як же ми,
співці краси земної?
Чи голоси у нас не заслабі?
Чи не потонуть у вітрах простору?
Чи сприймуть велич нової краси?..
Тарас гранітний дивиться суворо:
– А ви гартуйте ваші голоси!
Не пустослів’я, 

пишним та барвистим,

Не скаргами,
Не белькотом надій,
Не криком,
Не переспівом на місці,
А заспівом в дорозі нелегкій.
Бо пам’ятайте,
Що на цій планеті,
Відколи створив її пан Бог,
Ще не було епохи для поетів,
Але були поети для епох.

/Лунає пісня «Заповіт»/. 

Господиня: Здається, все тоне 
у цьому знаменному монолозі за-
клику і прохання, попередження 
і перестороги, батьківської та си-
нівської любові і турботи... 

Тарасе, незборимий наш, не-
зломний, геніальний, величний 
і водночас рідний для кожного, 
ми проймаємося твоїми наста-
новами і сьогодні, гордо несемо 
твоє непогасне Слово між люди і 
сповнюємося почуттями високої 
громадянськості, глибокого па-
тріотизму і вдячності...

Ні, ніколи не померти світлим 
твоїм думам! І тебе, в сім’ї вели-
кій, в сім’ї вольній, новій, не за-
будем спом’янути незлим тихим 
словом.

Олеся ОМЕЛЬЧЕНКО,  
вчитель мистецтва Військової  
гімназії Солонянської селищної 

ради Дніпровського району, 
член НСПУ 

Літературна вітальня
Закінчення. Початок на стор. 5


