
Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літературі.   

 «Лебеді материнства» 

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Василя Симоненка; 

проаналізувати його поетичний твір «Лебеді материнства», звертаючи увагу на його 

ідейно-художній та символічний зміст, жанр, образи; розкрити поняття «ліричний герой»; 

розвивати спостережливість, логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати почуття 

любові до Батьківщини, глибоку  вдячність матері, повагу до творчості В. Симоненка. 

Обладнання: портрет Василя Симоненка, прикрашений вишитим рушником, книжкова 

виставка творів  поета, картини, фотознімки із зображенням поета, його матері, ілюстрації 

до вірша «Лебеді материнства» підручник; мультимедійний проектор, екран, комп’ютер. 

Тип уроку: інтегрований урок - презентація 

     Слайд 1.  Організаційний момент. Привітання. Емоційне налаштування.  

Доброго дня, дорогі діти! Сьогоднішній урок особливий, бо наповнений найкращими 

почуттями, зустріччю з великим і величним і водночас простим, рідним і сокровенним. 

Тому пропоную кожному з вас  на мить уявити найдорожчу в світі людину – маму, її 

усмішку, ніжні руки… Що ви відчули?    

 Тож  затримайте  в душі тепло і вдячність, які ви відчули в цей момент, і збережіть  

їх  у серці якнайдовше.  

Слайд 2. Вірш «З дитинства» - читає учень 

Слайд 3. Урок-презентація 

Давайте замислимося, чому Василя Симоненка називають «лицарем на білому коні» і 

як це його характеризує.     

«Лицар на білому коні»: благородний чоловік, сміливець, захисник знедолених, мужній 

воїн, патріот своєї землі, людина високих помислів… 

Слайд 4. Оголошення теми, мети уроку.  

        Тема нашого уроку « Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській 

літературі. «Лебеді материнства».  

Василь Симоненко — патріот, публіцист, лірик, казкар, майстер афоризмів — 

повертається до читачів. Йому притаманна риса, якої нам часто не вистачає: самоповага і 

надзвичайна повага до кожної людини, розуміння неповторності людського життя 

Слайд 5.  Б Е С І Д А 

 

1.Коли відбулося ваше перше знайомство з творчістю Василя Симоненка? 

 



2.Які його твори вам відомі? 

 

3.Чим вони запам’яталися? 

                 Якби ви на вулиці зустріли Василя Симоненка, то про що ви у нього 

запитали б? 

 

 Розгляд ілюстрацій до творів поета. 

Слайд 6. Вислови 
     Витязь молодої української поезії, людина короткої, але яскравої, як спалах, 

долі.  О. Гончар 

Серед літераторів трапляються й такі,… чия творчість стає мовби часткою 

нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо… Симоненко такого типу 

поет!» О. Гончар 

Є люди, яким судилося бути більшими за самих себе. Такий Василь Симоненко. 

                                 Іван Дзюба  
Слайд 7 . Межі життя 

                                                 8.01.1935 – 13.12.1963 

Слайд 8.Спогади   

Учителька: 

Василь Симоненко вчився в школі, коли я прийшла працювати учителем 

математики 5—7 класів. Мені довелося вести уроки креслення в старших 

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

я 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. 

Як пізніше я дізналася, він одночасно креслив і читав з-під парти художню 

книжку. А поглядав на мене, аби я не спіймала його на гарячому» 

Мати: 

«Повоєнні роки були люті й сніжні. А пальто у Васі – пошарпане, чоботи – 

діряві. Тільки ніколи, ні разу він не запізнився 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» А 

якось зарядила хуртовина. У такі дні школа затихала, бо не приходили учні з 

навколишніх сіл.  І раптом на шкільному порозі з’явилася снігова баба: це з 

віддалених сіл прийшов лише Василь Симоненко.» Школу закінчив із  

золотою медаллю. 

Слайд 9. ВІДЕО-БІОГРАФІЯ 

Слайд 10. Усний міні –твір «Моя матуся» 



Слайд 11. Лебеді 

Лебідь – символ чистоти, милосердя, Діви Марії; у вірші – птах матері                              

Легенди про лебедів 

Слайд 12. Назва твору  

Слава та визнання прийшли до поета  набагато пізніше, серед них і Державна премія 

ім. Тараса Шевченка (1995 рік) за збірку «Лебеді материнства». 

 Своєрідним заповітом В. Симоненка стала його знаменита поезія «Лебеді 

материнства» як гімн синівської любові, патріотизму. Частина цього твору згодом стала 

піснею. 

Чому письменник дав саме таку назву поезії? Чому не «Лебеді батьківства» або 

«Батьківські дороговкази»?  Пропоную вам протягом роботи над твором подумати над цим 

проблемним  питанням.  

Слайд 13.  Пропоную послухати живий голос Василя Симоненка. 

Що можна сказати про В.Симоненка, почувши його голос? Якою людиною він 

був? 

Слайд 14.  

 РОБОТА З ТЕКСТОМ. ЧИТАННЯ ЛАНЦЮЖКОМ. 

                  АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ 

ТЕМА: ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРИНСЬКОГО СПІВУ НАД КОЛИСКОЮ ДИТИНИ, В 

ЯКОМУ ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ ТРИВОГА ЖІНКИ ЗА ДОЛЮ СИНА 

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 

ЖАНР:  КОЛИСКОВА ПІСНЯ 

КОМПОЗИЦІЯ: ТВІР УМОВНО ДІЛИТЬСЯ НА 2 ЧАСТИНИ 

ТУРБОТА ПРО МАЛОГО СИНА 

2. ТУРБОТА ПРО ДОРОСЛОГО СИНА 

СЮЖЕТ: РОЗМОВА ПОЕТА З СИНОМ, ПРО ЙОГО МАЙБУТНЄ 

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ: ЕПІТЕТИ, МЕТАФОРИ, ПОРІВНЯННЯ 

Слайд 15. Ліричний герой 



Ліричний герой — умовна дійова особа, внутрішній світ якої (думки, почуття, 

переживання) відображуються у ліриці. У переважній більшості ліричні вірші 

написані від першої особи, а тому часто ототожнюють автора і ліричного героя 

(ліричне «я»). Проте ці поняття не тотожні, бо, розповідаючи про себе, автор 

водночас розповідає про свій час, настрої і переживання свого покоління, тобто 

додає вимисел, найтиповіше, найістотніше з навколишнього середовища. 

Слайд 16. ПІСНЯ-ВІДЕО 

 8 січня народився поет Василь Симоненко і помер композитор Анатолій Пашкевич — 

таланти, чия пісня «Виростеш ти, сину» стала народною. 

 Вони не були знайомі особисто, хоч велику дещицю свого життя віддали землі 

великого Тараса — Черкащині. І, напевне, обов’язково зустрілися б і  здружилися. Тільки 

ось жорсткі життєві реалії, за яких так рано не стало Василя, змусили їх на кілька років  

  У Черкаському народному хорі через п’ять років після того, як її полтавський 

земляк, 28-річний Василь Симоненко відійшов у вічність, розквітнув талант української 

Берегині Раїси Кириченко. Пісня «Виростеш ти, сину» дуже стрімко полинула в далекі і 

близькі світи. Раїса Панасівна якось пригадувала, як виступаючи на півночі Африки, вона 

заспівала цю пісню в Тунісі. І на завершення виступу відчула якийсь незбагненний 

дискомфорт — все світло під час виконання номера було спрямоване на співака, що не 

давало змоги дивитися в зал, в очі глядачів. Раптом чує в залі: стук, стук! «Все, — 

подумала вона, — осоромилася!» Та коли прожектори дали світло до зали, співачка була в 

захопленні, що всі тунісці стоять і голосно аплодують.  

Слайд 17-18    Робота в групах.     

• Які образи – символи є в поезії? Поясніть їх роль.  

   І група  

(У творі є буквальний і символічний зміст. Слів-образів, що мають символічне значення, 

багато. Вони сприяють розумінню тексту. 

Лебеді — символ чистоти, милосердя, Діви Марії. Тобто у вірші це — птах матері. 

Зорі — присутність божества, ангела-посланця Бога, надія. Оскільки у християнстві зорі 

означають божественне благе ставлення, то вданій поезії мова йде про благе ставлення 

Бога до дитини. 

Лимани (вода) — символ народження; символ мінливого людського життя. 

Мати є символом усіх духовних речей. „Материнська добра ласка в неї за плечима": мати 

— джерело духовності, усього доброго і ніжного. 



Півень у праукраїнців вважався передвісником зорі, а отже, пробудження життя. 

Інші символи трактуються за словником-ключем.) 

Слайд 19. Нехай з любові до матері проростає любов до України… 

Слайд 20. ПІДСУМОК 

Мікрофон 

 Я знаю…  

Я вмію …  

Я можу в поезії визначити… 

Мені сподобалося… 

Найбільше я запам’ятав… 

Я переконаний, що… 

            ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 

Слайд 21.Творча спадщина 

Творча спадщина В. Симоненка: 

Казки  

«Цар Плаксій та Лоскотон»,  

«Казка про Дурила»,  

«Подорож в Країну Навпаки» 

Збірки поезій 

 «Тиша і грім»,  

«Земне тяжіння»,  

«Лебеді материнства»  (удостоєна Державної премії імені Т. Г. Шевченка) 

 

Збірка оповідань і новел «Вино з троянд» 

Слайд 22. Домашнє завдання: 

Поезію вивчити напам’ять 

Намалювати фрагмент вірша, який видався найтеплішим 

                   або  

Підготувати усний твір «Моє знайомство з Василем Симоненком» 

ВІДПОВІДЬ НА ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ 

 Проблемне запитання: То чому ж  письменник дав саме таку назву поезії? Чому не 

«Лебеді батьківства» або «Батьківські дороговкази»? 

Зміст назви твору набуває особливого значення, оскільки лебеді материнства – це  



материнська ніжність, любов і відданість дітям. Матері завжди оберігають своїми дужими 

крильми дітей, є берегинями роду людського. 

Загальнонаціональне звучання вірша робить його  патріотичним шедевром, а   В. 

Симоненко постає як великий патріот України, вірний його син, вихований матір’ю-

українкою для звершень великих справ. 

Хочу завершити наш урок віршем Василя Бута, директора середньої школи на Полтавщині, 

у якій навчався В.Симоненко. 

- Свій шлях у всіх колись кінчається, 

І майже кожному до ніг кладуть вінки. 

Одні жили, помруть і забуваються, 

А інші пам'ять залишають на віки. 

На їх могилах виростають бур 'яни і квіти, 

Бо тіло тлінне, та душа жива, 

І для народу вічно будуть жити — 

їх пам'ять, совість і палкі слова. 

Ти знав тоді, якщо тебе не буде, 

То в кожнім слові кожного вірша — 

Живий поет, поки живі є люди, 

Бо в кожного із нас живе твоя душа. 

І хоч землею стисло тобі груди, 

Та голос твій лунає звідтіля: 

„Народ мій є! Народ мій завжди буде! 

Поки живий він — житиму і я".  
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