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                                                                      Весняний привіт усім читачам газети!  

Не особливо набридаючи морозами та завірюхами, Зима достойно крокувала вулицями нашого міс-

та… та що там міста, цілої країни! А разом із нею невпинно змінювалися події, люди, переживання. 

Однак, відчуваючи свою невідворотну часову поразку, королева Зима тремтливо віддає кермування 

юній Весні, своїй наступниці. І відразу надворі стає тепліше, струмочками розтікаються залишки сні-

гу, з-під землі стрімко прориваються провісники тепла – перші підсніжники. І ось вони вже зацвіта-

ють! Весна перемогла! А значить – життя продовжується!!!  

І ми, щиро сподіваючись на перемогу Добра і Миру, продовжуємо радувати вас, дорогі наші читачі, 

випуском березневого номера «НАШОЇ ШКІЛЬНОЇ РОДИНИ»! А в переддень світлого жіночого свя-

та бажаємо усім душевного тепла та гармонії, щирих посмішок і море квітів!  

З повагою головний редактор Янголь Ярослава Олегівна  

З історії жіночого свята 

Шановне жіноцтво!  

Прийміть щирі вітання зі святом весни, любові та краси – Міжнаро-

дним жіночим днем 8 Березня! Нехай кожен прожитий Вами день, 

дорогі жінки та дівчата, буде сповнений сонячним світлом і теплом, 

радісними і приємними зустрічами та сподіваннями. Нехай довкола 

Вас розквітають духмяні квіти, панує гармонія і звучить чарівна му-

зика!  

  Хай березень квіти Вам до ніг прихилить,  

Як нині голови схиляєм ми свої,  

Складаємо найкращі побажання!  

Довічних благ з роси Вам і з води!  

Вітання від «НАШОЇ ШКІЛЬНОЇ РОДИНИ» 

Міжнародний жіночий день (або Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 

ООН) відзначається 8 березня з 1977 року. Історія Міжнародного жіночого дня починається з "маршу 

порожніх каструль", який влаштували 8 березня 1857 нью-йоркські текстильниці. Вони вимагали 

підвищення зарплати, поліпшення умов праці та рівноправності жінок. Цю подію стали називатися 

Жіночим днем. У 1908 році в останню неділю лютого тисячі жінок вийшли на вулиці Нью-Йорка з 

вимогою поліпшення умов праці і виборчого права для жінок. Поліція розігнала демонстрацію за 

допомогою шлангів з крижаною водою. У 1909 році жіночий день знов був відзначений жіночими 

маршами і страйками в Ньй-Йорку, в 1910 році вони відбулися вже по всій країні. Тоді ж делегатки 

американських організацій вирушили до Копенгагена на II Міжнародну конференцію жінок-

соціалісток, учасницею якої була активістка міжнародного соціал-демократичного руху Клара Цет-

кін. Вивчивши досвід американських колег у боротьбі за жіноче рівноправ'я, Цеткін запропонувала 

жінкам всього світу обрати день, коли вони привертатимуть увагу планети до своїх вимог. Конфере-

нція проголосувала за встановлення Міжнародного дня солідарності жінок між "старим" і "новим" 

стилями. У квітні 1965 року Президія ЦК КПРС постановила внести до доповіді Брежнева про 20-

річчя Перемоги тезу про те, що 8 Березня оголошується неробочим днем. СРСР довго залишався 

єдиною європейською країною, де 8 Березня було державним святом. Після розпаду СРСР деякі рес-

публіки колишнього Союзу продовжують святкувати 8 Березня. В Україні, Росії, Азербайджані, Вір-

менії, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Латвії, Молдові, Туркменії 8 березня відзначають як Міжнарод-

ний жіночий день. У 1977 році ООН спеціальною резолюцією закликала усі країни світу проголоси-

ти 8 Березня днем боротьби за жіночі права - Міжнародним жіночим днем!  
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1. Справжня Леді не женеться за щастям. Вона взагалі ні за чим не женеться. Сьогоднішній день 

- це найцікавіше і найважливіше, що привертає її увагу.  

2. Бути Справжньою Леді - це великий привілей, який лише ти сама можеш собі дозволити. Це 

не випробування, не тяжка праця і не хрест, який треба нести все життя. Це - подарунок і благос-

ловення долі.  

3. Справжня Леді живе у своєму темпі. Вона не лежить на дивані, але й не мигоче, як курка. Вона 

сама регулює свої навантаження і тим самим задає темп оточуючим її обставинам.  

4. Справжня Леді у себе на першому місці. Вона ніколи не втрачає відчуття цінності свого життя 

і свого особистого простору. При цьому вона здатна на підтримку, допомогу та участь у житті ін-

ших людей.  

5. Справжній Леді не важлива "заліковка" для громадської думки. Нехай інші відзначають га-

лочки в графах: заміжня - незаміжня, нормально - ненормально, сама - не сама, як у всіх - не як у 

всіх... Вона живе своїми орієнтирами, сама їх визначає і сама втілює.  

6. Справжня Леді дозволяє іншим людям оцінювати себе так, як їм цього хочеться. Вона знає, 

що місія "сподобатися всім" безглузда та нездійсненна. Це не означає, що їй все одно, як її оціню-

ють. Просто вона нікому нічого не доводить, особливо на шкоду собі.  

7. Справжня Леді не бореться з перешкодами. Вона дивиться, чи не можна обійти їх або викори-

стати як трамплін.  

8. Справжня Леді не розігрує драму "Яке важке моє життя!" Навіть коли її навантаження дуже 

високі, вона знаходить час, щоб відновитися і добре виглядати.  

9. Самотність для Справжньою Леді - це подарунок. Це ніяк не пов'язано для неї з неповноцін-

ністю і ніяк не характеризує її. Самотність - це найкращий час для того, щоб відновитися, напов-

нити своє життя спокоєм і глибиною.  

10. Справжня Леді любить свій вік завжди. Вона користується кожним своїм роком на сто відсо-

тків, а тому в неї немає жалю про те, що вона чогось не встигла!  

 

 

 

8 березня, як відомо, свято інтернаціо-

нальне.  

І свій внесок у світовий рейтинг най-

безглуздіших подарунків  

на 8 Березня  

роблять чоловіки всіх національно-

стей.  

Хочете дізнатися, наскільки різнома-

нітна фантазія чоловіків? Будь ласка!  

 

 

10 заповідей щастя Справжньої Леді 

Весна та жінки! 
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З історії можна знайти такі перли, як 

рятувальне коло для ошатної жінки. 

Ось це сюрприз на 8 Березня, прав-

да?! Розплющуєш вранці очі, а на 

тумбочці - рятувальне коло діамет-

ром півтора метра... І так хочеться 

обожнювати свого чоловіка, так хоче-

ться! Представники світу повзучих - 

змії, ящірки, а також павуки тощо, з 

точки зору 99,9 % жінок - нечисть. 

Але серед нас, нормальних і адекват-

них, все-таки є невеликий відсоток 

чоловіків, які впевнені, що ця вся 

«нечисть» - прекрасний подарунок 

на 8 Березня. Безглуздий це подару-

нок на 8 Березня! Чи ні, чоловіки? 

Ну, тут дивлячись, яку мету ви перед 

собою ставите: якщо до смерті наля-

кати кохану - це одне, позбутися її 

раз і назавжди - майже те ж. Здивува-

ти своєю оригінальністю - третє. Але 

дарувати це з надією, що «сподобається»... І тим не менше й таке трапляється. Спінінги, ганте-

лі і нова дрель - це взагалі нудна проза у високій поезії чоловічих подарунків. Це дарується 

регулярно і як клас безглуздих подарунків на 8 Березня незнищенний. Ну що тут скажеш! 

Але давайте спустимося на землю і поговоримо про ненавмисні помилки нормальних чолові-

ків. 

Плюшеве серце. Велике, червоне, м'яке. Подарунок не можна назвати безглуздим тільки в 

тому випадку, якщо до цього плюшевого серця не буде пришпилена коробочка з обручкою 

(тобто пропозиція руки та серця) або сережки (каблучка, підвіска) якщо не з діамантом, то 

близько до цього. Тобто плюшеве серце допустиме тільки у вигляді «носія». Інакше... Залеж-

но від темпераменту вашої дами серця. М'які іграшки... Тільки в тому випадку, якщо дівчина 

- фанатка цього. Всім іншим собачки і плюшеві ведмедики потрібні як торішній сніг. 

Штучні квіти. Штучні квіти навіть найвищої якості - прибережіть для того сумного дня, ко-

ли дама вашого серця у віці близько ста років тихо і мирно відійде в інший світ. Штучні квіти 

відрізняються від живих, але не в'януть? Ну так, так... Та все ж категорично не даруйте дівча-

там неживі квіти! 

Найкращий мій подаруночок - це я! Це ще одна фішка не дуже численної, але все-таки ная-

вної в межах нашої Сонячної системи частини чоловічого населення. Поголившись заради 

такого випадку, розлучившись (о, диво!) зі своїми шкарпетками, чоловіки зрання вимальову-

ються в дверному отворі, пропонуючи себе дружині як подарунок на 8 Березня! Хочете пора-

ду про найкращий подарунок своїй жінці на 8 Березня? Все дуже просто: потрібно просто 

запитати. Це спосіб номер один! Не ті стосунки? Запитайте в її мами. Знову не те? Ну, тоді 

вам прямо до ювелірного - не помилитеся! 

Цікаві факти про весну! 

З приходом весни частота дихання людини втричі більша, ніж восени! 

Весняна квітка медуниця чотири рази змінює свій колір: розпускається рожевою, тоді 

стає пурпуровою, далі фіолетовою і, зрештою, синьою! 

Англійські вчені підтвердили, що діти весною ростуть втричі швидше, ніж у період із серпня 

по грудень! 

20 березня – день весняного рівнодення, в цей день на Землі настає астрономічна весна! 

Весна в Австралії настає у…. вересні! 
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У школі з 23.01.17 по 23.02.17  проведений місячник профоріє-

нтації, під загальним гаслом: «Наше сьогодення – основа на-

шого завтра!», спрямованого на активізацію діяльності педа-

гогічного та учнівського колективів в напрямку профорієнта-

ції старшокласників, їх професійної підготовки. В рамках мі-

сячника наші учні відвідували безліч закладів, їздили на екс-

курсії на консервний комбінат, на фабрику м'якої іграшки, 

влаштовували майстер-класи з батьками 

(виготовлення листівок до Дня 

Св.Валентина, виготовлення квітів в сти-

лі «квілінг»), також пройшли майстер-

класи з талоновитою художницею Грек 

О.; по виготовленню квітів з Коваль Л.І. 

та по виготовленню гамбургерів та пі-

ци . Також відбулись різні бесіди, трені-

нги, радою старшокласників було випу-

щена стінгазета «У світі професій», оформлено інформаційний вісник «Шлях, який ми обираємо» та 

на нашому сайті можна знайти спецвипуск «Пропаганда робітничих професій». 

 

 

 

15 лютого у школі у рамках відзначення Дня вшанування учас-

ників бойових дій на території інших держав відбувся урок пам’-

яті «Афганістан: подвиг, трагедія, пам’ять»! На зустріч із учнями 

10-11 класів був запрошений учасник бойових дій в Афганіста-

ні— Євтухом Сергієм Григоровичем та .з учасником бойових дій 

в Лівані—Масючком Миколою Михайловичем.  

Відбулася відверта розмова про обов’язок, вірність присязі, муж-

ність і відповідальність. Лунали мелодії пісень, від яких щемливо 

стискалося серце і підступала часом зрадлива сльоза. А після закінчення заходів учні оточили гостя і 

засипали запитаннями, яких було дійсно чимало…  

 

 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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21 лютого—Міжнародний День Рідної Мови.  

Проведена тематична лінійка, присвячена Міжнародному Дню рідної 
мови. Був проведений єдиний тематичний урок  у 1-11 класах «Рідна 
мова – безцінна й невичерпна  духовна скарбниця народу». Учні мали 
змогу поринути у багатий світ краси  рідної української мови, вшану-
вати пам'ять про ви-
датних діячів нашого 
народу, завдяки 
яким вона сьогодні у 
нас є. Також учні пи-
сали диктант « Укра-
їна—наша земля, на-
ша Батьківщина». 
Відбулась виставка 
тематичних шкільних газет і плакатів, конкурс малюнків «Мову рідну 
пензликом малюю». 

       У шкільній бібліотеці була оформлена виставка літератури  «Наша 
мова солов'їна, наче музика жива», яку  підготували спільно зі шкільною бібліотекою вчителі-
словесники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 березня – свято приходу весни. Всесвітній день цивільної обо-

рони. Всесвітній день котів. Всесвітній день дитячого телеба-

чення і радіомовлення.  

3 березня – Всесвітній день письменника. Міжнародний день 

охорони здоров'я вуха і слуху. Всесвітній день дикої природи.  

4 - День професійного сержанта в Україні. Це свято було введено 

з метою підтримки і підвищення престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського 

і старшинського складу, а також подальшого патріотичного виховання військових кадрів України.   

6 березня – Всесвітній день дантиста. Верховна Рада затвердила Державний гімн України. 2003 

року Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний гімн України», згідно з яким головною піснею 

країни стала композиція «Ще не вмерла України і слава, і воля».  

7 – Масниця (в останній тиждень перед Великим постом, за сім тижнів до Великодня). 2000 року Пре-

зидент України Леонід Кучма прийняв Указ про відправку вітчизняних миротворців у Косово в ко-

лишню республіку Югославії. 

        

Цей день в історії 

 УВАГА!!!  

http://zosh9-nizhyn.at.ua/ 

– адреса шкільного сайту!  

Тут можна дізнатися не лише про останні шкі-

льні новини, але й почерпнути безліч корисної 

та цікавої інформації!  

ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!!  
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8 березня – Міжнародний жіночий день.  

9 березня – Всесвітній день діджея. День Співдружності націй. Народився Тарас Григорович Шев-

ченко.  

10 березня – помер Т.Шевченко.  

12 березня – Всесвітній день проти кіберцензури. 2008 року вперше відзначався Всесвітній день про-

ти кіберцензури. Цей день був встановлений за ініціативою неурядових організацій «Репортери без 

кордонів» і «Міжнародна амністія».  

13 березня – Всесвітній день сну.  

14 березня – День землевпорядника України. Міжнародний день річок. Міжнародний день числа 

«Пі». Це досить оригінальне свято відзначають з 1988 року. Придумали його співробітники науково-

популярного музею в Сан-Франциско. Числовий вираз числа "Пі" нескінченний, але його прийнято 

приймати за 3,14 ... Саме тому датою для святкування Міжнародного дня числа «Пі» був обраний 3 

місяць і його 14 день. Також дане свято збігається з днем народження видатного вченого Альберта 

Ейнштейна. Фахівці стверджують, що математичні розрахунки з використанням числа «Пі» проводи-

лися ще при будівництві Вавилонської вежі. Але стародавні майстри недостатньо точно прорахували 

пропорції при будівництві, тому проект так і не був вдало завершений.  

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів. День 

працівників ЖКГ України.  

17 березня – День святого Патріка — покровителя Ірландії, який приніс 

на цей острів християнство і вигнав змій.  

19 березня – народилися Ліна Костенко (85 років) і Максим Рильський 

(120 років).  

20 березня - Міжнародний день астрології. Міжнародний день щастя. 

День Землі. 

21 березня – Міжнародний день Навруз — це своєрідний Новий рік, який відзначається в євразійсь-

ких державах. Цей день є символом весни і тепла, оскільки він повідомляє всьому світу про чергове 

оновлення природи. Всесвітній день поезії.  

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів.  

26 - День хворих на епілепсію (Фіолетовий день). 

29 березня – Створений рецепт кока-коли. Фармацевт за освітою та військово-

службовець за професією Джон Пембертон намагався створити засіб від голов-

ного болю. Дотримуючись своєї інтуїції, він зварив сироп з листя дерева кока, 

цукру і кофеїну. Напій карамельного кольору, як виявилося, мав стимулюючі властивості. Крім того, 

він був дуже смачним. Чоловік почав продавати свій сироп в аптечній мережі. Потім до сиропу додали 

газовану воду. І вже цей варіант напою з назвою «Кока-Кола» став шалено популярним. Згодом у напій 

додали «бальзам крові рослин» і запакували в металеву тару. 31 січня 1893 року в США був офіційно 

зареєстрований товарний знак «Кока-Кола».  

31 березня – 1889рік – у Парижі відбулося урочисте відкриття Ейфелевої вежі (висота - 300 метрів). 

Після відкриття вона протягом 40 років була найвищою у світі.  

 

 

Щастя ... Це почуття відображається в картинах і оспівується в віршах, його 

бажають і до нього прагнуть. Поети з давніх часів намагаються знайти йому 

визначення, але так і не досягли цього. Ясно тільки одне: більше всього на світі лю-

дина мріє бути щасливою… 

І ця мета об'єднує всіх жителів Землі, незалежно від віку, статі чи матеріаль-

ного благополуччя. Із 2012 року в усьому світі прийнято відзначати 20 берез-

ня Міжнародний день щастя.  

Міжнародний День Щастя 
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Щастя – різне воно …  

Це родинного інтиму тепло,  

Безтурботне дитинство і друзі нові –  

Все це щастя також у моєму житті!  

Це ніжна мамина ласка  

Та на вечір бабусина казка,  

Це смачненька вечеря за круглим столом,  

Де зібралась велика родина гуртом,  

Коли мама і тато - це друзі твої,  

Що тобі допоможуть в хвилини тяжкі!  

Вишиванка бабусі на пам’ять тобі,  

Подарована від усієї душі!  

Все це зветься словом простим…  

Щастя…  

Хай дарує Господь його всім!  

 

 

 

Сон нам життєво необхідний. Під час нормального і здорового сну в нашому організмі відбуваються 

унікальні відновні процеси, без яких нам ніяк не можна відчути бадьорість і компенсувати повноту 

наших сил. Ідея відзначати Міжнародний день сну, який проводиться інколи у третю п’ятницю бере-

зня, а точніше - в п’ятницю другого повного тижня березня, існувала давно. За даними медичної ста-

тистики в світі від тих чи інших порушень сну страждає вже більше 50% всього населення, за останні 

100 років загальний час нічного сну зменшилася на 20%.  

Стара істина говорить: «Сон - найкращі ліки»! А результати дослідження, проведеного групою аме-

риканських вчених з Стенфордського Університету, ще раз підтвердили справедливість цієї народ-

ної істини: спокійний нічний сон є необхідною умовою для того, щоб імунний захист організму про-

являв свої здібності найкращим чином.  

В 2017 році Міжнародний день сну припадає на 18 березня.  

                             Найдивовижніші факти про сновидіння  

Під час сну ми паралізовані. Хочете вірте, хочете ні, але наше тіло практично паралізоване 

під час сну, в основному для того, щоб тіло не повторювало рухів, які відбуваються уві сні.  

Зовнішні подразники впливають на наші сни. Кожен з нас хоч раз випробував це на собі: 

підсвідомість робить частиною сну фізичне відчуття, яке ми відчуваємо в цей момент. Лю-

дям, які відчувають спрагу, підсвідомість підкидає образ склянки води. Вони намагаються 

напитися (у сні, звичайно), знову відчувають спрагу, знову бачать склянку води і так далі - 

поки не прокинуться і не зрозуміють, що дійсно хочуть пити й нап'ються вже в реальному 

світі. Таким чином, підсвідомість підказує, що потрібно прокинутися.  

Міжнародний День Сну 

Дата для торжества була обрана невипадково. 20 березня настає весняне рівнодення, символізує однакове 

право на щастя для всіх. Так само як день дорівнює ночі, одна людина схожа на іншу. 

Що таке щастя? Напевно, кожен із нас замислювався над цим питанням. Воно терзає душі людей. Якщо 

опитати сто людей, в чому вони знаходять щастя, повірте, буде сто різних відповідей. Це означає, що кож-

на людина бачить суть щастя по-різному.. То що ж таке щастя? 
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Сни не бувають буквальними. Наша підсвідомість використовує мову знаків і символів. 

Тому не варто сприймати кожен сон, навіть із найбільш логічним і багатим сюжетом, буквально. 

Підсвідомість посилає нам сигнали, а не чіткі образи.  

Не всі можуть бачити кольорові сни. Близько 12%  зрячих людей бачать тільки чорно-білі 

сни. Інші бачать сни в кольорі. Існують кілька типових груп сновидінь, які бачать усе без винят-

ку: ситуації в школі або на роботі, спроба врятуватися від переслідування, падіння з висоти, 

смерть людини, випадання зубів, політ, провал на іспитах, аварії й т.д.  

Нам сниться тільки те, що ми бачили. У наших снах ми часто бачимо незнайомих людей, 

але поняття не маємо про те, що наша свідомість не придумує їхні обличчя. Це особи реальних 

людей, тих, кого ми бачили протягом життя, але не запам'ятали.  

Сни запобігають психозу. Нещодавно вчені провели експеримент: випробуваним давали 

спати 8 годин, однак будили в початковій фазі кожного сну. Через три дні в усіх без винятку уча-

сників експерименту спостерігалися труднощі з концентрацією уваги, галюцинації, непояснена 

дратівливість і перші ознаки психозу.  

Сни бачать усі без винятку. Всі люди (за винятком хворих із сильним розладом психіки) ба-

чать сни, однак чоловіки та жінки бачать сни по-різному. Чоловікам в основному сняться пред-

ставники своєї статі, жінки ж у снах бачать представників обох статей у приблизно однаковій 

пропорції.  

Ми забуваємо 90% сновидінь. Через п'ять хвилин після пробудження ми вже не пам'ятаємо 

і половини своїх снів, а вже через десять хвилин навряд чи зможемо пригадати 10% з них. Відомі 

випадки, коли поети, письменники, учені бачили сни, у яких складали вірші, прозу або придуму-

вали нову наукову теорію. Саме снам зобов'язана своєю появою на світ відома періодична систе-

ма елементів, вона ж таблиця Менделєєва.  

Сліпі бачать сни. Люди, що осліпли вже після народження, можуть бачити сни у вигляді 

картинок. Сліпі з народження не бачать картинок, однак їхні сни наповнені звуками, запахами і 

тактильними відчуттями.  

Людина не бачить снів у той момент, коли хропе.  

Маленькі діти не бачать у снах самих себе до досягнення 3 років. З 3 до 8 років діти бачать 

більше кошмарів, ніж дорослі за все своє життя.  

Якщо вас розбудити під час стадії швидкого сну, ви запам'ятаєте свій сон до найдрібніших 

подробиць.  

 

 

 

      Поезія надихає, звеличує, штовхає на подви-

ги… Вірші найвідоміших поетів світу окриляють 

закоханих романтиків, запалюють відчайдушних 

любителів пригод, спонукають до боротьби за 

свої права.  

    Нині поезія стала настільки популярною, що 

для неї навіть день окремий вигадали — 21 берез-

ня. Вперше Всесвітній день поезії відсвяткува-

ли… як гадаєш, де?.. звичайно ж, у Парижі, одно-

му з найромантичніших міст Землі. А запровади-

ла свято ЮНЕСКО у 1999 році.  

   День поезії — це ще й нагадування всім сучасникам про великих поетів, які своїм твердим сло-

вом впливали на долі цілих держав і завжди були в пошані. Цього дня креативні люди збираються 

разом, щоб поділитися власними поезіями та висловити свої почуття й емоції. Я пропоную пере-

читати кілька моїх улюблених поезій чудової поетеси. Упізнали?  

Всесвітній  День поезії 
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          Розкажу тобі думку таємну,  

            Дивний здогад мене обпік:  

             Я залишуся в серці твоєму  

      На сьогодні, на завтра, навік.  

І минатиме час, нанизавши  

Сотні вражень, імен і країн,-  

На сьогодні, на завтра, назавжди!-  

Ти залишишся в серці моїм.  

А чому? То чудна теорема,  

на яку ти мене прирік.  

То все разом, а ти – окремо.  

І сьогодні, і завтра, й повік.  

© Ліна Костенко 

 

 

 

 

 

Число „Пі” – математична константа, яка виражає відношення 

довжини кола до довжини його діаметра.  

14 березня людство, чи, щонайменше, його частина, небайдужа 

до математики, відзначає день числа „Пі”.  

Придумали його співробітники науково-популярного музею Екс-

плораторіум, який знаходиться в Сан-Франциско.  

Числовий вираз числа "Пі" нескінченний, але його прийнято 

приймати за 3,14 ... Неофіційно це число має два свята в році на 

території Америки. Перше випадає на 14 березня, оскільки це 

03.14, а друге — на 22 липня — 22.07. Чому липня? А ви розділіть 

число на цифру місяця і отримаєте число Пі!  

У 2002 році японський учений вичислив 1240000 мільйона цифр 

числа "пі" за допомогою потужного комп'ютера, побивши усі по-

передні рекорди. До 2000 року до н.е., вавілоняни вичислили пос-

тійне відношення радіуса до кола - 3-1/8 або 3,125. Древні єгиптя-

ни знайшли трохи інше відношення - 3-1/7 або 3.143.  

Цього року виповнюється 203-а річниця від дня народження видатного 

Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми поговоримо про жінок у 

житті митця… 

Хіба міг модний столичний художник, епатажний поет, завсідник припортових 

петербурзьких трактирів, поціновувач театральних вистав, бажаний гість на 

балах та в аристократичних салонах Тарас Григорович Шевченко не любити жі-

нок? І хіба можна було такого його не любити? 

 

  

Шипшина важко віддає плоди.  

Вона людей хапає за рукава.  

Вона кричить: - Людино, підожди!  

О, підожди, людино, будь ласкава.  

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!  

Одна пташина так мене просила!  

Я ж тут для всіх, а не для тебе 

лиш.  

І просто осінь щоб була красива.  

© Ліна Костенко  

ТРОЯНДИ ШЕВЧЕНКОВОЇ ЛЮБОВІ 

День числа Пі 
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Втрачене кохання  

Перший поцілунок Шевченка вийшов трохи гірким через сльози. Малий кріпачок саме переживав 

свою чергову підліткову депресію, сховавшись від усіх на пасовиську за Кирилівкою. Рано осиротілий 

Тарас жалів себе, почуваючись особливо покинутим тут, на самоті, з самими тільки вівцями. І раптом 

прийшла вона – така сама, як він, мала пастушка… Спогад про той поцілунок, яким висушила його 

сльози Оксана, згодом з’явився в одній із рідкісних ліричних поезій Шевченка.  

Оксанка Коваленко була на три роки молодшою від Тараса і мешкала по сусідству. Їхні матері, дивля-

чись на забави своїх дітей, гадали, що ті колись одружаться. Але дитяча симпатія 

та підліткова закоханість не переросли у справжнє і глибоке почуття. Забракло 

часу. 15-річний "козачок" Тарас у валці свого пана Павла Енгельгардта мусів пої-

хати до Вільна. Розлука була несподівана і довга. Тож своє перше кохання Тара-

сові залишалося тільки згадувати і малювати.  

…Оксана Коваленко не стала дівувати, чекаючи повернення додому свого Тара-

са. Зрештою, до Кирилівки Шевченко приїхав знову аж через чотирнадцять років 

– уже як вільна людина, здібний столичний художник та поет. На той час Оксана 

уже три роки була одруженою і бавила двох доньок, народжених від кріпака з 

Педиківки К.Сороки.  

Тарас не надто переймався втраченим коханням. Життя тільки починалося, а він 

був уже відомим автором скандальних поезій та вдатним портретистом. Його 

столичні знайомства відкривали йому двері на бали та прийоми, які влаштовували в Україні провін-

ційні аристократи.  

Нерозділене кохання  

На одному з таких балів у 80-річної поміщиці Тетяни Густавівни Волховської 

в селі Мойсівці Шевченко познайомився з дружиною відставного полковника 

Ганною Закревською та племінницею декабриста Рєпніна княжною Варва-

рою. Виник химерний любовний трикутник, врівноважити який не зумів би 

найдотепніший "піфагор". 

21-річна пані полковникова пробудила у Тарасові чуттєві порухи серця. І ко-

ли полковник Закревський запросив молодого художни-

ка до свого помістя в Березову Рудку, щоб той намалював 

портрети його сімейства, Шевченко з охотою погодився. 

Тарас малював родину Закревських неквапливо, щоб до-

вше бути поруч із "Ганною вродливою", як згодом він 

назвав свою кохану в одному із віршів. 

Ще один тимчасовий притулок у той час Шевченко знайшов у Варвари Рєпніної в 

містечку Яготині. Княжна ще на тому балу у старої Волховської загорілася неспо-

діваним коханням до поета і запропонувала йому пожити у своєму помісті. Проте 

вона була на шість років старшою від Тараса, і той радше сприймав її як свою опі-

кунку, а не коханку. А княжна натомість своїх почуттів не приховувала. Зізнава-

лася у коханні до Шевченка в листах. Подарувала йому власноруч сплетений шалик. Навзаєм він по-

дарував їй свій автопортрет. У Яготині Тарас прожив десь із півроку, а потім знову повернувся до Пе-

тербурга. 

…Уже на засланні побритий у солдати Шевченко згадував про Закревську, присвятивши їй вірша 

"Якби зострілися ми знову". Але зустрітися зі своєю пасією йому більше не довелося, вона померла у 

35-річному віці саме того року, коли поет отримав звільнення від 10-річної солдатчини. А от з Варва-

рою Рєпніною вдруге він таки побачився – через п’ятнадцять років після першої зустрічі, перебуваю-

чи проїздом у Москві, коли повертався із заслання. Але 50-річна дама не змогла пробудити в ньому 

ніжних почуттів. 
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Кохання без взаємності  

Десять років солдатського побуту остаточно скалічили особисте життя поета. Замість вишуканого товари-

ства він мав компанію п’яних офіцерів, замість вродливих панянок його оточували замурзані казашки. 

Шевченку минав 44-ий рік, коли новий імператор підписав указ про помилування, а він уже почувався 

страшенно старим чоловіком. Тарас ще й відпустив собі кошлату бороду, з якою справді скидався на ста-

резного діда.  

Повертаючись до Петербурга, Шевченко на декілька місяців зависнув у Нижньому Новгороді. І тут спов-

на відчув свою популярність. Жіночки з місцевого бомонду навперебій замов-

ляли йому свої портрети, а художник оцінював їх прискіпливим оком.  

Але спраглий кохання поет таки знайшов у Нижньому Новгороді дівчину 

своїх мрій. Вперше він побачив її на театральній сцені 13 жовтня 1857 року. 16-

річна актрисочка Катя Піунова здавалася йому ідеалом жіночої вроди.  

Молода актриса виявилася надто невдячною Шевченку за всю, скупану в лю-

бові, допомогу, а може, просто не наважилася пов’язати своє життя з модним, 

але скандально відомим художником, який майже на тридцять років був стар-

шим від неї. Врешті з 25-річним актором Максиміліаном Шмідтгофом вона 

переїхала у Казань, де й одружилися з ним.  

Переживши гіркоту нерозділеного кохання, Шевченко продовжував пошуки 

молодої дружини у Петербурзі. Він мріяв придбати ґрунт біля Канева, збуду-

вати хату з комірчиною-робітнею і жити разом з вірною дружиною. "Без жінки і над самісіньким Дніпром, і в 

новій великій хаті, і з тобою, мій друже-брате, я буду на самоті, я буду одинокий", – писав 46-річний Тарас у 

листі до свого троюрідного брата Варфоломія Шевченка за рік до своєї смерті.  

До речі, однією з претенденток на шлюб із поетом була наймичка Варфоломія, Ха-

рита Довгополенко. Але 19-річна селянка вважала Тараса занадто великим паном і 

через те не погодилася на шлюб.  

Останнім коханням поета була ще одна молода, 19-річна дівчина – Лукерія Полу-

смак, яка наймитувала в Петербурзі. Простакувату дівчину Тарас зваблював доро-

гими подарунками. Але крутійка не захотіла залишати столичного життя і переїж-

джати в Україну, щоб жити у селі. Вона покинула поета і вийшла заміж за перукаря 

Яковлєва.  

Лише в 1904 році, по смерті свого пиячка-чоловіка, Лукерія Яковлєва-Полусмак, 

залишивши дітей в Петербурзі, приїхала до Канева і щодня приходила на могилу 

Шевченка.  

Відвідуючи меморіал, у книзі відгуків одного разу вона залишила розпачливий запис: «…. травня 1905 

року приїхала твоя Ликера, твоя люба, мій друже. Подивись, подивись на мене, як я каюсь…". Але було 

вже запізно. Прикро, але справжня народна слава і жіноча любов прийшли до Тараса Шевченка тільки 

після його смерті.  

 

 

 

 

Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала 

вселюдському сузір`ю геніїв невгасимого Світоча - Тараса 

Шевченка, Тираноборця і Пророка, Речника волі. Багато ска-

зано про велич Тараса Григоровича Шевченка, Кобзаря, кот-

рий став живим символом національної єдності, консолідації 

українського народу. І дотепер його життя, творчість аналі-

зуються, осмислюються вченими-шевченкознавцями, бо не-

визначеностей, спірних питань у шевченкознавстві ще бага-

то.  

ШЕВЧЕНКО – ХУДОЖНИК 
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Тарас Григорович Шевченко, як художник, займає одне із 

почесних місць в українському образотворчому мистецт-

ві. Шевченко був одним із перших художників, які про-

кладали новий реалістичний напрям, основоположник 

критичного реалізму в українському мистецтві. 

Тарас Григорович був одним з найталановитіших майст-

рів офорту того часу та прекрасно володів всіма відомими 

тоді засобами графічного зображення… 
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ 
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ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Правила поведінки в екстремальних ситуаціях  

Для привертання уваги населення в екстремальних випа-

дках включаються сирени. Почувши цей сигнал, негайно 

увімкніть гучномовець, радіоприймач або телевізор і слу-

хайте повідомлення оперативного чергового Департамен-

ту цивільного захисту та оборонної роботи облдержадмі-

ністрації.  

Тим, хто знаходиться на вулиці, слід зайти в установу, ма-

газин, де попросити зробити теж саме. На кожен випадок 

загрози надзвичайних ситуацій в місцевих органах державної влади (місцевого самоврядування) існують 

варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних подій, корегуються. Інформація передається 

протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів (сирени, гудки і т.д.). Вислухавши це повідомлення, ко-

жний повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.  

Повідомлення включає: місце і час виникнення надзвичайної ситуації; розміри та її масштаби; час почат-

ку та тривалість дії факторів ураження; територія (район, вулиці, будинки і т.д.), яка потрапляє в осеред-

ки (зони) ураження; порядок дій при надзвичайних ситуаціях.  

ЗМІСТ КОЖНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ буде залежати від екстремальних умов, розмірів, тривалості та мас-

штабів можливих наслідків надзвичайних ситуацій, ступеню небезпеки факторів ураження для населення 

та стану рятувальних і невідкладних аварійних відновлювальних робіт, наприклад…  

При аварії на хімічно небезпечному об’єкті  

“УВАГА! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. ГРОМА-

ДЯНИ! Сьогодні (дата, місяць і час) відбулася аварія на (місце) з викидом в повітря хлору. Хмара зараже-

ного повітря поширюється у (такому-то) напрямку з швидкістю км/г . В зону хімічного зараження потрап-

ляють: (іде перерахування масивів і вулиць). Жителям масивів і вулиць (іде перелік) із приміщень не вихо-

дити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків). У підвалах, нижніх поверхах не 

ховатися, тому що хлор важчий за повітря і затікатиме у низинні місця та підвальні приміщення. Жите-

лям (масивів і вулиць) негайно залишити квартири (будинки), об’єкти господарської діяльності за планом 

евакуації і виходити у райони (такі-то). Всім громадянам надягти засоби індивідуального захисту: цивіль-

ні протигази усіх типів, дитячі протигази, камери захисні дитячі, а при їх відсутності – ватно-марлеву по-

в’язку або рушник, попередньо змочені водою або 2 % розчином питної соди. Повідомте про це сусідів. 

Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте у відповідності з нашими вказівками.”  

При аварії на радіаційно небезпечному об’єкті  

“УВАГА! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. ГРОМА-

ДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) відбулась аварія на Чорнобильській атомній станції з викидом в 

повітря радіоактивних речовин. Хмара радіоактивного повітря поширюється у … (такому-то) напрямку з 

швидкістю … км/г і досягне міста Черкаси через … (хв., год.). В зону можливого випадання радіоактивних 

опадів потрапляють: … (іде перерахування районів, масивів, вулиць). Жителям … (масивів, вулиць) із при-

міщень не виходити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків) та місць утриман-

ня сільськогосподарських тварин. Пам’ятайте, що підвальні, заглиблені і загерметизовані приміщення є 

надійним місцем укриття від радіоактивних опадів. Всім громадянам прийняти препарат йоду та привес-

ти у готовність засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри і постійно тримати їх при собі. По 

нашій команді або при необхідності одягніть їх. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, плащі або 

куртки. Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте у відповід-

ності з нашими вказівками. ”  
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При загрозі інфекційних захворювань (епідемій) 

“УВАГА! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обл-

держадміністрації. ГРОМАДЯНИ! На території …. (яких районів, масивів) міс-

та з’явилися окремі випадки захворювання населення особливо небезпечними 

інфекційними захворюваннями на … (вказати які хвороби), що можуть перей-

ти в епідемію. Потерпілі вживали в їжу продукти, закуплені на стихійних рин-

ках, що не пройшли лабораторного контролю. ГРОМАДЯНИ! Ті, які спілкува-

лися з потерпілими та у яких з’явилися наступні симптоми … (вказати які) повинні негайно звернутися в 

лікувальні заклади для отримання необхідної медичної допомоги. Попереджуємо громадян про небезпе-

ку захворювання внаслідок споживання продуктів, які придбані на стихійних ринках міста. ГРОМАДЯ-

 

Врага не буде, супостата,  

А буде син, і буде мати,  

І будуть люде на землі…  

"І Архімед, І Галілей"  

"І мертвим, і живим, і нена-

рожденним..."  

 

Слава України. "І мертвим, і живим, і ненарожден-

ним..."  

 

Й свого не цурайтесь. "І мертвим, і живим, і нена-

рожденним..."  

 

Та мовчки чухали чуби.  

Німії, подлії раби! "Юродивий"  

 

І мертвим, і живим, і ненарожденним..."  

— поборете, Вам Бог помагає!  

Кавказ"  

 

І сила, і воля.  

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."  

 

Шкуру, а не душу!  

"Кавказ"  

 

Кайдани порвіте  

І вражою злою кров'ю  

Волю окропіте.  

 

До самого краю.  

Гірше ляха свої діти  

Її розпинають.  

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."  

 

І воля святая!  

"Кавказ"  

 

За волю Вкраїни.  

"Гоголю"  

 

правдою торгують.  

"І мертвим, і живим, і ненарожденним..."  

"Заповіт"  

 

москалями. "Катерина"  

 

Ми просто йшли; у нас нема  

Зерна неправди за собою.  

"Доля"  

 

На нашій — не своїй землі.  

"В казематі"  

 

Не вмре, не загине.  

"До Основ'яненка"  

 

ЦИТУЮЧИ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 
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