
Всеукраїнський фестиваль “Україна-сад”, 

присвяченого 300-річчу від дня народження 

Григорія Сковороди 
 

Слайд 1. Охрімчук Данила. Учнівське телебачення SCHOOLUNIOR-138 

представляє до дня народження Григорія Сковороди проект… 

 

Слайд 2. Дубина Ілля. Проект «Сад Любові та Радості» спеціалізованої школи 

першого-другого ступеню номер 138 Шевченківського району міста Києва 

з поглибленим вивчення предметів природничого циклу. 

 

Слайд 3. Охрімчук Данила. Наша школа знаходиться в мальовничому куточку 

столиці України-міста Києва – на вулиці Січових Стрільців 27, майже в центрі 

міста – історична будівля з відзнакою «Історична пам’ятка». Вона побудована 

в 1912 році. Відома під назвою – «Гімназія Жекулиної». 

 

Слайд 4. Дубина Ілля. Перед школою розгорнувся прекрасний садочок, в якому 

ростуть дерева, кущі троянд, хости, туї, калина, хризантеми, братки. 

 

Слайд 4. Охрімчук Данила. 30-го вересня 2021 року 11-тикласники нашої школи 

взяли участь у Всеукраїнському проекті «Моє місто квітучий сад». Наші 

випусники минулого року разом з директором школи Оксаною Адаменко 

і класним керівником Вікторією Тупіциною першими в столиці долучилися до 

участі у Всеукраїнському проєкті патрнерів ГО «Федерація жінок за мир в усьому 

світі» з нагоди святкування дня Вчителя. 

 

Слайд 5. Дубина Ілля. Нас запросили на участь тому, що наш спільний проєкт 

має назву «Сад Любові та Радості – Країни Здійснення Мрій». Він створюється 

для того, щоб саджанці, посіяні руками учнів школи, вчителями і партнерами 

росли разом з новими поколіннями учнів. 

 

Слайд 6. Охрімчук Данила. Через багато років випускники розкажуть своїм 

дітям про свій добрий вчинок, про людей які їх долучили до гарної справи, коли 

приведуть до школи своїх дітей. 

 

Слайд 7. Дубина Ілля. Того року було посаджено: 3 туї, більше 30 кущів троянд, 

біля 10 хостів, бузок і хризантеми. 

 

Слайд 7. Охрімчук Данила. На фото наші випусники. 

 

Слайд 8. Відео від партнерів. Трохи з гумором. 

 



Слайд 9. Охрімчук Данила. Крім звичайного саду, ми вирощуємо сад 

пластиліновий і мальований. На заняттях студії полімистецства «Краплинки» ми 

ліпимо і малюємо чарівний сад з казковими птахами, метеликами, котами, 

собаками та іншими казковими героями. 

 

Слайд 10. Дубина Назар. Я, Дубина Назар, брав участь в міському конкурсі 

«Подарунок Вчителю» і зробив роботу – трьохярусну композицію «Збережемо 

Планету Земля!». Спочатку я зліпив планету Земля на пеньку. Вона плоска тому, 

що так вважали наші предки. Землю овіває чорна змія з золотими плямами. Вона 

хоче зберегти землю від руйнівних дій людей! Бо люди вбивають дерева і 

засмічують планету! Земля стоїть на двох слонах, двох китах та на велетенській 

черепасі. Їх діти знаходяться на планеті, гуляють по землі і плавають в океані 

Мрій. 

 

Слайд 11. Дубина Ілля. Для того, щоб зберегти Землю, людям потрібна 

Мудрість: Не рубить дерева, не засмічувати океани, річки та питну воду! Берегти 

тварин і птахів та різні живі істоти. 

 

Слайд 12. Охрімчук Данила. З 2018 року по червень 2022 у нас відкрилась 

и працювала шкільна арт галерея «Місто майстрів країни Здійснення Мрій». Маю 

надію, що скоро закінчиться війна, і наша галерея знову відкриється! І там знову 

з’являться наші роботи. 

 

Слайд 12. Дубина Ілля. Один із проєктів, які ми робимо, називаєтся «Горшечок 

Щастя». Кожен, хто зліпить такий горшечок, принесе щастя в свою родину. 

В нього входять елементи природи: птаха Щастя, квітка Щастя, собака, кіт, зайчик 

та інші. 

 

Слайд 13,14,15. Охрімчук Данила. У нас в школі зображеннями природи 

розписані стіни в початковій школі на 3-му поверсі та в кабінеті для учнів 

з особливостями розвитку. 

 

Слайд 15. Дубина Ілля. На картоні ми ліпимо фігурки, картини і створюємо 

колажі на тему природи. 

 

Слайд 16. Охрімчук Данила. В шкільною бібліотеці, якою завідує Юркевіч Леся 

Василівна, є книги про Григорія Савовича Сковороду. Одна з них– «Садівник 

ЩАСТЯ» Володимира Стадниченка. Думаю, вона моє таку назву, тому що він – 

справжній садівник щастя. Щастя – то філософія життя. Бути щасливим – значить 

любити себе, оточуючих і природу, яку нам подаровано небом. 

 

Слайд 17, 18. Наталія Веселицька. Деякій час зі мною співпрацювало 

видавництво «Криниця» на чолі з Заслуженим художником України, багаторічним 



заступником Бориса Олійника в «Українському фонді культури», Лауреатом 

Шевченківської премії, великого митця і знавця книги. Постійним головним 

редактором видавництва була Тетяна Майданович, видатна письменниця 

сучасності, членкіня Національної спілки письменників України. В 2016 році мені 

пощастило долучитися до створенні проекту, присвяченого Григорію Сковороді. 

Це була саме ця книга – «Садівник ЩАСТЯ. Сковорода як дзеркало України». 

Книга – лауреат премії ім. Івана Франка. 

У Тетяни Василівни є вірш «Наш друг – Григорій Сковорода». Першій варіант 

вірша надруковано саме в цій книзі. Ви почуєте вірш у виконанні автора. 
 

Наш друг – Григорій Сковорода 

 

Наш друг – 

Григорій Сковорода 
(Духозорець вічності*) 

 

У дозорах вистоїть, 

Бо козак з рода, 

Духозорець вічності –  

Наш Сковорода. 
 

Він ясний – як свічечка –  

В доброті святій, 

При душі – сопілочка, 

У саквах – листи. 

 

Довга ніч, Григорію! 

Скільки дум, труда… 

Серця обороною  

Став Сковорода. 

 

Брань у богомисленні 

Аж до ранніх зір, 

Він вершив, як визнаний 

Лицар-богатир. 

 

Щоб у щасті й гідності 

Бути нам завжди, 

Ми вчимось помірності 

У Сковороди. 

 



В пишних супермаркетах 

Пам’ятати слід: 

Перш потрібно мати нам 

Чисту воду й хліб. 

 

І щодня для трапези, 

В нього як було, 

Нам корисні страви ці – 

Злаки і зело. 

 

В час реклам настирливих, 

Кулінарних див –  

Повчимося стримання 

У Сковороди. 

 

Прикладом лишив усім 

Він життя своє: 

«Легко вдовольнитися 

Тим, що Бог дає. 

 

Ти не бійся з вірою 

Напастей, наруг, 

Якщо в серці щирому 

Бог – найперший Друг…» 

 

І душа возмолиться 

В скруті чи біді: 

«Друзів дай нам, Господи, 

Як Сковороді! 

 

Видимі й невидимі 

На земних шляхах, 

Щоб у вічність вивели 

В райських небесах…» 

 

Поділися радісно, 

Як мудрець умів, 

І домашнім затишком, 

Й теплим хлібом слів. 

 



Хоч, бува, не знаємо 

Писані труди, 

По життю навчаємось 

У Сковороди. 

 

На сторожі вічності 

Він стає в дозор. 

Словом-співом кличе всіх 

У щасливий хор! 

 

Духозорець вічності, 

Серця духозор. 
27.10-6.12.2011, 2016 

(Зб. «Країна Українія», с.78). 

 

* Під такою назвою перший варіант вірша надруковано у кн.: « Стадниченко В. Садівник щастя. 

Сковорода як дзеркало України» (Криниця, 2012). Тут відновлюємо – виділені курсивом – рядки, 

які пропущено у «Країні Українії». 

Було внесено автором і деякі інші зміни (Т.М.). 


