
18.12.2020 

Група № 33 

Урок № 33 

Тема уроку: «Нова хвиля відродження української літератури на початку 

1960-х років. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна 

творчості «шістдесятників»» 

Мета уроку (формувати компетентності): предметні: знання про розвиток 

української літератури у другій половині ХХ ст., відродження літератури на 

початку 1960-х років; ключові: навички пізнавальної діяльності, критичне 

мислення і вміння оцінювати нові тенденції в українській поезії та 

прозі; комунікативну: толерантне ставлення до думок і почуттів оточення та 

навички спілкування в колективі, вміння переконливо і толерантно відстоювати 

власні погляди; інформаційну: навички самостійної роботи з джерелами 

інформації; загальнокультурну: розвиток критичного мислення, виховання 

почуття патріотизму, пошани до письменників-шістдесятників. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 188-189 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=DidBT2uQCFA&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років 

Саме в цей час починається «новітнє українське» відродження. У літературу 

і мистецтво приходить блискуче, талановите покоління «шістдесятників». 

«Шістдесятництво» — прояв політичних форм опору різних соціальних верств 

населення режиму, який існує. Найактивніше і найширше у цьому русі брала участь 

творча інтелігенція, зокрема письменники, певною мірою художники, вчителі. 

Вони виступали проти русифікації, ущемлення демократії, прав людини, нерівності 

в середовищі республік, жорстокості суворо централізованої тоталітарної системи, 

недотримання існуючої Конституції за свободу в питаннях художньої творчості. Це 

в кінцевому рахунку був опозиційний рух проти існуючої державної влади та 

характеру її діяльності. 

https://www.youtube.com/watch?v=DidBT2uQCFA&ab_channel


У кінці 50-х і на початку 60-х років розквітає талант одного з найяскравіших 

поетів «лицаря українського відродження» Василя Симоненка. Уродженець 

Полтавщини, він почав писати вірші, ще навчаючись на факультеті журналістики 

Київського держуніверситету. У 1962 році побачила світ його перша поетична 

збірка «Тиша і грім». Згодом — збірка «Земне тяжіння». 1965 та 1973 роки у 

Мюнхені опубліковано інші твори автора. Однак побачити їх поетові так і не 

судилося. У 1963 році його було жорстоко, по-вірячому побито на вокзалі в 

Черкасах, злочинців так і не знайшли. Того ж року Василь Андрійович Симоненко 

помер. 

Стрімко увірвалась в українську літературу одна з найобдарованіших 

представниць «шістдесятників» Ліна Василівна Костенко. З відзнакою закінчивши 

Літературний інститут імені Горького в Москві, поетеса випускає дві одразу ж 

помічені критикою збірки поезій — «Проміння землі» та «Мандрівне серце». Ліна 

Костенко звертається до вічних проблем духовності українського народу, 

історичного минулого держави. Вірші поетеси вирізняє неординарність, критичні 

оцінки багатьох подій. Євген Сверстюк писав: «Іван Світличний виводив 

соцреалізм на загальнолюдський простір і демонтував теорію партійної літератури. 

Іван Драч приніс перші вірші незвичайні і незрозумілі так, наче його не вчили, про 

що і як треба писати. Василь Симоненко заговорив з Україною в тоні надзвичайної 

щирості й відвертості. Микола Вінграновський тривожно заговорив про свій народ. 

Ліна Костенко зрідка виступала з віршами, але то були вірші такого звучання, наче 

вся радянська поезія для неї неістотна. Валерій Шевчук писав блискучі 

психологічні новели, Євген Гуцало естетично животворив образи поза межами 

«соціалістичної дійсності», а Володимир Дрозд викрив дійсність з недозволеного 

боку». 

Поступово згортання «хрущовської відлиги» на початку 60-х р. знайшло 

відображення і в українській літературі. 

«Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне 

Шістдесятники — назва нової генерації (покоління) радянської та української 

національної інтелігенції, що увійшла у культуру та політику в СРСР в другій 

половині 1950-х — у період тимчасового послаблення комуністично-

більшовицького тоталітаризму та хрущовської «відлиги» і найповніше себе творчо 

виявила на початку та в середині 1960-х років. 



У політиці 1960-1970-х років ХХ століття «шістдесятники» являли собою 

внутрішню моральну опозицію до радянського тоталітарного державного режиму. 

Шістдесятники виступали на захист національної мови і культури, свободи 

художньої творчості. Основу їхнього руху складали такі письменники: Іван Драч, 

Микола Вінграновський, Володимир Дрозд, Григір Тютюнник, Борис Олійник, 

Василь Симоненко, Ліна Костенко, Валерій Шевчук, Євген Гуцало; художники: 

Алла Горська, Віктор Зарецький, Борис Чичибабін; літературні критики: Іван 

Дзюба, Євген Сверстюк; режисер Лесь Танюк; кінорежисери: Сергій Параджанов, 

Юрій Іллєнко. Шістдесятники протиставляли себе офіційному догматизмові, 

сповідували свободу творчого самовираження, культурний плюралізм, пріоритет 

загальнолюдських цінностей над класовими. Значний вплив на їх становлення 

справила західна гуманістична культура, традиції «розстріляного відродження» та 

здобутки української культури кінця ХІХ — початку ХХ століття. Одним із тих, 

хто закладав фундамент шістдесятництва в Україні, став доцент факультету 

журналістики Матвій Шестопал, так як серед його учнів були В. Чорновіл, Б. 

Олійник, В. Симоненко, В. Крищенко, Б. Рогоза, В. Мицик та багато інших 

патріотично налаштованих особистостей. 

Шістдесятники розвинули активну культурницьку діяльність, яка виходила 

за межі офіціозу: влаштовували неформальні літературні читання та художні 

виставки, вечори пам'яті репресованих митців, ставили замовчувані театральні 

п'єси. Складали петиції на захист української культури. Організовані у 1959-1960-

х рр. Клуб творчої молоді «Сучасник» у Києві та в 1962 році клуб «Пролісок» у 

Львові стали справжніми осередками альтернативної національної культури. 

Шістдесятники відновили традиції класичної дореволюційної інтелігенції, якій 

були притаманні прагнення до духовної незалежності, політична відчуженість, 

ідеали громадянського суспільства та служіння народові. 

Культурницька діяльність, яка не вписувалась у рамки дозволеного, 

викликала незадоволення влади. Шістдесятників не вдалося втримати в офіційних 

ідейно-естетичних межах: із кінця 1962 року почався масовий тиск на інтелігенцію. 

Перед шістдесятниками закрилися сторінки журналів, посипалися звинувачення у 

«формалізмі», «безідейності», «буржуазному націоналізмі». 



Наштовхнувшись на жорстокий опір партійного апарату, частина 

шістдесятників пішла на компроміс із владою, інші еволюціонували до політичного 

дисидентства, правозахисного руху та відкритого протистояння режимові. 

Зв'язок шістдесятників із дисидентським рухом 

Дисидентський рух в СРСР — рух, учасники якого виступали за 

демократизацію суспільства, дотримання прав і свобод людини, в Україні — за 

вільний розвиток української мови та культури, реалізацію прав українського 

народу на власну державність. 

У 1950-1970-х роках у Радянському Союзі виникло примітне явище, коли 

політику уряду стала відкрито критикувати невелика, але дедалі більша кількість 

людей, яких називали дисидентами і які вимагали ширших громадянських, 

релігійних і національних прав. 

Дисидентство великою мірою виросло з дестабілізації, з послаблення 

«паралічу страху», що було зроблено Хрущовим. Але обмежені відкриття 

страхітливих злочинів сталінської доби викликали розчарування та скептицизм 

відносно й інших сторін режиму. Тому спроба Брежнєва обмежити лібералізацію 

викликала протести й опозицію, особливо серед інтелігенції. 

Помітний вплив на формування інакодумства справляли зовнішні фактори. 

Передусім це стосується антикомуністичних виступів у країнах «соціалістичного 

табору», зокрема 1956 року в Угорщині, потім Польщі, НДР, Чехословаччині, 

розгортання світового правозахисного руху, стимульованого прийнятою ООН у 

1948 році та розповсюдженою в Україні з 1963 року «Загальною декларацією прав 

людини». 

Першими організаціями інакодумців України стали: 

✵ Українська робітничо-селянська спілка, створена у Львові 1959 року, 

арештована — 1961 року. 

✵ Об'єднана партія визволення України. 

✵ Український національний фронт, створений З. Красівським та М. Дяком 

у 1964 році. 

✵ Український національний комітет. 

✵ Демократичний союз соціалістів. 

✵ Реалістичний робітничий гурток, створений у Донбасі у 1950 р. 



В Україні дисидентський рух було започатковано ще в 50-х р. ХХ століття. 

Рух «шістдесятників» за 2-3 роки пройшов еволюцію від культурно-

просвітницьких проблем до політичного протесту. Це проявилося не лише в 

самвидаві а й у створенні більш-менш стійких груп активно діючих однодумців. 

Тобто, наявним є процес структу-рування опозиції існуючому режимові. 

Характерна риса дисидентства — відстоювання національних інтересів 

українського народу. 

Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна 

В українській літературі на початку 60-х років виділяється нова хвиля — це 

явище виникнення шістдесятників. Шістдесятництво — це подія культурологічна і 

соціальна. Вражає його зв'язок із дисидентським рухом, тематична і формотворча 

новизна творів, ідейно-стильове розмаїття. 

Культурно-історичними витоками шістдесятництва були: 

✵ світова культура (особливо модернові література та малярство ХХ 

століття); 

✵ українська література (як класична, так і доби Розстріляного 

Відродження); 

✵ народна творчість (фольклор та міфологія, народне мистецтво). 

Досить розмаїто постає жанрова система «шістдесятників»: лірична поезія, 

балади, притчі, етюди, поеми, сонети, рубаї, ліричні новели, історичні романи, 

роман у віршах, химерна проза) і проблемно-тематичні обшири: традиційні 

(природа, Вітчизна, народ, історична пам'ять, людина у всьому багатстві її проявів 

— суспільне життя, моральність, кохання, творчість) та нові теми (підкорення 

космосу, етична правомірність, стандартизація особистості в умовах новітнього 

міщанства). 

Отже, явище «шістдесятництва» було неоднозначним як за творчими 

постаттями, так і за стильовими течіями та ідейно-естетичними вподобаннями. Тут 

є і модерністи (І. Драч, В. Голобородько, М. Воробйов), і неоромантики (М. 

Вінграновський, Р. Лубківський), і неонародники (В. Симоненко, Б. Олійник), і 

постмодерністи (В. Стус). Таке розмаїття свідчило про багатство відновлюваної 

української літератури. Воно не вкладалося у жорсткі рамки «соціалістичного 

реалізму», загрожувало його існуванню, і тому радянська влада та слухняна 



критика намагалися його дискредитувати, звинувачуючи в «естетизмі», 

«абстракціонізмі», відірваності від життя. 

4. Дайте відповіді на запитання: 

1. Яка основна причина появи «шістдесятництва» в літературі, чим закінчується 

«відлига»? 

2. Якою була політична обстановка в СРСР, зокрема в Україні? Як це відбилося 

на літературі? 

3. Про що свідчить наявність в українській літературі багатьох стильових течій? 

4. Яке місце, на ваш погляд, посідає українська література у світовому 

літературному процесі ХХІ століття 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

  

mailto:ledishade@ukr.net


18.12.2020 

Група № 33 

Урок № 34 

Тема уроку: «Життєпис Василя Симоненка. 

Образ України в поезії «Задивляюсь у твої 

зіниці…»» 

Мета уроку: поглибити знання учнів про 

життєвий і творчий шлях поета шістдесятника, 

особливості його творчого шляху, розвивати 

вміння виразно читати та робити ідейно-художній 

аналіз поезій, вчити учнів висловлювати власні думки, виховувати в учнів любов 

до України, українського слова, до творчої спадщини митця. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 190-193 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE&ab_channel – біографія 

Василя Симоненка 

https://www.youtube.com/watch?v=O-YjGF19xNA&ab_channel – «Задивляюсь у 

твої зіниці…» (ЗНО) 

https://www.youtube.com/watch?v=zOG7UlaFxBY&ab_channel – «Лебеді 

материнства» (ЗНО)  

https://www.youtube.com/watch?v=VAMXodCj4iA&ab_channel – «Ти знаєш, що 

ти людина?» (ЗНО) 

3. Запишіть у робочому зошиті біографію Василя Симоненка - «витязя 

молодої української поезії» 

4. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Формування світогляду, жанрова різноманітність, 

тематика творів 

Симоненко найбільше цікавився творчістю М.Лермонтова, Т.Шевченка, 

Р.Бернса. Особливе місце займав Шевченко, він мав неабиякий вплив на молодого 

https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=O-YjGF19xNA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=zOG7UlaFxBY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=VAMXodCj4iA&ab_channel


поета. Народні мотиви, Шевченківські інтонації часто озивалися у поезіях 

В.Симоненка. 

Його жанрова палітра багатюща. З під його пера виходять поезії не тільки 

інтимної та громадянської лірики, а й такий улюблений народом жанр, як байка. 

Симоненко випробовує себе, як публіцист, критик, а також як сатирик. 

Василь Симоненко – поет, патріот, він понад усе любив свою рідну Україну, 

український трудовий народ. Для поета Україна – святиня, відданість їй – його 

обов’язок  і щастя 

Любов до рідної землі, до Вітчизни, матері як найвища морально-духовна 

цінність відбивається в багатьох творах В.Симоненка. 

Зворушливі і задушевні слова знайшов автор, звертаючись до матері, образ якої 

стає уособленням рідного краю, всієї Вітчизни. 

Любов до людей. Симоненко має талант помічати у людях високе, прекрасне, 

світле. 

Вітчизна для поета – це не тільки рідна земля, а і народ. І кожна людина – це ж 

маленьке «я», з якого складається величезне «ми». Кожна людина – це 

неповторність. 

У неї усмішка – єдина,  мука – єдина, очі – одні. 

Поезія В. Симоненка – це величний гімн людині. «Найскладніша людина 

проста», говорить він. 

Поет може бути не тільки ніжним, добрим, співчутливим, але і гнівним. Він 

ненавидить тих, то заважає жити його народові, плямує себе зрадою Вітчизні. 

Інтимна лірика В. Симоненка – потужне крило його поезії. Неповторність його 

віршів про кохання в художньому дослідженні, філософії почуття, його найтонших 

нюансів, від романтичного захоплення до гіркого розчарування. У кожному слові 

молодого поета – любов: любов  до своєї землі, до людини, до своєї Батьківщини.  

Отже, патріотизм, вірність рідній Україні, безмежна любов до свого народу, 

його культури – ось основні мотиви лірики В.Симоненка.  

Василь Симоненко увійшов в українську літературу як видатний борець за 

державний і культурний суверенітет України, прагнув пробудити в душах 

ровесників національну самосвідомість і жагу до національного відродження. 

Протягом свого короткого життя Василь Симоненко написав поезії, провідною 

темою яких є любов до рідної землі, відповідальність за її долю. 



Поезії «Задивляюсь у твої зіниці…», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що 

ти людина» включено до програми ЗНО з української мови та літератури. 

Рекомендую вам ретельно їх опрацювати, щоб краще засвоїти тему. 

Аналіз вірша «Задивляюсь у твої зіниці…» (ЗНО) 

Вид лірики: громадянська, патріотична. 

Жанр: ліричний вірш. 

Ідея: показати щирі синівські почуття поета до своєї Батьківщини. 

Тема: звеличення рідної землі, її історії. 

Віршований розмір: шестистопний ямб 

У творі використано перехресне римування: зіниці — блискавиці, рань — 

повстань. 

Провідний мотив: поет звіряється у любові до України, закликає земляків 

любити рідну землю, дбати про її майбутнє. 

Композиція твору. Логіка зображення, естетична цілісність, світоглядна 

позиція поета, чітка орієнтація на читача зумовлюють побудову твору. Монолог 

ліричного героя відтворює патріотизм цілого покоління. 

Твір сповнений почуттів, експресії, які передають різноманітні тропи та фігури. 

Образи твору. Головний образ твору — ліричний герой, у монолозі якого 

передається любов до України, ненависть до ворогів, яких він називає «недругами», 

«чортами». У творі зримо присутній образ України, яку ліричний герой називає 

матір’ю, молитвою, віковою розпукою. 

Художні засоби: 

 епітети — «червоні блискавиці», «мама, горда і вродлива», «святе синівське 

право», «дні, занадто кучі та малі», «зіниці, голубі, тривожні», «розпука 

вікова», «хмари бурякові», «священне знамено» змальовують тривожний 

світ, у якому ми живемо; 

 метафори — «пливе за роком рік», «перли в душі сію», «мовчать америки й 

росії», «чорти живуть на небі», «палають хмари», «сичать образи» 

 порівняння — «зіниці, голубі, тривожні, ніби рань»; 

 звертання — «Україно!», «недруги лукаві», «друзі», «мене»; 

 гіпербола — «битви споконвічний грюк» — створює різноманітну, строкату 

картину реальності, у якій частіше панує неспокій, бій; 



 риторичне питання — «Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і 

рук?» — цілком логічно підкреслює ті опори, на яких тримається світ і 

людське життя; 

 риторичні оклики — «Ти для мене диво!», «Одійдіте, недруги лукаві!», 

«Друзі, зачекайте на путі!», «Чуєш — битви споконвічний грюк!» — роблять 

вірш емоційним, наближають автора до читача; 

 літота — «Я проллюся крапелькою крові» — змальовує думку про те, що 

кожен із нас — це немов маленька крапелька, але всі ми — частина матері-

України. 

У поезії «Задивляюсь у твої зіниці» Василь Симоненко гордо й відверто заявляє 

про свою любов до України, говорить про те, що Батьківщина завжди була, є і буде 

найважливішою для нього. Поет готовий до боротьби з ворогами. 

Аналіз поезії «Лебеді материнства» (ЗНО) 

Літературний рід: лірика 

Жанр: ліричний вірш (колискова) 

Вид лірики: громадянська 

Провідний мотив: любов до матері й Батьківщини. 

Віршовий розмір: хорей 

Тип римування: суміжне 

Форма оповіді: монолог 

Тема: відтворення материнського співу над колискою дитини, в якому 

висловлюється тривога жінки за долю сина, чистоту його душі. 

Ідея: уславлення материнської любові, яка буде супроводжувати її дитину 

протягом життя; мати, як і Батьківщина, єдина, неповторна для кожної людини. 

Основна думка  

Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Художні засоби  

Поет визбирав із золотих розсипів рідної мови образні словосполучення 

(метафори, епітети, порівняння), вдихнув у них таку магічну силу, таку чарівність 

незвичайну, що й ми, читачі, проймаємося тим дивовижно казковим світом, 

своєрідним теплом, у якому виростає син. 



Повтор: Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки 

Батьківщину. 

Епітети: «білява хата», «лебеді рожеві», «тихі зорі», «золоте сузір’я», «хмільні 

смеркання», «сиві очі». 

Метафори: «мріють криками… лебеді», «темряву тривожили… півні», 

«танцювали лебеді», «заглядає в шибку казка», «лебеді… лоскотали марево», 

«…будуть мандрувати очі материнська і білява хата», «прий- дуть верби і 

тополі», «стануть… листям затріпочуть… душу залоскочуть». 

Порівняння: «лебеді, як мрії». 

Інтонації: щирість, відвертість, довірливість, таємничість (досягнуто алітерацією 

звуків р, л). 

На початку вірша перед маленьким героєм постає захоплюючий і чарівний світ 

казки, який бентежить і манить його. Потім мати каже синові напутнє слово, адже 

колись він вирушить у життєву дорогу і буде змушений робити важкий вибір. 

У вірші багато народнопоетичних порівнянь і епітетів: 

 білява хата; 

 лебеді, як мрії; 

 тихі зорі; 

 диво-наречені. 

Музику на пісню “Лебеді материнства” поклав композитор Анатолій 

Пашкевич. 

Жанр. За формою це, власне, колискова пісня. Головне в поезії — побажання 

синові вирости справжньою людиною, вірним сином України. 

Мотив вірша — материнська тривога за долю її сина, перед яким відкривається 

дійсність, виповнена дива та любові, яку охороняють, «мавки чорноброві», та 

водночас постають і суворі реалії,— від них прагне вберегти дитину материнське 

серце. Та «приспані тривоги», «чуже поле» — неминучі, і протистояти їм може 

тільки людина з твердим переконанням, з органічним чуттям родової пам’яті, з 

великою волею бути самою собою. 

Особливості назви поезії 

Назва поезії романтична. В. Симоненко знайшов проникливі яскраві образи, 

щоб передати силу любові до Батьківщини, до рідної української землі. 



Почуття патріотизму — найсвятіше почуття людини. Кожен з нас любить 

землю, де він народився, виріс, мову, вперше почуту з уст матері, вулицю, на якій 

зростав. Любить сильно, щиро. А от знайти слова, щоб виразити свою любов, — 

важко. 

В. Симоненко такі слова знайшов. Він зумів передати у «Лебедях материнства» 

й інтимність любові до рідної матері, й любов до прекрасної неньки нашої — 

України у простих, щирих словах. 

Композиція 

Твір побудований як колискова, в якій матір, співаючи, мріє про щасливу долю 

своєї дитини: щасливе життя, гарну дружину, вірних друзів. 

Він умовно ділиться на дві частини. У першій ми відчули материнську ласку й 

турботу про малого сина (він ще в колисці); у другій — йдеться мова про клопоти, 

які буде мати вже дитина дорослою людиною (і мавки чорноброві, і диво-наречені, 

і брати по духу). Але за сином «завжди будуть мандрувати очі материнські і білява 

хата». 

Сюжет  

Починається вірш зі своєрідної розмови поета з сином про те, що він, підрісши, 

вирушить у життєву дорогу — з дорогою часто зв’язані зміни в людськім житті. 

Поет говорить про зустрічі, які чекають на сина на життєвих шляхах, про майбутнє 

кохання, друзів, дружину. Все, все може вибирати людина. І шляхи, якими піде. Та 

завжди з сином будуть «очі материнські і білява хата». 

Звернемо увагу на епітет «білява хата» — він не тільки передає традиційний 

білий колір хати, а й наче олюднює її, створює таке враження, неначе йдеться про 

живу істоту, людину. Шлях, у який виряджає сина поет, сповнений тривог і 

небезпек. Та сили юнакові, мужності надає рідна земля, любов до неї. 

Завершується поезія крилатою фразою, що здається створеною не Симоненком 

менш як тридцять років тому, а в сиву давнину і самим народом, — стільки в ній 

геніальної простоти, мудрості, глибини почуття й думки: 

Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Образи  

1) Мати — центральний в духовному Космосі українців починаючи з 

трипільської доби. В народному уявленні мати завжди ототожнювалася з 



Батьківщиною. Тому зрада їй вважалась непростимим гріхом, а втрата — 

катастрофою. Вибір іншої Батьківщини постійно осуджувався, оскільки 

призводив до самознищення нації. 

2) Лебеді — зажди асоціювалися з вірністю, тому не випадково В. Симоненко 

звертається до них, пов’язуючи їх з материнством. 

3) Національна символіка постає надійним оберегом українців, хоч би де вони 

опинилися, навіть якщо на чужину закинула їх недоля: 

І якщо впадеш ти на чужому полі, 

Прийдуть з України верби і тополі… 

Тополя (у народних легендах) — це перевтілена дівчина (про це йдеться і в 

поемі Т. Шевченка «Тополя») 

Верба — це дерево життя.   

Римо-ритмічні особливості поезії 

Вірш нагадує коломійки. Симоненко звертається до двовіршового 

чотирнадцятискладового рядка, поступово переходячи до дванадцяти- та 

тринадцятискладового розміру. 

Матеріал для написання 

Мати — найдорожча у світі людина. Їй несе людина болі й радощі, сумніви й 

успіхи, помилки й гріхи. З нею хочеться порадитись, поділитись турботами, 

покаятись їй у гріхах. І хіба може бути присутній при цій сповіді хтось третій? 

Бодай навіть брат, сестра, чи й батько? Ні — з матір’ю на самоті. 

Такою була для Василя мама, Ганна Федорівна Симоненко-Щербань, людина з 

щирою поетичною душею, закохана у народну пісню, передала все це синові, 

виховувала його за мудрими заповідями народної педагогіки. 

Природа наділила літературними здібностями і саму Ганну Федорівну. Був у неї 

зошит «Перлини поміж людей», куди збирала вона прислів’я, приказки у рідних 

Біївцях. Багато серед них придуманих матір’ю поета. І багаті вони на гумор і 

глибину думок, що тривожили її свідомість. Саме образ мами є основним у творі. 

За збірку «Лебеді материнства» В. Симоненку присуджено Державну премію 

України ім. Т. Г. Шевченка. Мелодійна основа вірша та мотив материнської любові 

настільки полонили композитора Андрій Пашкевича, що він поклав цей твір на 

музику. 



5. Запишіть у робочому зошиті ідейно-художній аналіз поезії «Ти знаєш, що ти 

людина?» 

6. Шановні учні, оскільки ми працюємо зараз дистанційно, прошу Вас вивчити 

вірші «Задивляюсь у твої зіниці…», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що 

ти людина». Запишіть відео, де ви поезію декламуєте, та надішліть мені це відео 

у Вайбер –  0939782750! Але пам`ятайте, що при зустрічі чи в ZOOM, я можу 

запитати у Вас фрагмент. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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