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Анотація.
У запропонованій статті подано сценарій позакласного закладу «Ліна Костенко – символ нескореної України, арис-

тократ духу». Метою цього позакласного заходу є вшанування пам’яті Ліни Костенко – української поетеси, незлам-
ної та нескореної патріотки України. Автор прагне викликати в учнів інтерес до української поезії та високої есте-
тики слова поетеси, а також виховувати почуття патріотизму та гордості за свій народ і його талановитих людей.
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3. МАЙСТЕР-КЛАС

Мета: вшанувати пам’ять Ліни Костенко – 
української поетеси, незламної та нескореної па-
тріотки України; викликати інтерес до україн-
ської поезії та високої естетики слова поетеси; 
виховувати почуття патріотизму та гордості за 
свій народ та його талановитих людей.

Обладнання: портрет письменниці, книжкова 
виставка, вишитий рушник, проєктор, комп’ютер, 
підключений до мережі Інтернет.

Методичне забезпечення: опорний конспект, 
презентація.

Тип заходу: засідання літературної студії.
Ще не було епохи для поетів,

але були поети для епох.
Ліна Костенко

Хід заняття
Вступне слово вчителя
На поетичному Олімпі України серед інших 

славних імен багато десятиліть живе «нерозга-
дане чудо», «неймовірний птах», «казка казок», 
«голос народу», «і мудра, і дитя», яка нічим не 

осквернила душу, – Ліна Костенко. Навесні, 
коли розквітають перші весняні квіти, ми хоче-
мо наповнити свою душу поезією. А чи можна 
україн ську поезію сприймати без Ліни Костенко? 
Мабуть, ні. Кожного року, 19 березня, ми вшано-
вуємо творчість відомої поетеси Ліни Костенко. 
Та чи можна вимірювати життя Поета роками? 
Ювілеями? Як ви вважаєте, студійці? (запитання 
до студії). Так, ювілей – це лише рубіж для люди-
ни, але не для Поета. Насправді поети не живуть 
у часі, хоч вони можуть мислити нашим часом. 

Дорогі учні, ми сьогодні відчинимо двері в ди-
вовижний яскравий світ художнього слова видат-
ної української поетеси Ліни Костенко. 

Виходять ведучі, діалог.
Ведуча. А чи знаєш, друже, що Ліна Костенко 

існує в атмосфері стількох новостворених міфів? 
Ведучий. Так, вона просто живе не тут і не те-

пер, маючи загадковий міф, що промовляє до нас 
з поезії, що «не згубила камертон». 

Студієць. Вночі із хаосу безсоння, 
коли мій Всесвіт ожива – 
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як срібні птиці вилітають 
ще не приборкані слова. 
За день банальностей і фальшу 
ото піднімеш стільки тонн, – 
що не напишеш, що не скажеш, 
«Не те!» – застогне камертон. 
А день схитне свою орбіту. 
Вступає ніч в свої права. 
І Хтось диктує з- понад світу 
непередбачені слова.
Ведуча. Як ти гадаєш, друже, якою зброєю во-

лодіє кожна пересічна людина?
Ведучий. Якщо припустити, що кулеметів ко-

жен із нас не має, то думаю, що найкраща зброя 
людини – це Слово! 

Ведуча. Так, і ти знову правий. А спитаймо на-
ших студійців, чи знають вони, як висловлювали-
ся українські письменники про Слово? 

Можливі відповіді студійців:
Слово – зброя. Як усяку зброю,
його треба чистити і доглядати.

М. Рильський

Слово – то мудрості промінь, 
слово – то думка людська.

Олена Пчілка

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!

Т. Шевченко

Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чому ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Леся Українка

Як добре на душі, 
коли нема боязні
за слово праведне,
що визріло в тобі…

Д. Павличко

Ведуча. Дрібним зерном колоситься мова Ліни 
Костенка. У неї: 

Слова росли із ґрунту, мов жита.
Дрібним зерном колосилася мова.
Вона, як хліб. Вона мені свята…
Так писала сама поетеса.
Ведучий. А ще своєю поезію за часів безмов-

ності й стандарту Ліна Костенко рятувала честь 
української літератури. 

Студієць. Страшні слова, коли вони мовчать, 
коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, 
з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. 
Хтось ними плакав, мучивсь, болів, із них почав 
і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди 

слів, а ти їх маєш вимовити вперше! Все повто-
рялось: і краса, й потворність. Усе було: асфаль-
ти й спориші. Поезія – це завжди неповторність, 
якийсь безсмертний дотик до душі.

Ведуча. Уже понад півстоліття живемо в си-
ловому полі естетики поетичного слова Ліни 
Костенко. Кожне її слово має свій зміст. 

Ведучий. Так, у нашому розумінні – кожне її 
слово є символом. Через слово Ліни Костенко ми 
намагаємося зрозуміти не лише наш час і себе 
в ньому, а й усвідомити рівень розвитку україн-
ської літературної мови.

Студієць. Вірш «Біль єдиної зброї»
Слово, моя ти єдина зброє, 
Ми не повинні загинуть обоє.

Леся Українка

Півні кричать у мегафони мальв – аж дерен-
чить полив’яний світанок... Мій рідний краю, 
зроду ти не мав нейтральних барв, тих прісних 
пуританок. Червоне й чорне кредо рукава. Пше-
ничний принцип сонячного степу. Такі густі сма-
рагдові слова жили в тобі і вибухали з тебе. Сло-
ва росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном 
колосилась мова. Вона як хліб. Вона мені свята. 
І кров’ю предків тяжко пурпурова…  

Учитель. (Лунає лірична музика)
І час біжить, як цифри на табло;
Немає моря глибшого, ніж Час;
А час – він мудрий, фікції скасує;
Час – великий диригент, перегортає ноти на 

пюпітрі;
Час не наша власність.
Такі образи часу постають перед нами в пое-

зіях Ліни Костенко. Час вимірюється хвилинами, 
годинами, роками. Тому й протиставляються два 
прагматичні змісти часу: 

Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати…
Пропоную переглянути деякі сторінки з життя 

Ліночки, Ліни Василівни, Ліни Костенко. (Сту-
дійці створюють поетичний колаж. На задньо-
му фоні – презентація основних етапів із життя 
Ліни Костенко)

Колаж
1. Маленька дівчинка. Читає уривок вірша 

«Мій перший вірш, написаний в окопі…».
Мій перший вірш написаний в окопі, на тій 

сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в го-
роскопі моє дитинство, вбите не війні.

Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в си-
вих кратерах сади. І захлиналась наша переправа 
шаленим шквалом полум’я й води.

Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогнен-
на ніч присвічувала дню. І той окопчик – як під-
водний човен у морі диму, жаху і вогню.

Це вже було ні зайчиком, ні вовком – кривавий 
світ, обвуглена зоря! А я писала мало не осколком 
великі букви, щойно з букваря.
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Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в каз-
ки літать на крилах палітур. А я писала вірші про 
фугаси, а я вже смерть побачила впритул…

Слайд 1. «Важкі повоєнні роки… Ще досить 
свіжі картини пережитого, ще досить боляче зга-
дувати війну, ще біль тяжких втрат не став спо-
гадом».

2. Студієць. Читає уривок вірша «Пастораль 
ХХ сторіччя».

Як їх зносили з поля! Набрякли від крові ряд-
на. Троє їх, пастушків. Павло, Сашко і Степан. 
Розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна вже не 
виведе з горя отих матерів.

А степам
будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, 

те покиддя війни на грузьких слідах череди. Ота-
кі вони хлопці, кирпаті сільські аргонавти, го-
луб’ята, анциболи, хоч не роди!

Їх рвонуло навідліг. І бризнуло кров’ю в багат-
тя. І несли їх діди, яким не хотілося жить. Під 
горю стояла вагітна, як поле, мати. І кричала та 
мати: – Хоч личко його покажіть!

Личка вже не було. Кісточками, омитими 
кров’ю, осміхалася шия з худеньких дитячих 
ключиць. Гарні діти були. Козацького доброго 
крою…

Слайд 2. «“Пастораль ХХ сторіччя” – заклик 
берегти мир!»

3. Студієць. Читає вірш «Не говори печальни-
ми очима…».

Не говори печальними очима те, що не можуть 
вимовить слова. Так виникає ніжність самочин-
на. Так виникає тиша грозова.

Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна 
магія чола... Яка між нами райдуга стояла! Яка 
між нами прірва пролягла!

Я не скажу і в пам’яті – коханий. І все- таки, 
згадай мене колись. Ішли дві долі різними шляха-
ми. На роздоріжжі долі обнялись.

Студієць. Читає вірш «Моя любове! Я перед 
тобою».

Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої 
блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, 
не ошукай і крил не обітни! Не допусти, щоб світ 
зійшовся клином, і не приспи, для чого я живу. 
Даруй мені над шляхом тополиним важкого сон-
ця древню булаву. Не дай мені заплутатись в 
дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо ко-
сті перевернуться в гробницях гірких і гордих 
прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, 
і від любові тьмарився їм світ. І їх жінки хапали 
за стремена, та що поробиш, – тільки до воріт. 
А там, а там... Жорстокий клекіт бою і дзвін ме-
чів до третьої весни... Моя любове! Я перед то-
бою. Бери мене в свої блаженні сни.

Слайд 3. «Перші переживання, навіяні кохан-
ням»

4. Студієць. Читає уривок з вірша «Сміх».
А я дивлюсь і думаю про вірші. Коли їм сум-

но – хай вони сумують. Хай тільки не сміються 
штучним сміхом, Бо щирі люди закривають вікна.

Слайд 4. Збірка віршів «Проміння землі» була 
дипломною роботою Ліни Костенко. Критик 
Всеволод Іванов, рецензуючи книгу, сказав, що 
вірші Ліни Костенко заслуговують на найвищу 
оцінку. «Це дуже талановитий поет з великим 
майбутнім…». Непоступливість поетеси, уміння 
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аргументувати свою позицію, свій вибір у Ліни 
Костенко починається з перших поезій. Моти-
ви ранньої лірики згодом переросли в позицію, 
сформували неординарний світогляд, зробивши 
поетесу живою совістю епохи.

Відеоролик виступу Ліни Костенко
 (читання віршів)

Слайд 5. Обмеження свободи творчої думки, 
різні «опали» в часи застою призвели до того, що 
досить тривалий час вірші Ліни Костенко прак-
тично не потрапляли до друку. Однак, попри все 
вона продовжувала працювати.

5. Студієць. Читає епіграму. 
Писала вірші. Тепер годинники звіряє.
Ступає на тернисту путь:
На кіностудії давно це кожен знає – 
Годинники хронічно відстають.
Слайд 6. У четвертому числі «Дніпра» за 

1963 р. з’явилася така епіграма, за яку звинува-
тили Ліну Костенко у викривленні суті Великої 
Вітчизняної війни.

6. Студієць. Читає уривок вірша «Пасаж мов-
чання».

А я перетерплю, я перебуду,
Перечекаю я, пережду,
А я перемовчу, перезабуду,
Все, що писала, переприсплю…

Слайд 7. Громадське і культурне відроджен-
ня. Поети- «шістдесятники». Представниками 
поетів- «шістдесятників» стали: Дмитро Павлич-
ко, Ліна Костенко, Максим Рильський, Павло Ти-
чина, Андрій Малишко, Іван Драч, Борис Олій-
ник, Микола Вінграновський та ін.

Молоде покоління прагнуло до оновлення не 
лише мистецького, а й усього суспільного життя.

7. Студієць. Читає вірш «Яка різниця – хто 
куди пішов...»

Яка різниця – хто куди пішов? 
Хто що сказав, і рима вже готова.

Поезія – це свято, як любов.
О, то не є розмовка побутова!
І то не є дзвінкий асортимент
метафор, слів, – на користь чи в догоду.
А що, не знаю. Я лиш інструмент,
в якому плачуть сни мого народу.
Слайд 8. А вона пише мовою Поезії. 
Ведуча. Ліна Василівна не любила публічно 

виступати, ховалася від камер, не чекала нагород, 
хоча мала їх доволі. 

Слайд 9. Нагороди Ліни Костенко.

У 2000 р. Ліна Костенко стала першим лауреа-
том Міжнародної літературно- мистецької премії 
імені Олени Теліги. За книжку «Інкрустації», ви-
дану італійською мовою, Ліні Костенко 1994 р. 
було присуджено премію Франческа Петрарки, 
якою Консорціум венеціанських видавців від-
значає твори видатних письменників сучасності. 
У 1998 р. у Торонто Світовий конгрес українців 
нагородив Ліну Костенко найвищою своєю від-
знакою – медаллю Святого Володимира. За ро-
ман у віршах «Маруся Чурай» та збірку «Непов-
торність» поетеса отримала Державну премію 
України імені Т. Г. Шевченка. 

Ведучий. Вона – боєць, патріотка свого не-
втомного українського народу, вірить, що Украї-
ною будуть правити ті, які не вестимуть її по 
«безнадійному маршруту». 
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Студієць. Читає вірш «Я, що прийшла у світ 
не для корид…».

Я, що прийшла у світ не для корид,
що не люблю юрби і телекамер,
о як мені упікся і обрид
щоденний спорт – боротися з биками!
Я одягаю пурпуровий плащ.
Бики вже люттю наливають очі.
Я йду на них!.. Душе моя, не плач...
Ці види спорту вже тепер жіночі.
Ведучий. Ліну Костенко переповнює віра, що 

народ прокинеться та буде виборювати свої пра-
ва за свободу українського слова, незалежність, 
суверенність. 

Слайд 10. «Україна скучила за собою. Май-
дан – це простір, де вона зустріла себе» (Ліна 
Костенко).

Ведуча. Поезія Ліни Костенко, поряд із Т. Шев-
ченковою поезією, звучить сьогодні на Майдані 
Незалежності, в окопах окупованих територій, з 
уст наших українських героїв.

Ведучий. Адже поезія Ліни Костенко робить 
те, що й мусить робити мистецтво: очищає та 
просвітлює душу. Її слово обеззброює та повер-
тає віру в те, що світ і людина – прекрасні!

Ведуча. Усі усіх не люблять. Це біда.
Це чорний дим невидимого пекла.
Ми вчаділи за декілька століть.
В цій п’єсі диригує сам диявол.
Просніться, люди! Це погані сни.
Нове століття в шибку заглядає.
Той самий чад, ті ж самі казани,
лиш інший диявол дрова підкидає.
Просніться, люди! Це погані сни.
Нове століття в шибку заглядає!
Ведучий. Наші студійці вже не сплять, вони 

працюють, творять… Пропонуємо вашій увазі 
авторські доробки учнів. 

Студійці читають власні вірші, присвячені 
Ліні Костенко.

Ведуча. Життя цього твору починалося не-
просто. В. Брюховецький писав: «Звинувачення 
внутрішніх рецензентів, причому закиди навіть 

політичного характеру, затримали вихід роману 
не менше, як літ на шість... Лише після спеці-
альної ухвали Спілки письменників України 
твір був випущений у 1979 р. «Радянським пись-
менником».

Історичний роман у віршах «Маруся Чурай» 
є перлиною української літератури XX століття.

Ведучий. У чому його особливість: чи в заду-
шевності, чи в переосмисленні минулого Украї-
ни, чи у патріотичному піднесенні?.. Кожен знай-
де відповідь для себе.

Інсценізація уривку роману у віршах «Маруся 
Чурай»

Автор. І встав Пушкар. Обвів людей очима.
Хустки, очіпки, свитки, жупани.
І голова у нього над плечима
була як вежа в шапці сивини.
Ще не старий. І славу мав, і силу.
(Про нього потім думу іскладуть.
Мине сім літ – і голову цю сиву
Виговському на списі подадуть).
Пушкар. Злочин – непрощенний.
Карати треба, що там говорить.
І так карати, щоби люд хрещений
не мав за що судові докорить.
Закон є суть, тверда його основа.
Для того він і звелений судам.
Але оце як хочете, панове,
а на тортури згоди я не дам!
Присяжний. Тоді ми вряд, все зібраноє гроно,
на ті слова схилившись і уваживши
підсудну на тортури не діли.
І правий суд продовжували далі,
явивши в жилах зимну кров,
так нібито нічого і не сталось.
Лесько ж Черкес за те, що бешкетує,
пеню належну сплатить до шкатулки.
Автор. Сиділа Галя наче панська рожа.
Іван сидів з похиленим чолом.
Сказали райці: – дійся воля божа! –
і запосіли місце за столом.
Суддя. Закони судочинства
вагатися не дозволяють нам.
Запобігавши, щоб такі злочинства
не множились промежду християн,
ми мусим вбивцю засудить до страти,
як нам велить і право, і статут.
І тільки спосіб – як її карати –
предметом спору може бути тут.
Іскра. Що скажуть райці, лавники і возний?
Як це здається, пане войте, вам?
– Я прошу, люди, вислухать мене.
Багато слів страшних тут наговорено.
Ніхто не говорив про головне.

***
Я, може, божевільним тут здаюся.
Ми з вами люди різного коша.
Ця дівчина не просто так, Маруся.
Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа.
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Коли в похід виходила батава, –
її піснями плакала Полтава.
Що нам було потрібно на війні?
Шаблі, знамена і її пісні.

***
Звитяги наші, муки і руїни
безсмертні будуть у її словах.
Вона ж була як голос України,
що клекотів у наших корогвах!

***
А ви тепер шукаєте їй кару.
Вона ж стоїть німа од самоти.
Людей такого рідкісного дару
хоч трохи, люди, треба берегти!

***
Важкий закон. І я його не зрушу.
До цього болю що іще додам?
Вона піснями виспівала душу. 
Вона пісні ці залишає нам.
Лунає пісня «Заспіваймо пісню за Україну». 

Слово вчителя. Дорогі наші студійці, споді-
ваюся, що сьогодні ви доторкнулися душею до 
поетичного слова Ліни Костенко, яка є символом 
нескореної України, патріотом, аристократом 
мужнього українського духу. 

Partei Roksolana. Extracurricular event “Lina 
Kostenko – a Symbol of Unconquered Ukraine, an 
Aristocrat of Spirit” (in Honor of the Work of Lina 
Kostenko).

Summary.
The article presents the script of the extracurricular 

institution “Lina Kostenko – a symbol of unconquered 
Ukraine, an aristocrat of spirit”. The purpose of this 
extracurricular event is to honor the memory of Lina 
Kostenko – Ukrainian poet, indomitable and unconquered 
patriot of Ukraine. The author seeks to arouse students’ 
interest in Ukrainian poetry and the high aesthetics of the 
poet’s words, as well as to cultivate a sense of patriotism 
and pride for Ukrainian talented people.

Lina Kostenko’s poems about love convey the full 

range of this highest and holiest human feeling: from 
the secret outburst of the soul, separation of a loved 
one from thousands of other people, emergence of trust 
in the chosen one, inspiration and peak of feelings to a 
reasonable awareness of love as happiness and trial.

Lina Kostenko is an outstanding poetess of modern 
times, an extraordinary personality – a conscience of the 
nation. She is an honorary professor of the Kyiv-Mohyla 
Academy, an honorary doctor of Lviv and Chernivtsi 
universities, a laureate of prestigious awards, including 
the O. Teliga Prize, the F. Petrarch Prize, the Antonovych 
Foundation and others. Her works have been translated 
into many European languages.

Lina Kostenko’s poetry absorbed two greatest human 
valor – courage and intelligence. At the same time, 
it is the poetry of a gentle and beautiful woman who 
has a powerful power of feelings, their elegance and 
aristocracy. The pure and sincere voice of the poetess, her 
unique poetry has fascinated readers for several decades; 
fans of her talent do not get tired of eagerly waiting for 
the artist’s new books, their release is always a holiday 
for those who love the art of the word.

Key words: education; gifted students; extracurricular 
activities; patriotism; Lina Kostenko; poetry.

Партей Р.П. Внеклассное мероприятие «Лина 
Костенко – символ непокоренной Украины, аристо-
крат духа» (в честь творчества Лины Костенко).

Аннотация.
В предлагаемой статье представлены сценарий 

внеклассного заведения «Лина Костенко – символ 
непокоренной Украины, аристократ духа». Целью 
этого внеклассного мероприятия является чествова-
ние памяти Лины Костенко – украинской поэтессы, 
несокрушимой и непокоренной патриотки Украины.  
Автор стремится вызвать у учащихся интерес к 
украинской поэзии и высокой эстетики слова поэтес-
сы, а также воспитывать чувство патриотизма и 
гордости за свой народ и его талантливых людей.

Ключевые слова: воспитание одаренные учени-
ки; внеклассное мероприятие; патриотизм; Лина 
Костенко; поэзия.
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