
Сценарій літературно-мистецького вечора, присвяченого 150-й річниця 

від дня народження  О. Ю. Кобилянської 

(9-11 класи) 

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменниці, особливостями 

формування її світогляду: зацікавити учнів особистістю О.Кобилянської й 

спонукати до читання її творів; здійснити віртуальну подорож до музеїв 

О.Кобилянської; виховувати і розвивати в учнів найкращі людські якості: 

любов до життя, доброзичливе ставлення до оточуючих, гордість за здобутки 

митців української літератури та їх внесок у світову літературу, зокрема 

Ольги Кобилянської. 

Зала прикрашена квітами. На сцені невеликий журнальний столик, 

застелений мереживною скатертиною, підсвічники із запаленими свічками. 

Біля сцени стіл, на якому на рушнику стоїть портрет Ольги Кобилянської, 

вази з квітами; виставка книжок письменниці. На заднику сцени слова « Усі 

мої слова тобі, народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі!» 

 

 

 

Вчитель. Дорогі діти, шановні колеги та гості! Сьогодні, 27 листопада, ми 

відзначаємо 150-у річницю від дня народження великої української 

письменниці Ольги Кобилянської. 

Із творчістю Ольги Кобилянської в нашу літературу ввійшло те, що, за 

словами Івана Франка та Лесі Українки, умовно можна назвати симфонічною 

прозою. 

«Вона брала в полон своєю появою і своїми речами, — В чорне зодягнута і 

поважна, струнка «мало не високого зросту засильмо смагла брюнетка, з 

живими великими очима... Вона не тільки втілювала в своїх героїв ідеал 

краси і духовності, вона плекала їх у себе: життя і пісня доповнювали одне 

одного, як рідко у кого з письменників буває...» 

 



її називали «гірською орлицею» за горде серце, «пишною трояндою в саду 

української літератури» — за яскраву метафоричність бачення. Себе ж вона 

називала скромно і просто — «робітницею свого народу», девізом життя якої 

були слова: «Що люблю, люблю вже навіки». 

Тож віддаймо сьогодні шану письменниці, розумній жінці, людині з великої 

літери, яка вивела нашу літературу на європейські шляхи. 

 

Ольга Кобилянська. Ми вступили вже на арену європейського життя , і від 

нас самих залежить се, чи виберемо собі місце на ній тривале і на будуче. 

 

 

 

 

 

Ведучий1 Такі погляди письменниці на розвиток особи і нації знайшли своє 

втілення в естетичному кредо о. Кобилянської: «Освіта, але не лише освіта 

фахова, якою ми здобуваємо собі головне, хліб, але ще освіта душі і серця, 

зокрема, безмилосердне різьблення характеру відразу на широку шкалу, 

знайомлення жінок наших із заграничним життям. 

 Ведучий 2. Творенню таких примірних типів «моделей» присвячена, в 

основному, вся проза о. Кобилянської, 

Якою ж була у житті «гірська орлиця», 150-у річницю від дня народження ми 

сьогодні святкуємо? 

(Звучить «Мелодія» Скорика.) 

Ведучий 1 Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863р. в містечку 

Гумора (тепер це територія Румунії) в урядничій знімченій сім'ї. 

У великій родині Кобилянських четверо вчились у гімназії, згодом двоє з них 

стали юристами, один — військовим, а Ольга , як і її сестра Євгенія , мали 

 



стати добрими господинями, матерями, займатися хатніми справами. І тому, 

що батьки не мали змоги дати належної освіти всім дітям, і тому, що за 

тодішньою неписаною традицією інтереси жінки повинні були обмежуватись 

трьома німецькими «К»: Киспе, Кігпе, Кіпсіег, тобто кухнею, церквою та 

дітьми. 

Початкову шкільну освіту доповнювала самостійною працею та широкою 

лектурою. 

О.Кобилянська «Ще дівчинкою, 13—14 років, — я почала писати вірші. 

Чогось мені бракувало, недоставало в душі. Чимось була вона часами 

переповнена, а часами повна туги і смутку... Рівночасно з тим я бралася за 

олівець...» 

Ведучий 2. Природа щедро обдарувала її душу. Однак талановитість Ольги 

була незрозумілою для батька, від якого залежало її подальше майбутнє. 

Багатодітна сім'я потребувала безперервної опіки Ольги... «Я мушу відкласти 

всяку духовну працю і, мов служниця, варити, тільки варити...» 

Доля присудила Ользі Кобилянській іти через терни до вершин, вона гнула, 

ламала її, але не зламала! 

Ведучий 1 Переїзд до Чернівців, де пройшли всі подальші роки письменниці, 

сприяв її подальшому ідейно-культурному розвитку, тут налагодилися її 

зв'язки з тодішніми виданнями «Зоря», «Народ», з їх видавцями і 

редакторами — Т. Франком, М. Павликом, Лесею Українкою, М. 

Коцюбинським, О. Маковеєм, дружба з яким згодом переростає в 

нерозділене з його боку кохання. 

 

(Ольга Кобилянська читає вірш. Звучить мелодія.) 

 

 

 



 

Я ні в кого тебе не вкраду, 

Бо украдене — лихо віщує. 

Нащо знати тобі ту біду, 

Від якої ніхто не врятує! 

Не покличу з собою тебе, 

Бо твій корінь у іншому грунті, 

Не для мене сміються з небес 

Срібні зорі в щасливому бунті, 

Не вестиму тебе і в думках 

Від літаючих чуттів до спокою, 

Бо трима тебе сила терпка 

В нетрях нам'яті міццю тривкою, 

Я сама уточу з забуття, 

Від убивчо солодкої миті, 

Бо й у мене є інше життя, 

Найдорожче од всього на світі. 

Та любитиму кожний твій день, 

Кожну ніч, і світанок, і вечір, 

Жаль свій виповім я для людей, 

Що мене порятують від втечі. 

Будуть люди той жаль берегти, 

Мов перлину, ні з чим незрівнянну, 

І підете ви з ним у світи, 

Як «Царівна» моя нездоланна, 

З ран любові моєї зійде 

Цвіт ромена і золото жита, 

І моління душі золоте 

В темні вени життя перелите. 

 

Ведучий 1 В ранній період творчості були написані оповідання «Гортенза, 

або картини з життя однієї дівчини», «Доля чи воля», «Видиво» та багато 

інших. Давайте зупинимось на деяких творах письменниці. 

 

Ведучий 2  Перша велика спроба — розроблена письменницею тема жіночої 

емансипації в повісті «Людина», присвяченій Наталі Кобринській. Першою 

назвою цієї повісті була «Вона вийшла заміж». 

 

Ведучий 1 Природа для Ольги Кобилянської була її другою домівкою, 

зеленим палацом, прихистком її дум і мрій. І все це: дерева, кущі, квіти, 

зелений мох, розкішна трава — живе, дихає, має почуття. Симфонією 

природи є її «Битва», а в повість «В неділю рано зілля копала» переростає у 

«пісню оплаканого серця». 

 



Ведучий 2. Події розвиваються в давні часи в горах. В одному гірському селі, 

— розповідає письменниця, — спиняються цигани. У таборі рух, бо жінка 

ватажка Раду, молода Мавра, стала матір'ю білого сина. Раду задумує вбити 

Мавру, але її батько Адронаті рятує доньку, потайки несе недужу під гору 

Чабаницю. її хлопця підкидає багачеві Дончукові у третьому селі. Мавру 

знаходить і забирає до себе багачка Іваниха Дубиха, в якої вона піклується 

про маленьку доньку Дубихи Тетяну. Але циганська вдача велить Маврі 

жити по-своєму. Вона кидає хату Дубихи й поселяється в самітній колибі. 

Збирає по горах зілля й ворожить, не знаючи довгий час нічого про свого 

сина. До неї заходить красуня Тетяна. Раз стрічає Тетяна на лісовій стежці 

сина Маври, Гриця, і закохується в нього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Інсценізація уривка з повісті « В неділю рано зілля копала».) 

 



 

 

 

(Виходить на сцену Гриць, а навпроти виступає струнка дівчина Тетяна. 

Гриць прислухається і придивляється.)  

 

Гриць. Туркине, то ти?! 

Тетяна. То я! (Виступає наперед, він ззаду обіймає її.) 

 Тетяна (пручаючись). Пусти! 

Гриць (до неї). Туркине! Я стільки разів тут наждався вже на тебе, стільки 

натужився за тобою, а ти аж тепер прийшла. 

Тетяна (повторює, сміючись.) Аж тепер. Пусти (звільняється з його рук). Я не 

йшла сама, а йшла з одною жінкою... (пошепки). Цить. Вона ходить часом 

сюди під «Білий камінь» і шукає там якогось зілля... 

Гриць (пригортає Тетяну до грудей). Лиш тут най не йде! Тут най не йде, бо 

зараз кину в яр. Нині неділя, ти врешті прийшла, тож нехай вона не йде. 

Тетяна (дивлячись на нього, усміхається і питає). Ти, кажеш, ждав тут не раз 

на мене? 

Гриць. Нині четверту неділю як жду. 

Тетяна. А я ходила по лісах, та все заверталася назад, не могла звернутися до 

тебе... 

Гриць (заглядає їй в очі). Зозуле моя! Зозуле! (Пригортає до себе). 

Тетяна. Не могла, не могла... Маму в долині я дурила, не сказавши по правді, 

чого йду в ліс, тому і сумління все здержувало... 

Гриць. Любити, Туркине? 

Тетяна. Любити, Грицю! (Тетяна обіймає Гриця за шию і мовчить.) 

Гриць. Туркине... ти любиш щиро? 

 



Тетяна (підняла голову і дивиться в очі Грицеві). Ніколи так не питай! А ти 

любиш? 

Гриць. Нікого ще так щиро не любив, як тебе. Тебе одну на світі... 

Тетяна. А як перестанеш любити? 

Гриць. Туркине, моя зоре... хіба ж я се годен ?.. Прийдеш знов? 

Тетяна. Прийду! 

Гриць. Пам'ятай! Тетяна. Любиш?! Гриць. Люблю! 

(Танець під музику «Ой не ходи, Грицю та й на вечорниці».) 

Ведучий 1 (з-за сцени). Але Гриць, кохаючи Тетяну, любить ще й синьооку 

Настку. Тут і причина нещастя. 

 

(На сцені стара хатина Маври. Мавра курить люльку. З-за сцени чути 

голос Тетяни: «Мавро! Мавро!» Вбігає Тетяна. Стара циганка обнімає її.) 

Мавра. Доньцю, доньцю, яка у вас пригода? 

Тетяна (кричить). Мавро! 

Мавра (з болем). Він? 

Тетяна (стогне). Бере другу. Зрадив мене! 

 

 

 

 

Мавра. Бачиш? А ти гадала, донько, що він буде тебе завше любити? 

Тетяна (з криком). О Мавро! Любив-голубив, прирікав, Мавро, ще недавно, 

ще недавно тут ось в лісі, а тепер... 

Мавра (розмірковуючи). Та-ак? Голубив, цілував? 

Тетяна. Голубив, цілував...ще останній раз, з коня, по тучі... О...так щиро... 

Мавра (дивується). По тучі? (Розпачливо). То він? (Шепоче.) Боже! Боже!! 

(Потім твердо і з ненавистю.) То абись знала, донько, що котрий найбільше 

 



милує, той найборше зраджує! Як цілує тебе, його серце вже з тобою 

прощається. Котрі так не робили? 

Тетяна (стогне), о, о, о! Мавро! (Закидаючи руки назад голови, кричить.) Я 

збожеволію! 

Мавра (заспокоює). Ні, доньцю, не збожеволієш, і я не збожеволіла... Га-й, 

га-й! Не здурієш. 

Тетяна (глухо). А я збожеволію, Мавро! Я збожеволію, не годна перенести. 

Що робити, Мавро? 

Мавра (спокійним голосом). Я попробую його назад ще навернути. 

Тетяна (кинулась на неї стрілою, що та аж на лаву впала). Щоб ти не посміла! 

(Випрямившись.) Я не одурила, двох я не любила. Щоб ти не посміла. Я його 

вірно любила, його одного; він мене зрадив, то що навертати? Не посмієш. 

Мавра (роздратовано). То й маєш за свою вірність. 

Тетяна (важко, але твердо). Маю! 

Мавра. Він одружиться, буде ґазда на все село — а ти? 

Тетяна (поглянула на Мавру, а відтак твердо). Буду Тетяною — чим мала б 

бути? 

Мавра. І що йому зробиш? 

Тетяна (майже просичала). А ти що зробила, Мавро? 

Мавра (помовчавши). Я покорилася долі, піддалася їй, та от і доживаю. Що 

було робити? 

Тетяна (поглянувши на Мавру блудними очима, твердо). Ти, Мавро, ти 

покорилася. Годна була. 

Мавра. А ти що, доньцю, зробиш? Він тебе вже не візьме. Тетяна. Він мене 

не візьме. Ніколи не візьме. 

Мавра (хитає головою). Пропало твоє щастя... пропала твоя доля. Тетяна, о-

вва! (Виходить за сцену.) Мавра. Прийди за два дні знов. Прийди!.. (Мавра 

б'є себе в голову, падає на землю.) 

Тетяно, серце моє! (Стогне вголос.) Тетяно моя, серце моє, що тепер з тобою 

буде? Ти, я бачу, не Мавра, ти, я бачу, не перенесеш сього. Тебе вже жаль 

заглушує; Господи, змилосердься! Боже!... (Завіса. Звучить трагічна мелодія.) 

 

 

 



 

 

Пауза. Декорації лісу: дерева, великий камінь, трава. На сцену вибігає 

Тетяна з розпущеним волоссям, сміється. Раптом замовкає. 

Тетяна. Грицю! Грицю! Я йду! 

(Зупинилась поглядом на широколистім зіллі з-під «Білого каменя».) 

Гей, скільки його тут! Його тут повно. Гей, Мавро! Твого зілля повно! Ага, 

Мавра! І До казала Мавра про зілля з-під «Білого каменя»? Воно про всяке 

лихо — учила Мавра. «В неділю рано, — казала, — зілля копати, у понеділок 

пополоскати, у вівторок варити, а в середу... в середу? (Сідає на землю біля 

каменю.) 

В середу? «В середу», щось Мавра казала. Ага, в середу, казала Мавра, 

зіллям лихо приспати, а в неділю — весілля!!! 

 

(Співає перший куплет пісні «Ой не ходи, Грицю». Раптом замовкає і 

починає плакати.) 

Тетяна (кричить і йде зі сцени). Грицю! Люблю! Люблю! Іду! (Виходять двоє 

ведучих. Звучить пісня «Ой не ходи, Грицю».) 

 

Ведучий 2 Гриць від зілля помирає, Тетяна божеволіє, а згодом накладає на 

себе руки. Усі персонажі повісті прагнуть великого справжнього людського 

щастя, борються за нього, але так і не досягають його. Проблема людської 

гідності та високого кохання розв'язується в трагічному плані. 

(Пісня «Ой не ходи, Грицю...» продовжує звучати.) 

 

Ведучий 1 А зараз проведемо віртуальну екскурсію до музеїв  

О.Кобилянської  у Чернівцях та с. Димки   давайте переглянемо матеріал. 

Перегляд відео та слайдів. 

 



 

 

 

 

 

 

Осінній парк осінні сни колише, 

Такі прадавні і такі нові. 

Поміж дерев блукає сива тиша 

І сивий слід лишає на траві. 

Вона, як ти, мене у мрію кличе, 

моїй надії руку подає, 

і навіть обриси її обличчя 

Мені чомусь нагадують твоє. 

Але й вона, неначе ти, мінлива, 

Скупа на щастя. На слова — німа. 

Злетіла з вітром листя щедра злива — 

І вже її, як і тебе, нема. 

Осіннім сумом листя палахкоче, 

Весною марить перестиглий глід, 

А срібна зірка — мов сльозинка ночі — 

Завершує у небі свій політ. 

Пасе туман свої отари сиві,  

пасе лугами, гонить до ріки, 

 вони — поважно ситі і щасливі —  

виловлюють із бистрини зірки.  

Для тих зірок вітри небес холодні, 

 їх звабила дзеркалиста вода. 

 І вже тремтять на водах безборонні. 

 



 Коли отара в очі загляда.  

Моя зоря іще не відгоріла:  

Твоя любов — для неї небеса.  

Хай заздрять всі,  

Що й ніч у мене біла  

І що зоря у тебе не згаса. 

 

Учитель.  
Ось і наближається до кінця наша зустріч. Я думаю що ви багато  

запам'ятайте з цієї нашої зустрічі, але роблячи висновки хочу наголосити, 

О.Кобилянська це та людина яку  ми маємо пам'ятати і гордитися, що ми, як і 

вона, діти великої прекрасної держави на ймення Україна… 

 

 

Кохання, яке націлене давати радість людині, інколи діє навпаки: при-

мушує страждати і, найстрашніше, налаштовує на злочин. 

Г. де Мопассан 

 

 

Любов здатна відібрати розум у закоханих, натомість навчить бути 

хитрими, підступними, жорстокими. 

А. Моруа 


