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Мета: збагатити та поглибити знання студентів про поетесу Лесю Українку; скласти
цілісне уявлення про неї як людину, митця, громадянина; допомогти усвідомити
велич її життєвого подвигу; розкрити геніальність, самобутність поетеси;
виховувати патріотичні почуття, любов до справжнього мистецтва і видатних
людей України.

Обладнання: портрети та фотокартки із зображенням поетеси, міні-експозиція збірок поезій Лесі
Українки, аудіозаписи класичної музики, студентські проекти, мультимедійна
презентація для музично-літературної композиції, вишиті рушники, квіти.

Як я умру, на світі запалає 
Покинутий вогонь моїх пісень…

Леся Українка

Хто хоче знати життя її серця,
Хай читає її твори.

Старицька-Черняхівська



ХІД ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

1. ВСТУПНЕ СЛОВО ВИКЛАДАЧА
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну,
То знов таємно-тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.

Сьогодні в нас трохи незвичайний, не зовсім стандартний
виховний захід. Сподіваюсь, що він пройде в затишній,
доброзичливій, невимушеній атмосфері. Ми з вами поговоримо
про геніальну доньку нашого народу Лесю Українку.

150 років тому на українському небосхилі спалахнула
нова, яскрава зірка. Сильні промінчики якої пробивалися
крізь хмаровиння хвороб, незгод, крізь тенета самодержавних
указів, які забороняли українську мову.



Леся Українка… Поет-лірик, автор ліро-епічних поем, драматург-новатор, прозаїк, публіцист, критик –
такі грані художнього таланту Лесі Українки. З її іменем в українську і світову літературу ввійшов
письменник громадянин, письменник-патріот, співець осяйних ідеалів людства. Поетеса свідомо поставила
свою творчість на служіння знедоленому народу. Її слова стали «зброєю», «полум’ям». Саме вона
опоетизувала образ «досвітніх вогнів» як символ народження нової історичної доби, виступила послідовним
борцем проти будь-яких форм тиранії.

Прагнучи ознайомити українського читача з перлинами європейської поезії, вона перекладала
Байрона, Данте, Шекспіра, Гюго, Гейне, Міцкевича, адже знала десять мов.

Українська поетеса вважала, що справжні митці зобов’язані освоїти художні здобутки людства.
Її драматичні поеми «Одержима», «Кассандра», «Осіння драма», «Оргія», «Камінний господар» стоять серед
найвищих зразків європейського красного письменства.

А такі оригінальні твори, як драма-феєрія «Лісова пісня», поема «Бояриня» збагатили українську й
світову літературу новими темами та неповторними поетичними образами, відкрили людству чарівний світ
українського духовного життя – міфологію, природу, історію, традиції.

Маленька часточка цієї великої праці, яку залишила нам Леся Українка, представлена на нашій
виставці. З нею ви можете познайомитися після виховного заходу.

Давайте ж пригадаємо найважливіші моменти біографії поетеси і спробуємо з’ясувати, що саме
вплинуло на формування її творчості, та разом поринемо у світ прекрасних, ліричних творів.



2. ВИСТУПИ СТУДЕНТІВ                    
ІЗ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНОЮ 
КОМПОЗИЦІЄЮ                            
«ТОГО ВЕЛИКОГО ВОГНЮ І 
СМЕРТЬ НЕ ПОГАСИЛА»

Студент 1

За вікном сніжна, морозна
українська зима. Хурделиця намела
замети до пояса. На вікнах хатинок
мороз намалював казкові візерунки.
Ось у таку пору 25 лютого 1871 року
народилася Лариса Петрівна Косач,
відома читачам як Леся Українка,–
геніальна донька українського народу.
Як людина і як митець вона була дитям
Волині. Народилася у Звягелі, а перший
свій вірш написала у Луцьку.Інтер’єр вітальні в будинку Косачів в селі Колодяжне



Студент 2

Милий серцю Волинський край! Край
предковічних дубів, незайманих борів,
таємничих озер із смарагдовими облудними
берегами. Край, який подарував світу
творця ніжної, чарівної Мавки, гордої,
незалежної Кассандри, нескореного Неофіта
і одержимої Міріам, розповів людям дивну
«Осінню казку» і проспівав «Лісову пісню»,
кинув нам гіркі «Сльози-перлини». Край
володарки ночей, яка серед темряви
засвітила провідну зірку свободи, кинула
виклик відчаю і горю: «Убий – не здамся»,
– девіз життя Лесі Українки.



Студент 3

Леся мріяла стати художником, бо
гарно малювала, музикантом, бо мала
неабиякий хист до музики. І не знала
дівчина, що в серці вже поселилася Муза,
що її поезії судилося стати в майбутньому
окрасою української літератури. У вірші
«Мій шлях» поетеса описала свій прихід у
літературу:

(Студент читає вірш напам’ять
«На шлях я вийшла ранньою весною»)



Студент 4

У чотири роки Леся вже читала. Її улюблені твори: «Кобзар» Шевченка, твори
Жуль Верна, Дефо. На шлях літератури вона вийшла дуже рано. Дев’ять років було
дівчинці, коли, несподівано для неї за революційну діяльність заарештували її тітку
Елю. Так у 1880 році з’явився перший вірш «Надія»:

(Студент читає вірш напам’ять «Ні долі, ні волі у мене нема»)

Студент 5

З десяти років постійно складала вірші, а з
тринадцяти років уже друкувалася. Та й не дивно.
Бо мати – видатна українська поетеса Олена Пчілка,
а батько – відомий юрист Петро Косач, понад усе
любили літературу та музику. Цю любов передали
своїм дітям, а їх у сім’ї було шестеро. Леся любила
музику і дуже зраділа, коли тато купив фортепіано.
А ще любила малювати, вишивати, шити лялькам
сукні, працювати в городі, читати казки і мріяти.



Студент 6

Із спогадів брата Лесі Михайла: «Лариса була веселою дівчинкою.
Ім’я Леся вибрала собі ще в дитинстві сама, а псевдонім був підказаний
матір’ю, яка інтуїтивно відчувала, що доня буде відомою. Це був
своєрідний виклик існуючим порядкам, утвердженням права на
функціонування рідної української мови.

Леся любила співати і танцювати, жартувати. Ще не знала вона,
що за її дитячими плечиками вже стоїть біда. Шостого січня вона пішла
на річку подивитися хрещення води, простудилася і дуже заслабла.
Почала боліти права нога, яка і раніше давала про себе знати, але ніхто
не очікував, яка страшна хвороба стоїть за цим, – туберкульоз, який
охопив увесь організм і потім давив його протягом 30-ти років.

Студент 7

Тридцятирічна боротьба з хворобою була затяжною і жорстокою.
Це була війна життя і смерті. Вона забрала в Лесі дитинство, юність, не
дала змоги вчитися в школі, нормально жити. Лариса жодного дня не
сиділа за шкільною партою, не відповідала біля дошки, не бігала з
однолітками гучними коридорами. Муки були нестерпні, болі роздирали
її тіло, але це зробило Лесю стійкою, розвинуло в неї надзвичайну силу
волі. Лікарі згадували, які болісні уколи приймало це ніжне створіння з
великими, як світ, очима, і жодного стогону, жодного нарікання.



Студент 8

Але ця страшна війна не відібрала у
Лесі поезії – єдиної втіхи і надії. Хоча на
фортепіано вона вже грати не могла.
Часом приходив відчай, роздирав душу,
затьмарював усі думки. Але Леся
розуміла: якщо опустити руки – то кінець,
а так хотілося жити у цьому прекрасному і
чарівному світі. Часто вона згадувала оте
всеперемагаюче: «Хай диявол носить
смуткове вбрання, я ж надіну ясні
кармазини».

І знову звучала поезія, сповнена
оптимізму і віри в торжество людини над
злом:

(Студент читає вірш напам’ять «Гетьте,
думи, ви, хмари осінні!»)



Студент 9

А невгамовний, пекучий біль, взявши в полон тіло і
душу, давив, мучив Лесю; часто хотілося кричати, припасти
до землі, віддати їй свої муки. Та поетеса знала, що з цього
небезпечного двобою, який нагадував облогу міста хитрим і
підступним ворогом, вона повинна вийти переможцем.
І вийшла, і стала Велетом нескореного духу, незламної волі і
жадоби до життя. А забуття, свою втіху Леся знаходила у
праці, в слові, в боротьбі.

Студент 10

В одному зі щоденників Леся писала: «Я люблю
працювати вночі, коли вся земля відпочивала після
неспокійного дня, коли наодинці зі мною була ніч і ті зорі, що
дивились через віконце у мою кімнату. Кожна хвилина нічної
тиші, коли до мене летючою зіркою спадала Муза, була в
моєму житті променем щастя»:

(Студент читає вірш напам’ять «Як я люблю оці години праці»)



Студент 11

Перше кохання, яке боязко ступило на
тінисту терасу в невеличкому містечку Чукурласі,
що біля Ялти, де Леся лікувалася, заглянуло в очі,
посміхнулось щирою посмішкою і навіки
поселилось у серці. «Це він»,– шепотіли її губи.
«Це вона»,– говорили його очі. Їм було добре вдвох.
Вони часто слухали, як шепотіли кипариси, бився
об скелі шалений прибій, стогнали чайки над
водою.

Сергій Мержинський, відомий революціонер,
нестямно був закоханий у Мавчині Лесині очі, в
яких стояла лісова прохолода, надвечірня зажура і
тепло призахідного серця. Але щастя було
коротким. Доля, зле жартуючи, наділила обох не
тільки талантом, але й однаковою хворобою –
туберкульозом.



Студент 12

Із спогадів Лесі
Українки: «Він дивився на
мене, як на ікону, як на ту
зірку, що раптом скотилася
з неба і може ненароком
погаснути. Я була для нього
з тонкого скла, що може
впасти і розбитись, я була
вітром, що може вилетіти
крізь прочинені віконця і не
повернутись, тим дивним
світом, що робить людей
щасливими».



Студент 13

Він помер у неї на руках тієї пам’ятної березневої ночі. І було горе, і був відчай. І тихо серед
лиха лунав їх улюблений романс «Коли розлучалися двоє». Він викликав у Лесі смуток, щире
захоплення і гіркі сльози:

Уста говорять: «Він навіки згинув!»,

А серце каже: «Ні він не покинув!».

Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча?

Тремтить-бринить, немов сльоза гаряча,

Тут в глибині і б’ється враз зі мною:

«Я тут, я завжди тут, я вся з тобою!»

І кожний раз, як стане він бриніти,

Тремтять в моєму серці тії квіти,

Що ти не міг їх за життя зірвати,

Що ти не хтів їх у труну сховати,

Тремтять і промовляють враз зо мною:

«Тебе нема, але я все з тобою!»



Студент 14

Через півроку стан Лесі погіршився.
Її життя – це була рвуча боротьба зі смертю –
проходило літом на Кавказі, зимою в Єгипті.
Чим далі, тим тяжчими ставали для неї ці
подорожі. Проте Єгипет добре впливав на
Лесю, і її родина робила все можливе, аби вона
кожного року їздила туди. Але де б вона не була,
поетеса завжди тужила за рідним краєм,
у думках її зринав образ України:

(Студент читає вірш напам’ять «До тебе,
Україно, наша бездольная мати»)

Студент 15

Але сили поетеси поступово танули. А між нападами хвороби була
напружена письменницька праця – поетична творчість, переклади,
випробування себе у різних жанрах.

25 липня 1907 року Леся Українка виходить заміж за Климента
Васильовича Квітку, людину, яка через все життя пронесла любов до Лесі,
не бажаючи поєднувати свою долю ні з ким іншим. Послухайте, будь ласка,
спогади чоловіка Лесі Українки.



Студент 16

«У листопаді 1898 року Леся Українка читала своє
оповідання «Над морем» у літературно - артистичному гуртку
Київського університету. На тих читаннях був і я, студент –
першокурсник, Климент Квітка. Ще з 16 років захоплювався
збиранням народних пісень.

Незабаром ми вирішили одружитися. Я був молодший від
Лесі на 9 років. Повідомлення про одруження стало великою
несподіванкою для родичів. Мати Лесі була категорично проти
будь-яких стосунків дочки «з якимось жебраком», як вона мене
називала,– людину м’якого характеру, замкнуту, сором’язливу,
що пережила в дитинстві глибоку особисту драму, бо виріс я у
чужій сім’ї . Мабуть, психологічна травма дитинства все життя
не давала мені спокою. Потягнувся я тільки до Лесі, хворої
дівчини, від якої, звичайно, не доводилося чекати обману або
зради.



Незважаючи на негативне
ставлення до даного союзу, Ольга
Петрівна була змушена погодитися на
шлюб дочки. Ми повінчалися в
Київському Вознесенському храмі. Жили
в Ялті. Відтоді ми разом працювали над
збиранням і записуванням українських
народних пісень, влаштовували
етнографічні експедиції для запису
кобзарських дум.

Я пережив дружину на 40 років,
продовжував музичну та етнографічну
діяльність. У 1917 році видав
фотоскопічним способом двотомник
«Мелодії з голосу Лесі Українки». Після
себе я залишив 65 друкованих праць і
74 рукописи».



Студент 17

Леся понад усе цінувала людську гідність і дружбу, і це
йшло від батька. Вона ніколи не ставилася зверхньо до людей,
була щирою з друзями, цінувала їх, бо, як сказано в її
«Грішниці»: «Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу
покладе за друзів». Лесю вражала бідність селян, вона була
милосердною до всього. Чужий біль сприймала як власний:

(Студент читає вірш напам’ять «О люде мій бідний, моя ти
родино»)



Студент 18

Але дедалі тяжчим ставав
хрест, якого поетеса несла до своєї
Голгофи. Та навіть на смертному
ложі Леся Українка до останньої
хвилини життя не покидала своєї
єдиної зброї – поетичного слова:

(Студент читає вірш напам’ять
«Слово, чому ти не твердая криця»)

Студент 19

«Нехай моїм останнім акордом буде молитва до сонця»,
– говорила вона. Леся вірила, що тільки сонячне тепло витіснить із
нас дух рабської покори, зла, байдужості, бо ми ті люди, що можуть і
вміють цінувати талант, шанувати розум, поважати людську
гідність, вірити в торжество справедливості.



Студент 20

1 серпня 1913 року в місті Сурамі зупинилося серце Лесі Українки. Вічність ще більше висвітлила велич
геніальної доньки України. Хіба жила на світі ще така жінка, в серці якої поєдналися б така мужність, така
геніальність, такий вогонь і розум, така пристрасна любов і відданість народові та Батьківщині. Ні, другої
такої на світі не було.

Студент 21
Леся – неповторна. Її життя – це

подвиг митця, один із тих подвигів, що
підносять людину в очах сучасників,
роблять її зіркою в очах нащадків!

Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!

Ці слова безсмертної поетеси можна
вважати девізом усього її життя.



Пам’ятники Лесі Українці
споруджено в Сурамі, в Батумі,
в Ялті, в Луцьку, в Канаді, кілька
пам’ятників у Києві. Ім’я Лесі
Українки носять вулиці, театри,
школи, бібліотеки. У багатьох
містах, де побувала поетеса,
відкрито музеї. Центральний музей
Лесі Українки – в Києві на вулиці
Саксаганського. Але найкраща
шана пам’яті доньки українського
народу – ростити в серцях людей
посіяні зерна добра, краси,
мужності, волі, братерства.



3. БЕСІДА ЗІ СТУДЕНТАМИ
Леся Українка не терпіла бездіяльності, пасивності, уважно стежила за розвитком суспільно-

політичного руху, незважаючи на хворобу, протестувала проти антидемократичної політики
російського царизму своєю єдиною зброєю – словом. Цій творчій активності митця ми завдячуємо її
безсмертними творами. Адже лірика, драматичні поеми великої української поетеси сьогодні належить
до кращих здобутків світової культури.

–Давайте ж пригадаємо, що називається лірикою? (Це літературний рід, який розкриває
внутрішній світ автора, його ставлення до життя, висвітлює почуття, переживання, роздуми героя).

–А що таке мотиви? (Мотиви – це теми літературного твору,– поезії).

–Сьогодні ви згадували багато віршів Лесі Українки, давайте ж спробуємо визначити основні
мотиви лірики поетеси:

• патріотичні та громадянські: «І все-таки до тебе думка лине», «Напис в руїні»;
• роль і призначення поета та поетичного слова: «Слово, чому ти не твердая криця»;
• вияв палкої любові до рідної землі (пейзажна лірика): «Стояла я і слухала весну»;
• філософські мотиви: «Якби вся кров моя уплинула отак»;
• мотиви молодості і кохання: «Все, все покинуть, до тебе полинуть».



За своє життя Леся Українка
видала три поетичні збірки: у 1893 році
– збірка «На крилах пісень», 1899 року –
«Думи і мрії», 1902 року – «Відгуки».

Духовна єдність із народом, глибокі
національні почуття будили в душі
письменниці протест проти соціального і
національного гноблення України.
З переживань і болю народжувалася
мужня, заклична громадянська поезія,
що будила людей до боротьби і праці в
ім’я народу.

Патріотичними мотивами
сповнений вірш «І все-таки до тебе
думка лине». Послухайте його, будь
ласка...

(Студент читає вірш напам’ять
«І все-таки до тебе думка лине»)



–Які епітети вживає поетеса, характеризуючи Україну? (Занапащений, нещасний краю).

–Як ви розумієте рядки:

Сі очі бачили скрізь лихо і насилля,

А тяжчого від того не видали?

–Чому Леся Українка вважає жаль і сльози слабкою зброєю в боротьбі за свободу України?

Громадянська лірика письменниці реалізована в основному в двох напрямках: заклик до
боротьби та у вирішенні теми поета і суспільства. Послухайте вірш «Досвітні огні»...

(Студент напам’ять читає вірш «Ніч темна людей всіх потомлених скрила»)

–Як ви думаєте, що символізують досвітні огні? (Народ, робітничий клас).

–Як ви розумієте символ ночі? (Це царська імперія).

–Що означають слова «година для праці настала»? (Це заклик засвічувати досвітні огні,
зневажаючи небезпеку, мужньо боротись проти рабства царизму Росії).



Ідеалом поета для Лесі Українки був Тарас Григорович Шевченко. У поезії «На роковини» вона
писала:

Він перший за свою любов

тяжкі дістав кайдани,

але до скону їй служив

без зради, без омани.

Усе змогла й перемогла

його любові сила.

Того великого вогню

і смерть не погасила.



–Як і Шевченко, Леся Українка називала слово «зброєю». Найсильніше такий символ виявляється
у вірші «Слово, чому ти не твердая криця?» Цей вірш вже звучав сьогодні. Скажіть, будь ласка, чому поетеса
сподівається на силу своїх віршів більше, ніж на власну фізичну?

До інтимної лірики Лесі Українки належить цикл любовних віршів, присвячених Сергію
Мержинському:

Нічка тиха і темна була,

Я стояла, мій друже, з тобою,

Я дивилась на тебе з журбою,

Нічка тиха і темна була…

Вітер сумно зітхав у саду.

Ти співав, я мовчазна сиділа,

Пісня в серці у мене бриніла,

Вітер сумно зітхав у саду…

Як і Франкові, критика дорікала Лесі Українці за такі печальні поезії, хоча причин для звинувачень
не було, бо кожен митець – насамперед людина, якій не чуже ніяке горе, особисте чи народне, не чужі муки
і страждання.

У вірші «Хто вам сказав, що я слабка» поетеса дала рішучу відсіч тогочасній критиці...

(Студент читає вірш напам’ять «Хто вам сказав, що я слабка»)



4. ПІДСУМКИ І ВИСНОВКИ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Підводячи підсумки виховного заходу, послухайте, будь ласка, висловлювання видатних людей про
поетесу.

Студент 22

(Читає висловлювання під мелодію Бетховена «Місячна соната»)

«Глибоко національна в своїй основі, всім
змістом зв’язана нерозривно з життям народу, з
переживаннями нашої людини в теперішню
добу».

М. Грушевський

«Леся Українка належить до тих талантів, що виробляються звільна, що
важкою інтенсивною працею доходять до панування над формою і змістом, над мовою
та ідеями.

Вона піднімає важке голосіння вже не над своєю долею, але над цілим рідним
краєм, над тим народом, забитим у кайдани...».

І. Франко



Студент 23

(Читає висловлювання під мелодію Бетховена «Місячна
соната»)

«Коли б треба було окреслити творчість Лесі Українки
одним словом, то найвідповідальніше слово було б – боротьба...
Співець героїчного вольового начала в людині, вона одною
з найвищих людських чеснот вважала почуття обов’язку,
вірність обов’язкові, незламну твердість у його виконанні.

Це була жінка-боєць, жінка-воїн – суща правда. Але це
була жінка, і глибокою, ніжною жіночістю овіяні деякі її
ліричні шедеври, в яких вона часом – на хвилину – опускала
гострий свій меч і навіть іноді видобувала з серця сумні, але
розпачливі ноти».

Максим Рильський

Твій голос, як травня ласкаві пісні,

Як древня земля твоя славна.

Зерно твоїх слів проросло і в мені:

У серці ж засіяно здавна!

Симон Чиковані (поет)



Студент 24

(Читає висловлювання під мелодію
Бетховена «Місячна соната»)

«Сорокадворічною пішла вона з життя,
пішла незломлена духом, і образ її таким
живе й житиме для вас – сповнений гідності,
прекрасний у своїй людяності і великім
творчім горінні».

Олесь Гончар 

«Від часу Шевченківського «Поховайте
та вставайте, кайдани порвіте» Україна не
чула такого сильного, гарячого та
поетичного слова, як із уст цеї слабосилої,
хворої дівчини. Чи не єдиний мужчина на
всю Соборну Україну».

Іван Франко 



Студент 25

(Читає висловлювання під
мелодію Бетховена «Місячна
соната»)

«Вам, українцям, є чим
пишатися у своїй культурі.
Яких могутніх людей дала ваша
література, яку славну традицію!
Шевченко, Франко, Леся Українка
– це не тільки поети величезного
таланту і невичерпної творчої
енергії, – вони люди з великим
людським серцем і розумом, з
героїчною силою духу. У них є чого
повчитися не тільки українцям!»

Максим Горький



5. ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ВИКЛАДАЧА
Життя Лесі Українки – це подвиг митця, один із тих

подвигів, які підносять людину в очах сучасників, роблять її
палаючою зіркою в очах нащадків. Творчість Лесі Українки
настільки багатогранна і плідна, що іноді навіть не віриться,
що здійснитися вона могла пером жінки, яка прожила лише
сорок два роки. У спадок майбутнім поколінням поетеса
передала велику мудрість справжньої любов до України, яку
вона пронесла через усе своє життя.

Сьогодні прогресивне людство високо цінує творчість
української письменниці, яка все свідоме життя боролася за
втілення волелюбних ідей, за щастя і рівноправність усіх
народів. Її твори перекладені багатьма мовами світу і служить
справі захисту миру і прогресу.

Отже, нам дійсно є чим пишатися, якщо вже більше ніж
150 років минуло з дня народження Лесі Українки, а її
життєвий подвиг є прикладом для наслідування не одного
покоління українців.

На цьому наш виховний захід закінчено. Дякую всім за
увагу і роботу. До побачення.
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