
Студентська рада гуртожитку  

Робота студентської ради гуртожитку здійснюється на засадах 

демократизму, використання виховного потенціалу студентського 

самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного, цілісного 

розвитку особистості, здатної до самостійного мислення. 

Цілеспрямовано працює студентська рада гуртожитку. Актив бере 

участь у покращенні житлово–побутових умов, естетичному оформленні 

житлових кімнат,   організації дозвілля студентів, культурно–просвітницької 

діяльності тощо. 

З метою формування у студентів почуття відповідальності, колективізму 

у гуртожитку двічі на місяць проводяться засідання студентської ради, на 

яких розглядаються актуальні питання, результати навчання, піднімаються 

проблеми організації самостійної роботи студентів. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРНА ВІКТОРИНА ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

ЗАВДАННЯ 1.  

З якого літературного твору ці уривки ?  Назвіть автора та героїв. 

“Кохайтеся, чорнобриві, 

 та не з москалями. 



Бо москалі – чужі люди, 

Роблять лихо з вами. 

Не слухала Катерина 

Ні батька, ні неньки. 

полюбила москалика, 

Як знало серденько…”( Т. Шевченко    “ Катерина”) 

“ Яке його добро? Що двох зараз любить?”Скільки його добра, що з Туркинею був у лісі, як у раю, що 
його любила щиро, та чи довго то було? Ось зараз Настка стала  між ними і все мов закам яніло -

  настав кінець, і добра Настка, і щира для нього, ліпшої він не знає…”( О Кобилянська “ В неділю 

рано зілля копала”) 

“ Не плачте, мамо! Я покорюся вашій волі  і для вас за першого жениха, вам, угодного, піду заміж, 

перенесу своє горе, забуду Петра. Трудно, мамо, викинути Петра з голови,а ще трудніше з серця.”( 

І.Котляревський “ Наталка- Полтавка”) 

“ Коли б ти, нічко, швидше минала! 

Вибач, коханая! Ще ж я не знала 

дитини такої, щоб була щасна 

так, як, ти, ніченько, так, як, ти, ясна! 

Чом, ти, березо, така журлива? 

Глянь,моя сестронько,таж я щаслива! 

Не рони, вербо, сліз над водою, 

буде ж, матусенько, милий зі мною!”( Л.Українка “ Лісова пісня”) 

“ Як почуєш вночі край свого вікна, 

Що хтось плаче і хліпає важко, 

Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна. 

Не дивися в той бік, моя пташко! 

Се не та сирота, що без мами блука, 

не голодний жебрак, моя зірко! 

Се розлука моя, невтишима тоска, 

Се любов моя плаче так гірко!”( І.Франко “ Як почуєш вночі край свого вікна”) 

“ в Нимидори закапали сльози на сніп жита, на перевесло, і ті сльози наче вогнем пали на Миколину 

душу. “ Серце, козаче! -  подумала Нимидора, - твоє ласкаве слово, твої карі очі чогось ніби стають 
мені за матір, за брата, за все, що було мені на світі найлюбіше, наймиліше!”( І. Нечуй- Левицький “ 



Микола Джеря”) 

“ Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

Лиш приходить подібне кохання. 

В день такий розйвітає весна на землі 

і земля убирається зрання.( В.Сосюра “ Так ніхто не кохав”) 

ЗАВДАННЯ 2. Пригадайте народні прислів я про кохання. 

( виграє та команда, яка закінчить ланцюжок) 

1. Любов, як перстень, не має кінця. 
2. Не втаїти любов, як у мішку шило. 
3. Хоч в одній льолі, аби до любові. 
4. Не поможуть і чари, як кому хто не до пари. 
5. Силою не будеш милою. 
6. Без горя немає кохання. 
7. Лихого любити – себе губити. 
8. Невесело в світі жити, як нема кого любити. 
9. Хто кохає,той спокою немає. 
10. Чим більша любов, тим більша рана після зради. 
11. З милим рай і в курені. 
12. Краще вмерти, як з нелюбимим жити. 

ЗАВДАННЯ З. Назвіть художні твори українських письменників, в назві яких є жіночі імена. 

1. Загребельний П. “ Роксолана”, “ Євпраксія” 
2. Костенко Л. “ Маруся Чурай” 
3. Квітка – Основ яненко  Г. “ Маруся” 
4. Малишко А. “ Ярина”, “Марися” 
5. Рильський М. “ Марина” 
6. Сосюра В. “ Марія” 
7. Старицький М. “ Маруся Богуславка” 
8. Шевченко Т. “Катерина”, “ Марія” 

ЗАВДАННЯ 4. Прочитайте вірш або заспівайте пісню про кохання. 

ЗАВДАННЯ 5. Назвіть пісні літературного походження про кохання. 

1. Глібов Л. “ Журба” ( “Стоїть гора високая”) 
2. Гребінка Є. “ Ні, мамо,не можна нелюба любити” 
3. Гулак – Артемовський П. “ Ой, казала мені мати”, “ Місяце ясний” 
4. Забіла В. “Пливе човен води повен” 
5. Климовський І. “ Їхав козак за Дунай” 
6. Котляревський І. “ Віють вітри, віють буйні”, “ Зоре моя вечірняя”, “ Сонце низенько”, “Чого ж 

вона каламутна” 
7. Кропивницький М. “ Соловейко” 
8. Малишко А. “ Ми підем, де трави похилі.” 
9. Олесь О. “ Сміють – плачуть солов ї” 
10. Петренко М. “ Дивлюсь я на небо” 
11. Ніщинський П.  ”Закувала та сиза зозуля ” 



12. Руданський С. “ Повій, вітре, на Вкраїну”, “ Ти не моя” 
13. Старицький М. “ Ніч яка місячна, зоряна, яснаяя” 
14. Савицький Р. “ Гуцулка Ксеня”, “ Червоні маки” 
15. Шевченко Т. “ Нащо мені чорні брови”, “ Така їх доля” 
16. Франко І. “ Ой ти дівчино, з горіха зерня” 

 

 

Олександр Олесь 

Я ЗАКОХАНИЙ... ЛЮБЛЮ! 

Я закоханий... Люблю! 

Не признаюся нікому... 

Навіть місяцю ясному, 

Тільки, може... солов'ю. 

 

І сказав... А солов'ї 

Вітру, хмарам розказали. 

І тепер думки мої 

Вся земля і небо взнали. 

 

 

Олександр Олесь 

ОДНУ Я ЛЮБИВ ЗА ВЕСЕЛІСТЬ 

Одну я любив за веселість, 

Другу я за вроду кохав, 

А третій за сонячний усміх 

Квітками дорогу встилав. 

 

Ти зовсім була не вродлива 

І завжди, як вечір, смутна... 

Чого ж ти з усіх моїх милих 

У серці осталась одна?! 

Леся Українка 

НА МОТИВ З МІЦКЕВИЧА 

…I znowu sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? 
Mickiewicz 

Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. 
Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені, 
В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати; 
Я часто питаю себе: чи кохаю? – Одказую: ні! 



Тільки ж як сяду край тебе, серденько мов птиця заб’ється, 
Дивлюся на тебе й не можу одвести очей, 
І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається 
Наче жива твоя постать і кожнеє слово з речей. 

Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, 
І світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні… 
Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, – 
Коли б ти спитав: «Чи кохаєш?» – чи я б тобі мовила: ні?.. 

 

 

Сосюра  

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

лиш приходить подібне кохання. 

В день такий розцвітає весна на землі 

І земля убирається зрання… 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

простягає до зір свої руки… 

В день такий на землі розцвітає весна 

і тремтить од солодкої муки… 

В’яне серце моє од щасливих очей, 

що горять в тумані наді мною… 

Розливається кров і по жилах тече, 

ніби пахне вона лободою… 

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!.. 

Де ви бачили більше кохання?.. 

Я для неї зірву Оріон золотий, 

я — поет робітничої рані… 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

лиш приходить подібне кохання. 

В день такий розцвітає весна на землі 

І земля убирається зрання… 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

простягає до зір свої руки… 

В день такий на землі розцвітає весна 

і тремтить од солодкої муки… 

 

 



Ліна Костенко – Очима ти сказав мені: люблю… 

Очима ти сказав мені: люблю. 

Душа складала свій тяжкий екзамен. 

Мов тихий дзвін гірського кришталю, 

несказане лишилось несказанним. 

Життя ішло, минуло той перон. 

гукала тиша рупором вокзальним. 

Багато слів написано пером. 

Несказане лишилось несказанним. 

Світали ночі, вечоріли дні. 

Не раз хитнула доля терезами. 

Слова як сонце сходили в мені. 

Несказане лишилось несказанним. 

 

 

Спини мене отямся і отям 

така любов буває раз в ніколи 

вона ж промчить над зламаним життям 

за нею ж будуть бігти видноколи 

вона ж порве нам спокій до струни 

вона ж слова поспалює вустами 

спини мене спини і схамени 

ще поки можу думати востаннє 

ще поки можу але вже не можу 

настала черга й на мою зорю 

чи біля тебе душу відморожу 

чи біля тебе полум'ям згорю. 

https://maximum.fm/novini_t2 
 

 

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 сонця древню булаву. 

Не дай мені заплутатись в дрібницях, 

не розміняй на спотички доріг, 

бо кості 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 мечів до третьої весни... 

Моя любове! Я перед тобою. 

Бери мене в свої блаженні сни. 

https://maximum.fm/novini_t2 
 

 

Що в нас було? Любов і літо. 

Любов і літо без тривог. 

Оце і все. А взагалі-то 

Не так і мало, як на двох. 

Ось наші ночі серпень вижне, 

Прокотить вересень громи, 

І вродить небо дивовижне 

Скляними зорями зими! 

І знову джміль розмружить квітку, 

І літо гратиме в лото. 

І знов сплете на спицях плітку 

Сторукий велетень Ніхто. 

І в цьому днів круговороті, 

Де все минати поспіша, 

Як та пташиночка на дроті, 

Спочине стомлена душа. 

(Ліна Костенко) 

 


