
Тема. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі («Я…») 

Мета. 

Навчальна: ознайомити учнів із життям і творчістю В.Симоненка, розкрити високу 

національну свідомість поета-шістдесятника. 

Розвивальна: розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, 

образне мислення школярів, творчу уяву, навички самооцінки. 

Виховна: виховувати в учнів любов до України, до краси поетичного слова. 

 

Матеріали уроку: 

                                                                                   

                                                                                   

Вивчення нового матеріалу. 

Біографія митця. Спробуймо пройти її стежками, використавши «круглий стіл 

спогадів» тих, хто був поряд із Василем Андрійовичем, добре знав його. 

                               

Кожна дорога починається від батьківського порогу. У цій простій сільській хаті і 

почалося життя  Василя. Сталася ця найщасливіша для матері, Ганни Федорівни 

Щербань, подія на другий день Різдва – 8 січня 1935 року. 

 

                     Ганна Федорівна Щербань 

 

  Оце ніби бачу сина з перших його днів… Василько пішов у діда…Федір 

Трохимович був першим Василевим другом і наставником. « Безсмертячко ти моє 

кирпате», - шепотів дід, і засинав онук під музику його слів. То були дуже гарні 

слова, бо поганих мій батько ніколи не говорив. Він був дуже розумний, самотужки 

вивчив грамоту, багато читав… А малому Васі, умостившись на печі, розповідав 

нашу давню-прадавню історію. 

  Десятирічку закінчив із золотою медаллю. А вчитися йому було ой нелегко!.. 

П’ять класів він закінчив у Біївцях, а решту – у сусідніх Єнківцях та Тарандинцях. 

А це… 9 кілометрів лише в один бік. 

  …Весною чи восени – то ще нічого, а взимку – суща біда. Повоєнні ж зими 

були люті і сніжні. А пальто у Васі – пошарпане, а чоботи – діряві. Та тільки ні разу 

не запізнився він на урок. Було, питаю його: «Важко тобі, Васю?..» А він весело 

відказує: «Та чого там важко? Доки дійду до школи, то всі уроки повторю, а як 

назад вертаюся, то всі пісні переспіваю». 

 

 

  Учителі пам’ятають усіх своїх учнів, проте кожного за щось своє, особливе. 

Учителька математики Тарандинцівської середньої школи Уляна Миколаївна 

Демченко згадувала… 

 

           Уляна Миколаївна Демченко 

 

  Я добре готувалася до уроків, але у своїх силах не була впевнена. І коли 

заходила до класу, то найбільшу увагу звертала на парту, за якою сидів Василь. Він 



же якось спідлоба поглядав на мене й поволі, але красиво креслив (взагалі 

працювала вчителем математики, та довелося вести й креслення у старших класах). 

Як пізніше дізналася, він одночасно креслив і читав з-під парти художню книжку. А 

поглядав на мене, аби я не спіймала його на гарячому… 

 

  А якось зарядила хуртовина. У такі дні наша школа затихала, бо підвозу ж тоді 

не було…  І раптом на шкільному порозі з’явилася снігова баба. Це з усіх 

чужосільців прийшов до школи лише Василь. 

 

  На уроках був серйозний – аж занадто. У класі виділявся, по-перше, своїм 

бідним одягом, по-друге, розумом. Навіть учителі не читали стільки книжок, як наш 

найкращий учень. 

 

 

Директором у школі тоді працював Федір Барабаш. 

 

            Федір Барабаш 

 

 

Я пригадую 1949 рік, коли Василь вступив до 8 класу нашої школи. Скоро він 

стає членом двох гуртків – літературного і фізичного. Він любив математику й 

розв’язував складні задачі… Впадала в око його старанність, наполегливість. Він… 

перечитав усі книжки зі шкільної бібліотеки (особливо любив твори на історичні 

теми). 

  Якось був вечір зустрічі з нашими колишніми випускниками. Василь прочитав 

там власний вірш, у якому було й привітання гостям, і подяка вчителям, і любов до 

школи. Вірш так збентежив усіх, що вони змусили прочитати його ще раз. 

 

  А далі – вступ до Київського національного університету й навчання на 

факультеті журналістики… Нові знайомі, які згодом стануть найкращими друзями, 

товаришами.. Серед них -  Микола Сом, Анатолій Шевченко. 

 

             Микола Сом 

  А поміж нами, студентами, Василь був неперевершеним жартуном-дотепником. 

Та насамперед він був серйозною натурою, людиною діла і слова. На відміну від 

мене та інших наших однокурсників, він багато читав і знав. Учивсь старанно й 

завзято. Не любив гуляк і ледацюг, пройдисвітів  і дурників. У ті роки він писав: 

…Коли гриміли духові оркестри 

   І шарпали підлогу каблуки,   

   У мене в роздумах проходили семестри… 

 

        Анатолій Шевченко 

 

  Так, так... пригадую, уже на першому курсі серед нас були «поети», 

«драматурги», «критики» - «майстри» з усіх жанрів. Тільки Василь залишався 



«ніким»… Він інколи читав свої вірші. Вони справляли враження. Але це все 

робилося якось непомітно, без шуму і самореклами. Здається, за весь час навчання 

василь так і не виступив у жодному республіканському періодичому виданні. Тим-

то для багатьох, навіть тих, хто близько знав Василя, був несподіванкою його 

поетичний «вибух». Але це тільки на перший погляд… 

 

         Микола Сом 

 

  Історія відкриття Симоненка-поета справді трохи схожа на казку… 

  Після закінчення в 1957 році університету молодий журналіст працює в газеті 

«Черкаська правда», куди був запрошений редакцією. Багато їздить по області, 

вишукує цікаві матеріали, пише і друкує перші власні статті, рецензії, вірші. У 1960 

році переходить працювати в газету «Молодь Черкащини». Напровесні 1962 року 

до них завітала з Києва Надія Павлівна Лісовенко – тоді редактор Держлітвидаву. 

Зібрала членів обласного літоб’єднання. Читали вірші. Василь Симоненко кілька з 

них проаналізував, та так, Що Надія Павлівна запитала: 

- А у Вас є написані вірші? 

  - Звичайно, є,-відповів Василь. 

  - Багато? 

  - Та сотні зо три набереться. 

  - То чи не принесете мені їх завтра? 

  - А що з цього вийде? 

  - Ви принесіть, а там побачимо. Може, щось і вийде. 

  Звичайно, Надія Павлівна повезла Василеві вірші до Києва. С. Крижанівський 

дав їм високу оцінку, а «Дід умер» та «Жорна» назвав геніальними. Василь був 

Щасливий, повірив у своє призначення. 

 

Анатолій Шевченко 

 

  І невдовзі, того ж таки 1962 року побачила світ перша збірка творів Василя 

Симоненка «Тиша і грім»… 

 

А це спогади Миколи Дашківського, працівника тієї самої газети «Молодь 

Черкащини», яку щойно згадували друзі. 

 

Микола Дашківський 

 

  …Я завжди бачу Василя прозорим і ніжним, з лагідною посмішкою на 

худорлявому обличчі. Коли ж він про когось недоброзичливо відгукувався, то 

говорив лише одне слово «пігмей». До речі, це слово має декілька значень, а митець 

характеризував ним нікчемних людей. Ставши відомим поетом, залишився таким 

же простим і звичайним хлопцем, якого ми знали з перших днів роботи в молодіжці. 

В його поведінці не було якоїсь зверхності над своїми колегами по перу, зазнайства, 

самозакоханості, бо він був дотепним жартівником, веселим хлопцем і чудовою 

людиною, до безтями закоханої в життя і поезію… 



 

Анатолій Шевченко 

 

За 6 років черкаської дороги він устиг зробити так багато, як ніхто із сучасних 

поетів. Щоправда, його сатиричні, гостросюжетні твори рідко друкували столичні 

газети та журнали, а само ім’я поета замовчувала літературна критика. 

 

Микола Сом 

 

  Він багато ховав за своїми постійними неперевершеними жартами.. Навіть 

хворобу свою тяжку, яку відчував лишу він один… 

 

Отже, яким вийшов портрет особистості Симоненка? 

 

У ліриці поета немає нових тем, проте кожна з  добре відомих на той час 

розкривається неповторно, відмінно від інших. 

Це 

- образ України, єдиної, безмежно дорогої для кожного українця; 

- утвердження неповторності людської особистості; 

- вірші про будні й радощі кохання; 

- казки для дітей (писані для сина Олесика та всіх дітлахів). 

Наступна сторінка нашого журналу представлена віршами, які тематично належать 

до згаданих груп творів. До  вашої роботи пропонується дві поезії: «Задивляюсь у 

твої зіниці...» та «Я…».  Прочитати вірші.  

Відчуваємо у вірші величезну, безмежну синівську любов до України. Таке 

однолюбство не було в пошані в часи його написання. Тому й відомий цей вірш був 

небагатьом. У жодну книжку 80-х років він не потрапив… 

З яким віршем перегукується поезія «Я…»? Чому ви зробили такий висновок? 

 

 

      На все життя:  

 Ніколи не забувати: 

                …На світі той наймудріший,  

                         Хто найдужче любить життя! 

 

Фото конспектів уроку присилати на електронну адресу irinanikolaevna1977@ukr.net   

 

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

