
ВИХОВНА ГОДИНА 

на тему: «Життя і творчість Уласа Самчука» 

(до 105 річниці від дня народження) 

 
Мета виховної години:Ознайомити учнів із творчим життєвим шляхом 

                                       Уласа  Самчука і виховувати в них почуття до рідного 

                                       краю,почуття гордості за кращих представників. 

 

Обладнання:                 Виставка творів У.Самчука, стенд з фотографіями,  

                                       фотодокументами, вірш викладача   

                                      української літератури Михальчук Г.Є. про Дермань. 

 

Зміст виховної години 

Викладач : Сьогоднішня година нашого спілкування присвячена 105-й 

річниці від дня народження видатного українського письменника Уласа 

Самчука, життя і творчість якого пов’язані з волинською землею. 

 

1-й учень. «Дермань! Знаєте Ви, що таке Дермань? Ні, - сказав би Гоголь, - 

Ви не знаєте, що таке Дермань. Вже здалека виринають у зелені, то знову 

десь зникають золоті хрести її церков. Вже здалека цілими натовпами 

пруться зо всіх сторін краєвиди і горе Вам, чоловіче, коли Ви не митець, не 

поет, або принаймі фотоаматор... І хоч- не хоч, ви здаєтесь. Зупиняєтесь, 

знімаєте капелюх і старанно вітаєте цю царицю волинських сіл.» Такі 

захоплюючі слова написав Улас Самчук про місце свого народження. 

 

2-й учень. Саме тут, в стародавньому селі Дермань нині Здолбунівського 

району 20 лютого 1905 року в родині Олексія та Настасії Самчуків народився 

Улас, майбутній письменник, український Гомер ХХ століття.  

Старовинне містечко Дермань, де народився Улас Самчук, було одним із 

осередків української культури протягом кількох століть. У Свято-

Троїцькому монастирі діяла перша в Україні сільська друкарня (1603-

1605р.р.) керована Доміаном Наливайком, училище. Тут зростали такі 

видатні українські  діячі, як Іван Федорович, Іов Княгиницький, Антоній 

Грекович, Іов Борецький, Мелетій Смотрицький. Саме ця дерманська 

культурна аура, що сформувалася протягом віків, і створила грунт для 

формування світогляду та таланту Уласа Самчука, який вважав, що «Дермань 

для мене- центр центрів на планеті»... 

 В 1913 році родина переселилася в село Тилявку на Кременеччині. 

Після закінчення народної школи в цьому селі Улас продовжував навчання в 

Дермані. 

 З 1921 року юнак студіював в Українській мішаній приватній гімназії 

імені Івана Стешенко у Кременці, звідки бере початок його політична 

діяльність і перші спроби відчайдушного революціонера, потім у 1924 році – 



спроба переходу польського кордону. Після  цього, як наслідок – арешт і 

піврічне ув’язнення  в польській в’язниці, мобілізація у польську армію. 

 Дорога залишилась одна – за кордон ...  В 1927 році відбуваючи службу 

у польському війську (гарнізон м. Тарнава), дезертував до Німечиини. Після 

дворічного перебування у тодішній Веймарській республіці, що включило в 

себе епізодичні студії в Бреславському університеті, переїхав до 

Чехословаччини, де навчався в Українському вільному університеті в Празі. 

 Літературну творчість Улас Самчук розпочав рано- в 20-річному віці, 

розміщуючи свої твори в Львівському щомісячнику «Літературно-науковий 

вісник». Саме у Львові вийшла друком його найкраща, на думку багатьох 

критиків, трилогія «Волинь». Книга «Волинь» – це гімн великому краєві 

України – Волині, його самобутнім людям, гімн селянській праці, любові до 

землі, роман автобіографічний. Це розповідь про велику родину Самчуків. 

Себе письменник зобразив в образі Володьки Довбенка. 

 Всі події розгортаються в містах, де народився і ріс Улас: Дермань, 

Мізоч, Тилявка, Почаїв. 

 

3-й учень .  День видався просто чудовий, рано холоднувато, як то завжди 

буває на Миколи, дуже свіжо, дуже тихо. Довкруги все яскраво-зелене і на 

всьому стоїть краплиста роса, що переливається  кришталем і виблискує 

промінням сонця. Лугом вздовж річки лежить легкий туман, що якраз дуже 

подобається Володькові, бо йому здається, що це хтось там невидимий 

кадить пахощами, щоб легше дихалось. А скільки квітів всіляких – і білих, і 

синіх, і жовтих – ромашки всипали геть увесь схил до лугу, малі бузові 

дзвіночки, жовті кульбаби, пурпурово-червоні дикі гвоздички, на кущах білі 

парасольки- повійки... І народу стільки здовж дороги і здовж річки стежкою, 

і по тамтому боці попід заставською сосниною- їдуть і йдуть, молодь і 

старші, і всі святочно, барвисто, легко одягнуті, дівчата цілими гуртами, як 

мак, як гурт айстр, йдуть і все йдуть, часом босі, черевики чисті несуть у 

руках, спідниці часто спереду підіткнуті, міцні, загорілі литки ніг швидко 

мигають, босі ноги ступають по м’якій, вогкій, холоднуватій стежці». 

 

4-й учень . Хутір. Нічого кращого немає на землі від цього місця. Той луг 

широкий та земний, з округлими копицями стріблястої верби, з гаями 

молодих, струнких вільх, з кущами диких порічок, ожин та повійки. Те 

стависько з тими темними стінами густо-зеленого шелестячого очерету і та 

річка з прозорою, жовтавою водою, що в’ється змією здовж луком, вкритим 

густими і високими осоковими травами. І квіти квітнуть і птахи співають... 

 

5 учень. А з обох боків долини ліс валом темним стоїть і особливо вечорами 

та ночами, ніби зачарований і несеться з нього, особливо з того, що по лівому 

схилі, спів соловейка – розкішний, сильний, барвистий, луннодзвінкий... 

Йдеш недільним полуднем широкою, порослою подорожниками й 

шпоришем стежкою, зліва і справа жито хвилює, вибиває ніжний колос, 

пахне іноді квітом, іноді говорить до тебе співом великим. 



Далі вище починається ліс. 

 У трагічні часи для України, в 1933 році був написаний Уласом 

Самчуком роман – спалах «Марія», в якому наш земляк з великою 

художньою майстерністю та переконливістю розповів усьому світові про 

голодомор на Україні. 

 В 30-х роках Улас Самчук широко відомий в Західній Європі і 

незнаний в своїй Батьківщині – Україні. Важко в це повірити, але це факт. 

 

6-й учень  «Празький період» життя і творчості письменника тривав до 1941 

року. Після окупації німцями Рівного в червні 1941 року Самчук опиняється 

в місті. Тут він редагує газету «Волинь», згодом працює в Німецькому 

інформаційному бюро, а  наприкінці 40-х років переїжджає до Канади, де 

проводить другу половину життя і створює більшість своїх творів. 

Тут він публікує трилогію «Ост», яка складається з романів «Морозів хутір», 

«Темнота», «Втеча від себе». 

Улас Самчук відомий також, як автор спогадів: «На білому коні», «Чого не 

горить вогонь», «На коні вороному», «Планета Ді-Пі». 

 Помер Улас Самчук 9 липня 1987 року в Канаді. 

 

7-й учень  Я вірю в те, що роблю. Я вірю в прийдучість мого великого 

народу! Я вірю в кожний болючий відгук хворого живчика моєї дорогої 

батьківщини і, віручи в неї, я не можу бути зрадником своєї віри!. Не можу. 

Бо так збудована моя духовна істота».  

                                                         Улас Самчук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Дермань моя! 

 

 

Ти золотим дукатом 

В намисті перлів – сіл Волині сяєш. 

Своїх дітей, туживших на чужині, 

Прославивши тебе в світах, згадаєш 

І знов покличеш. 

 

 

   Бо тебе забути їм не вдалося 

                              В чужині далекій 

   Їх душі в Ірій, де спочили предки, 

                              На давній пагорб принесуть лелеки: 

 

 

Росою, 

Мов сльозою, вмиють вранці, 

І древній монастир, І Городище, 

І Запоріжжя Гуців, звідки стежка 

Біжить до школи через Пропастище. 

 

 

 

   На ній лишились його босі ноги, 

   Й його душа, яка з падінь і злетів 

   Летить сюди, куди зійшлись дороги- 

   В цей центр- із центрів на усій планеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 


