
поет, перекладач, дійсний член НАНУ, голова 

Українського фонду культури, Герой України.



Борис Олійник – наш земляк

...Я тут родивсь. 

І просто жив.

І горе знав.

І щастя пив.
Б.І.Олійник



Не похитнувся у вірі й слові

Борис Олійник – почесний громадянин Новосанжарського району.

Зачепилівська школа носить ім'я поета.



Батьківська хата

Рідна школа



Моя тріада – совість, сумління і честь, 

а уособлюється вона в Україні

Борис Олійник

За самовіддане служіння на літературній і державній ниві, визначний 

внесок у збереження національної культури, вагому особисту роль у 

піднесенні міжнародного авторитету України Олійнику Борису Іллічу 

указом президента України присвоєно звання Героя України.



Борис Олійник – один із батьків Закону “Про мови”, захисник інтересів 

соціальної справедливості, духовно-культурного розвитку України, її 

інформаційної сфери.



Борис Олійник одним із перших побував у Чорнобильській 

зоні, звідки вів репортажі на ЦТ СРСР та України.



Уперше на весь світ заявив про Голодомор в Україні



Вірність Матері, Правді, Пам’яті, Україні

Борис Олійник – один із фундаторів Українського фонду культури, 

який незмінно з 1987  і донині очолює на громадських засадах.



Віддай усе, що взяв, і освятись.

Ще більше, ніж узяв, зумій віддати.

Стоїть на видноколі світла мати.

У неї вчись.

Б. Олійник

Величний пам'ятник Матері-Вдові, що постав у столичному парку 

Перемоги, став справою всенародною. 



Вже як умирать на печі від старості,

краще й не топтати землі!

О, не доведи дотлівать від старості,

Дай нам спалахнуть на крилі!

Б. Олійник

Борис Олійник зупинив будівництво промвузла у Каневі, що загрожувало 

усипальниці Тараса Шевченка.

Ще у Верховній Раді УРСР виступив проти зведення мосту через Хортицю.

Був одним із тих, хто через пресу заблокував будівництво АС в Криму й під 

Чигирином та каналу Дунай – Дніпро, через який би пішов  в Україну весь 

бруд Європи.



“ Коли вже народився ти 

поетом, - За все відповідай у 

цім житті “, -

ці слова Б.Олійника стали 

своєрідним кредо його 

творчості. 



«Твори Бориса Олійника вже

витримали суворий іспит часом, і вони, 

без сумніву, принесуть читачеві радість

активного співпереживання. Перед 

нами поет мислячий, гострий, 

глибокий, чия творчість нині стає

поряд із тими художніми цінностями, 

що їх подарували своєму народові

найталановитіші співці України

(О.Гончар)



Творчий доробок

колег

Тетяна Миколаївна Шинкаренко
’’Літературна Новосанжарщина’’

Нестандартні уроки за творчістю

Бориса Олійника

Урок – літературний журнал (для 9-11 
класів) ’’Любить людей мене навчила 

мати…’’

Урок - пошук (для 9-11 класів )’’Писати, як     
живеш, І жити, як пишеш…’’



Виставка малюнків до творів поета







Зустріч у рідній школі поета





Конкурс стінних газет 

та ілюстрацій до творів 

Б.І.Олійника

Книжкова виставка 

«Коли вже народився ти 

поетом, - за все

відповідай у цім житті»



Загальношкільне 

літературне свято

«

“Зачепилівські 

світанки Бориса 

Олійника»



На ювілейному творчому 

вечорі поета 

у Національному 

академічному театрі 

опери та балету України 

ім.Т.Г.Шевченка



Творчий доробок

колег

Тетяна Миколаївна Шинкаренко
’’Літературна Новосанжарщина’’

Нестандартні уроки за творчістю

Бориса Олійника

Урок – літературний журнал (для 9-11 
класів) ’’Любить людей мене навчила 

мати…’’

Урок - пошук (для 9-11 класів )’’Писати, як     
живеш, І жити, як пишеш…’’



Уроки

позакласного 

читання

8 клас: ’’Ринг’’ чи ’’Вибір’’

9 клас: ’’Крило’’

10-11 класи: ’’ Трубить Трубіж’’



Текст для аудіювання ’’ У всякого своя доля і свій шлях 
широкий ’’ та тести до нього. 

Тексти для диктантів.

Текст для переказу ’’ Щоб наша нива не родила 
пустоколосся’’.

Тексти для використання при вивченні мовних тем.

Міжпредметні зв’язки

(українська мова)



5 клас

’’Чарівник’’(Присвята

М. Рильському),

’’Дівчинка з печальними 

очима…’’( Пам’яті Саші 

Пудрі –юної художниці, що 

пішла до Бога в 

одинадцять літ).6 - 7 класи

’’Пісенна творчість

Бориса Олійника’’

(’’Мамо,вечір догоря…’’, ’’Пісня 

про  матір’’, ’’Забіліли сніги’’)



"А щоб людському роду переводу

Не сталося в баюрах забуття,

Ти слово “Пам’ять” в генетичнім коді

Закарбував.

І тим почав життя."

Б.Олійник

• Без  віршів і без поем Бориса Олійника не можна уявити нашої 
сучасної української поезії. І ми гордимося, що в нас є такий 

поет і велика  людина, що ми народилися і живемо на землі, де 
народився і жив Б.І.Олійник. 


